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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 11 oktober 
Nästa utdelningsdag - den 3 november

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



0222:an | www.skinnskatteberg.se 3

Kommunalrådet har ordet

Lena Lovén Rolén 
Kommunalråd
0222-51 57 01

Hejsan! 

Ytterligare en månad har passerat i 
Skinnskattebergs kommunala värld och den övriga 
världen. Jag gläds att se våra yngre invånare tulta 
iväg till skolan med skolväska, sprudlande och 
med höga förväntningar. Tyvärr inte för alla, vissa 
med oro av allt som lurar i form av respektlösa 
och hotfulla kommentarer både i verkligheten och 
på nätet. Hur skulle våra liv se ut utan ex. 
facebook och andra sociala medier där dessa
 trakasserier pågår? Kan vi göra mer för att 
motverka? Självklart, är mitt svar. Prata mer, mera 
samtal, mera diskussioner! I familjen, med vänner, 
på arbetsplatsen o.s.v. framförallt, där vi vet där 
det förekommer. 

Månaden har varit lugn men fortsatt smällande 
från vissa EPA traktorer. Snälla, sluta! Detta 
skrämmer både människor och hundar. Det har 
skräpats ned och någon har klottrat hakkors på 
kyrkans parkering. Samma här, vi behöver nå ut 
med samtal till alla och lyfta frågan, vems ansvar, 
vilket samhälle vill vi leva i?   

Allaktivitetshuset Sture har öppnat för alla åldrar. 
Vilken kanonstart! Så många aktiviteter och 
människor i blandade åldrar. Jag har fått någon 
kommentar att det borde vara bara för ungdomar. 
Nej, detta är en gemensam partiöverskridande 
satsning för just alla åldrar. Det är ingen som 
tvingar på varandra umgänge på plats. Sture är 
stort, alla får plats. Du kan spela biljard, kort, spel, 
pyssla, läsa, fika, umgås eller delta i någon av alla 
de arrangerade aktiviteterna.  

Alla ska känna sig hjärtligt välkomna! 

Vad händer mer i vår kommun? 
Beslut är taget att Skinnskatteberg ska starta 
särskola till hösten 2022, planering 
pågår. Särskolan kommer att ligga i 
anslutning till Klockarbergsskolan                                                                                                                               
                                                                                 
Omstart för barnomsorg på obekväm 
arbetstid, kommer att börja januari 2022                                                                                                 
Förstudien angående omvandling av 
Klockarbergsvägen 8 till toppfräscha 
ändamålsenliga lägenheter för äldre 
kommer att vara klar i oktober.  Därefter 
kommer beslut att tas om Skinnskatteberg 
ska gå vidare med själva ombyggnationen.                                                                                  
8-12 st hyreslägenheter på Sotvretsvägen ska 
upphandlas, byggstart planeras i början av 2022.                                                                                 
Vatten och Avlopp har gjort ett stort jobb bl.a. för 
att minska lukten vid reningsverket och lyckats 
bra.  

Varmt tack alla ni som gör skillnad och driver vår 
kommun framåt. Vi gör det tillsammans, jag lyfter 
fram exempel i varje nummer och hoppas att ingen 
ska känna sig förbigången. Alla bidrar efter dennes 
förmåga och möjlighet, alla behövs. 

Som ett led att öka tillgängligheten/
medborgardialogen kommer jag att sitta på 
biblioteket. Under oktober månad sitter jag där:  
Måndag den 11/10 kl. 16-17 och
onsdag den 27/10  kl. 12-13 – varmt välkomna 
och berätta vad du tänker om Skinnskatteberg – nu 
och i framtiden. Som alltid kan ni naturligtvis bara 
kontakta mig annan tid också! 

Önskar er en bra oktobermånad. Glöm inte Sture, 
där finns värme, skratt och gemenskap! 
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Stacken
Familjecentral

Öppet: Tis, tors: 9.00 - 15.30, tfn. 0222-51 55 63 
Köpingsvägen 1, 739 31 Skinnskatteberg 

Stacken finns i vårdcentralbyggnaden intill BVC 

Vi samarbetar för att göra  
Stacken familjecentral möjlig!

Öppna förskolan Stacken är en mötesplats som vuxna 
med barn upp till 6 år kan komma för att leka, sjunga, 
måla och lära känna andra familjer.

Ingen föranmälan behövs, ni kommer och går som det 
passar er under öppettiderna. Välkomna!

Öppettider:  
Tisdagar och torsdagar 09.00-16.00

From oktober månad öppnar vi för verksamhet 
inomhus.

12 oktober kl. 14:00:  
Sagostund med biblioteket.

Instagram:  
oppna_forskolan_stacken 

 

Hemsida:  
www.skinnskatteberg.se 

 

Vid frågor:  
076-723 54 35

Information

Vill du bli  
familjehem?
 
Vi söker familjehem, kontaktfamiljer och 
kontaktpersoner

Tycker ni om barn och ungdomar och har en 
vilja att göra skillnad? Då har ni goda förut-
sättningar för att bli ett lämpligt familjehem, 
kontaktfamilj 
eller kontaktperson.

Välkomna att höra av er till:

Rose-Marie Nordström,  
familjehemssekreterare 
Tel: 0222-51 56 86
rose-marie.nordstrom@skinnskatteberg.se
för mer information.

Kommunfullmäktige  
18 oktober 

Missa inte Kommunfullmäktige den 18 oktober 
start 18:00. För mer information se  

Skinnskattebergs kommuns hemsida.

Innan sammanträdet ges tillfälle till Allmänhetens 
frågestund. Med anledning av pandemin  

rekommenderas allmänheten att mejla in sina frågor 
senast måndag 18 oktober kl. 12:00 till:  

tarja.isomaki@skinnskatteberg.se. 

Vid frågor kontakta:  
Tarja Isomäki, 0222-51 56 40
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Kulturriket i Bergslagen

Marnix Bijl 
Näringslivsutvecklare

0222-51 56 50

Samarbetspartner och konkurrent.
Restriktionerna minskar. Ekonomin återhämtar sig. Brist på 
personal med rätt kompetens. Ökade inköpspriser och 
leveransproblem när det gäller komponenter. Välkommen 
till en ny vardag. Min nya vardag började med en fysisk 
träff i september när jag träffade mina näringslivskollegor 
från de andra nio kommuner i länet. Äntligen en fysisk 
träff efter ett och ett halvt år med många online-kontakter. 
Mestadels effektivt men inte alltid lika roligt. Att många 
kommuner har samma utmaningar är inte en överraskning. 
Tillgång till kompetens, nya etableringar, kollektivtrafik, 
rekrytering, industritomter, attraktivitet, digitalisering, 
innovation, elförsörjning, vindkraftparker är bara ett 
axplock av aktuella frågor. 
Under dagen ställde vi oss själva frågan – är vi 
samarbetspartners eller konkurrenter? Både och, så klart. 
Samarbetspartners är vi i samband med frågor kring till 
exempel elförsörjning, tillgång till kompetens, kollektiv trafik 
och innovation. Ett konkret resultat denna dag blev att vi 
kommer att dela kunskap och erfarenhet när det 
gäller planering av industriområden. Det visar sig i 
praktiken att attraktiva industritomter ger befintliga lokala 
företag möjligheter att expandera och nya företag att 
etablera sig. Konkurrenter är vi när det gäller till exempel 
attraktivitet, service och företagsklimat. Då gäller det att 
jobba lokalt. Om vi ser andra kommuner som en 
konkurrent, hur kan vi göra en skillnad då? Vad har vi i 
Skinnskatteberg som är i världsklass och gör oss unikt? 
Vad kan vi förstärka?

Har du en idé om hur vi kan göra skillnad när det gäller 
näringslivet? Tveka inte en sekund att kontakta mig. Då 
träffas vi med en kopp kaffe i handen. Jag ser fram emot 
att höra från dig!

Näringslivet i  
Skinnskattebergs  
kommun

Priser Alltjänst!  
Gäller from 2021-01-01 

Pensionärsservice 
Du som är pensionär kan beställa och nyttja 
tjänster av oss vid Alltjänst. Vi utför tjänster 
endast vid den adress du är skriven på.  

Förutsättningar 
· Alltjänst utför jobb endast inom  
kommunens gränser. 

· Möjligheten att ta emot antalet order är i 
mån av antalet deltagare i verksamheten.

· Vid hög orderingång kan fördröjning  
förekomma.

· Vid hög belastning prioriteras gräsklippning 
och snöskottning.

Tjänster 
Gräsklippning - 180 kr/tomt och tillfälle 
 
Snöskottning - 160 kr/tomt och tillfälle 
 
Transporter - 180 kr/transport 
 
Klippning av häckar - 55 kr/meter  
inkl. bortförsel av ris. 

Övriga arbeten, timpriser 
och enhetspris 
Kostnad är 150 kr/timme och arbetare, för 
övriga arbeten. Minsta debitering är 1 en 
timme per tillfälle. Samma pris gäller för ar-
bete utan maskin som med maskin (röjsåg, 
motorsåg, grästrimmer). I mån av specifik 
kompetens bland personalen så kan enskil-
da uppdrag tillfälligt tas emot.

Enhetspris kan bli aktuellt vid större jobb 
och bestäms enligt överenskommelse innan 
jobbet utförs.

Camilla 0222-515655 
Andreas 0222-515616
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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

Annons i 0222:an?
Du kommer väl ihåg att nya företag och 
föreningar får en annons (storlek beroende 
på utrymme) gratis i samband med  
uppstarten av sitt företag.  
För mer information kontakta redaktionen på: 
0222@skinnskatteberg.se eller  
ring: 0222-51 56 91.

Få 0222:an i    
brevlådan året om!
Du som inte är folkbokförd i  
Skinnskattebergs kommun kan för bara 120:- 
prenumerera på 0222:an ett helt år.

Maila eller ring till redaktionen och uppge din 
adress. Välkommen som prenumerant!
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Dagsaktuell information finns på: www.skinnskatteberg.se och www.kulturhusetkorpen.se 

Detta händer på Korpen i oktober!

Sörjen som blev
Vi har sett bilderna. Barnen från Finland, med namnskyltar runt halsen. De 
som kom till Sverige under kriget. Men vilka var de? Vad kände de? Och hur 
påverkade deras upplevelser kommande generationer? Anna Takanens pappa 
var ett av dessa finska krigsbarn, och i Sörjen som blev tar hon med oss på en 
omskakande resa i historien. I en intim och personlig föreställning nystar hon 
ömsint, långsamt och smärtsamt upp pappans familjehistoria, och det 
komplicerade i att vara ett krigsbarns barn. Är det så att krig aldrig lämnar en 
i fred? Sörjen som blev regisseras av Mikaela Hasán, konstnärlig ledare för 
DuvTeatern i Helsingfors, som bland annat har regisserat på Finlands 
Nationalteater. Föreställningen produceras av Riksteatern i samarbete med 
Lilla Teatern i Helsingfors och Östgötateatern. På turné med Riksteatern under 
hösten 2021 och våren 2022. Webbadress: riksteatern.se/sorjensomblev

Torsdag 7 oktober 19.00 
Arr: Finskt förvaltningsområde.

Anna Paradiso Laurin, Dan Laurin 
Dan Laurin 
Dan Laurin har tillhört den internationella musikvärlden sedan debuten 1982. 
De många turnéerna världen runt har befäst Dans renommé som en av vår tids 
ledande konstnärer på sitt instrument. Mer än 30 CD-produktioner har 
ytterligare bidragit till att etablera honom som en artist med stor 
repertoarbredd. Kompositörer som Daniel Börtz, Staffan Mossenmark, Ingvar 
Karkoff, Mats Hultkvist och Christofer Elgh har komponerat för Dan.  
Anna Paradiso 
Anna Paradiso har snabbt etablerat sig som en cembalist med ett eget uttryck. 
Förutom konserter i Europa har hennes snabbt stigande stjärna redan fört henne 
till USA och Japan, och inspelningar följer nu i snabb takt sedan debuten med 
“Paradiso Musicale” och nutida, engelska sonater för blockflöjt och piano eller 
cembalo. I år spelar hon in Johan Helmich Romans samlade klaververk och 
flöjtsonater samt medverkar som continuospelare vid en inspelning av Vivaldis 
blockflöjtskonserter. Anna Paradiso är utbildad vid konservatoriet i Bari, 
Italien.

Fredag 8 oktober 19.00 
Arr: Skinnskattebergs kammarmusik- 
förening med stöd av Skinnskattebergs kommun, 
Västmanlandsmusiken, Statens kulturråd och 
Systemair

Tisdag 5 oktober 19:15 Film. För info  www.kulturhusetkorpen.se

Söndag 10 oktober 16:00 Film. För info  www.kulturhusetkorpen.se
Tisdag 12 oktober 19:15 Film. För info  www.kulturhusetkorpen.se
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Oktober

Dagsaktuell information finns på: www.skinnskatteberg.se och www.kulturhusetkorpen.se 

Trio Bis! Om Clara Schumann   
Clara Schumann 1819–1896 - pianist, kompositör, maka till Robert 
Schumann, mor till åtta barn, förläggare.
Elisabet Stoltz Niklasson gestaltar Clara Schumann som ser tillbaka på sitt 
76-åriga liv tillsammans med Trio Bis! 

Maria Ingemarsson, piano
Mårten Sundén, violin
Christian Berg, violoncell

Lördag 16 oktober 16:00  
Arr: Skinnskattebergs kammarmusik-
förening med stöd av Skinnskattebergs kommun, 
Västmanlandsmusiken, Statens kulturråd och 
Systemair.

Tisdag 26 oktober 19:15 Film. För info  www.kulturhusetkorpen.se

Världens barn 
Ett litet fyrverkeri av kultur, av och med kulturskolans elever!

Torsdag 28 oktober 18.00
Arr: Kulturskolan Korpen

Dagsedlar och dagsverser   
Lite egna visor presenterade av Carl Töllborg och Bertil Olsson.
Ev. hemlig gäst!

Ge gärna ett bidrag till niornas skolresa!

Lördag 23 oktober 14:00  

Kulturtips i närheten!
En soldats dotter
En duett av Clyde Chabot (teater) och Kenneth Cosimo (musik) 
Gästmusikern utvecklar sitt eget musikaliska konstnärsskap i ett
känsligt lyssnande av texten och närvaron av Clyde Chabot. Själv
lyssnar hon på de musikaliska kompositionerna i sitt spel och
förlänger dem ibland med en sångliknande röst.
Ljuden ger upphov till imaginära utrymmen, oväntade förlängningar
av skrivandet och motpunkter till ordet.
Clyde Chabot, och Kenneth Cosimo har samarbetat flera gånger
sedan 2012, exempelvis med ett en återskapande av Heiner Müllers
Hamletmaskinen på Teatermaskinen och på Konstmuseét i Västerås.

Missa inte fredagsseminariet i samarbete med
Kulturreservaters fhsk. redan kl. 13.00  
då Clyde Chabot och Jonas Engman har ett samtal om sitt långa samarbete
och olika metoder i det konstnärliga skapandet.

Föreställningskostnad 130 kr. 
Kostnadsfritt för studerande, pensionärer och arbetslösa.
Seminariet är kostnadsfritt  
Bokning seminarium: info@kulturreservatetsfhsk.se
Bokning föreställning: berit@teatermaskinen.com

Fredag 8 oktober 18:00  
Arr: Teatermaskinen, Compagnie La 
Communauté inavouable, teaterma, institut 
francais, konstnärsnämnden och Region 
Västmanland

Tisdag 19 oktober 19:15 Film. För info  www.kulturhusetkorpen.se

Vart tog min igloo vägen? 
Familjeföreställning på Korpen. För barn 4-10 år. Biljetter säljes vid 
entrén. 50 kr/pers. 100kr/familj. Vi tar swish!

Söndag 31 oktober 14.00
Arr: Skinnskattebergs kommun och EKFAT
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eeMMeeddbboorrggaarrvveecckkaann   
SSkkiinnnnsskkaatttteebbeerrggss  bbiibblliiootteekk   
Måndag 11 oktober 
R obotar på  biblioteket 
KKlloocckkaann  99..3300  
Kom till biblioteket och lär dig hur du kan styra en robot genom enkel programmering. 
Passar dig från 4 år och uppåt.   

T isdag 12 oktober 
V ideos amtal 
KKlloocckkaann  1100..3300  
Om du har en smartphone eller surfplatta kan du enkelt ringa videosamtal. Kanske har du 
redan funktionen i din mobil men inte vet hur den används, eller så kanske du vill ha tips 
på vilka tjänster du kan använda för att ringa videosamtal? Kom till biblioteket så lär vi oss 
tillsammans!  

Ons dag 13 oktober 
D igital ä lgjakt 
KKlloocckkaann  1100..3300--1144..0000  
Har du jagat älg tidigare eller vill prova på att skjuta prick? Studiefrämjandet kommer till 
biblioteket med en skyttesimulator. Kom och prova! Drop-in. Vi bjuder på korv med bröd 
och kaffe! Samarrangemang: Studiefrämjandet Uppsala Västmanland. 

F redag 15 oktober 
S kogs promenad 
KKlloocckkaann  99..3300--1111..0000  
Vi går på en skogspromenad och får lära oss att använda Google-maps smarta funktioner 
som exempelvis att; mäta avstånd mellan två punkter, markera dina bästa svamp- eller 
smultronställen eller låta en vän se vart du är på kartan när du beger dig ut i skogen. Ta 
med en telefon eller surfplatta. Inga förkunskaper krävs!  

OOBBSS!!  PPrroommeennaaddeenn  bböörrjjaarr  vviidd  bboowwlliinngghhaalllleenn..  TTaa  ggäärrnnaa  mmeedd  nnååggoott  aatttt  ffiikkaa!!  

IInnggeenn  fföörraannmmäällaann..  AAllllaa  eevveenneemmaanngg  äärr  ppåå  bbiibblliiootteekkeett  oomm  iinnttee  aannnnaatt  aannggeess!!  
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B
IBLIO

TEKET
Det händer i oktober
Utställningar
5 oktober - 29 oktober 
Barnbokens historia
Bibliotekets utställning med 
barnböcker 
genom tiderna.
Teater
Torsdag 7 
oktober kl. 
19.00, Korpen
Finsk förvaltning 
 arrangerar finsk/
svensk teater till-
sammans med 
VÄSKY på Korpen.
“Sörjen som blev” efter boken med 
samma namn av Anna Takanen. 
Författaren kommer själv att närvara 
och bjuda på samtal tillsammans med 
Kolina van den Berg efter föreställningen. 
Välkommen in och låna ett ex. av boken på 
finska eller på svenska på biblioteket! Info 
och biljetter fås via kommunens reception. 

Sagostund på Stacken
Tisdag 12 oktober 14.00 
”Ord, ord, ord” 
Följ Stackens Facebook eller Instagram för 

att se om vi möts ute eller inne!

Höstlovsaktiviteter
”Vart tog min igloo vägen?” 
Söndag 31 oktober kl. 14.00  
Familjeföreställning på Korpen. För barn 
4-10 år. Biljetter säljes vid entrén. 50 kr/
pers. 100kr/familj. Vi tar swish!

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 9-12 år. 

eMedborgar- 
veckan på 
biblioteket
Måndag  
11 oktober kl. 9.30
Robotar på biblioteket
Kom till biblioteket och lär dig hur du kan 
styra en robot genom enkel programmering. 
Passar dig från 4 år och uppåt.

Tisdag 12 oktober kl. 10.30
Videosamtal
Om du har en smartphone eller surfplatta kan 
du enkelt ringa videosamtal. Kanske har du 
redan funktionen i din mobil men inte vet hur 
den används, eller så kanske du vill ha tips 
på vilka tjänster du kan använda för att ringa 
videosamtal? Kom till biblioteket så lär vi oss 
tillsammans! 

Onsdag 13 oktober kl. 10.30-14
Digital älgjakt
Har du jagat älg tidigare eller vill prova på att 
skjuta prick? Studiefrämjandet kommer till 
biblioteket med en skyttesimulator. Kom och 
prova! Drop-in. Vi bjuder på korv med bröd 
och kaffe! Samarrangemang: Studiefrämjandet 
Uppsala Västmanland.

Fredag 15 oktober kl. 9.30-11
Skogspromenad
Vi går på en skogspromenad och får lära oss 
att använda Google-maps smarta funktioner 
som exempelvis att; mäta avstånd mellan två 
punkter, markera dina bästa svamp- eller 
smultronställen eller låta en vän se vart du är 
på kartan när du beger dig ut i skogen. Ta med 
en telefon eller surfplatta. Inga förkunskaper 
krävs! Ta gärna med något att fika!
OBS! Promenaden börjar vid bowlinghallen.  

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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Svenska kyrkans Kalendarium                      oktober 2021

3 okt kl.11 Visitationsgudstjänst i Skinnskattebergs kyrka med efterföljande 
Visitationsstämma i S:t Davidsgården

10 okt kl.18 Tacksägelsegudstjänst i Heds kyrka med välkomnande och  
avtackning av personal

17 okt kl.11
kl.17

Gudstjänst för stora och små i Skinnskattebergs kyrka
Finsk gudstjänst i Skinnskattebergs kyrka

24 okt kl.11 Gudstjänst i Gunnilbo kyrka

31 okt kl.11 Högmässa i Skinnskattebergs kyrka

4 okt kl.14 Heds kyrkliga syförening träffas i Hedgården

6 okt kl.13 Korsdrag i S:t Davidsgården

8 okt kl.10 Babypaketstillverkning i S:t Davidsgården

12 okt kl.12 Sopplunch i Hedgården

18 okt kl.14 Heds kyrkliga syförening träffas i Hedgården

20 okt kl.13 Korsdrag i S:t Davidsgården

22 okt kl.10 Babypaketstillverkning i S:t Davidsgården

27 okt kl.18.30 Kyrkofullmäktige

29 okt kl.13 Korsdrag i S:t Davidsgården

1 nov kl.14 Heds kyrkliga syförening träffas 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

Heds kyrkliga syförening  
träffas i Hedgården 

4 och 18 oktober kl.14-16 
 

Sopplunch den 12/10 kl.12 
om restriktionerna tillåter

Varmt välkomna 

DU SOM GÅR I ÅTTAN (eller är äldre) 
Snart kör konfirmandverksamheten igång! 
Vi hoppas förstås att du vill vara med!   
Har du inte fått någon inbjudan men är 
intresserad hör av dig till:  
Bodil Engström, tel. 076-7609630,  
mail: bodil.engstrom@svenskakyrkan.se 
eller Andreas Risberg, tel 076-6982312
mail:  garheimer@hotmail.com
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Församlingsaktuellt                  oktober  2021

Kungörelse
Kyrkofullmäktige sammanträder 

onsdag 27 oktober kl.18.30 
i S:t Davidsgården, Skinnskatteberg.

Ärenden enligt utsänd 
föredragningslista. 

Handlingar finns tillgängliga på 
pastorsexpeditionen.

Allmänheten välkomnas
Klaus Jesse — ordförande

Bönen
Bön är ett samtal med Gud. Du kan be hur som helst och om vad som helst, med 
ord eller tyst i hjärtat. Det är lika mycket en bön om du ber i en kyrka, i naturen 
eller på bussen från skolan eller jobbet.  
Du kan be med orden tack, hjälp och förlåt.
Om du har svårt att formulera en bön, kan du ta hjälp av de tre orden tack, hjälp 
och förlåt. De flesta har ju något att tacka för, något som vi känner att vi behöver 
hjälp och stöd i, och något vi ångrar att vi har sagt eller gjort mot en annan 
människa.  
text: svenskakyrkan.se/bon

I Skinnskatteberg har det under 
sensommaren varit igång med 
grävning för automatbevattningen 
som vi planerar att kunna ta i bruk 
till säsongen 2022. 

Restaurerade grusgångar på 
Heds kyrkogård

Grusgångarna i Hed har fått sig ett rejält 
ansiktslyft under sommaren. Ta gärna en 
tur förbi Hed och kika på resultatet.
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Kommunnytt 
från våra sektorchefer!

Carina Gullemo Kenneth Johansson Daniel Wångblad Birgitta LövestedtAnna Charlier

Carina Gullemo, Sektorchef Vård och omsorg 
Sommaren inom sektor Vård och omsorg har varit bra. Jag och samtliga chefer vill passa på att tacka alla 
fantastiska vikarier som arbetat under semesterperioden. Nu närmar sig hösten med stora steg och inom 
sektorn fortsätter arbetet med att säkra upp för att hålla i de restriktioner som fortfarande gäller rörande 
covid-19. En ny chef till Klockarbergsgården tillträdde den 1/9 och hon heter Rose-Marie. 

Birgitta Lövestedt, Sektorchef Kultur och fritid  
Är du inte redan en frekvent besökare på biblioteket i Skinnskatteberg så finns det många anledningar 
att bli det nu i höst. Här finns böcker och annan media för alla smaker och alla åldrar. I biblioteket finns 
också lånedatorer/läsplattor och alltid en aktuell utställning att ta del av, så välkommen in! Vill också 
lyfta fram att vi infört Meröppet som innebär att du kan få tillgång till biblioteket även när personalen inte 
är på plats. Du kan bland annat koppla upp dig mot det trådlösa nätverket, studera, låna datorer, läsa 
tidningar, tidskrifter och givetvis låna böcker. Besök biblioteket för mer information om hur du får tillgång 
till Meröppet, kl 08.00-21.00 varje dag.

Anna Charlier, HR- chef 
Under sommaren har vi i Skinnskattebergs kommun haft möjlighet att erbjuda 17 ungdomar feriearbete. 
Ungdomarna har haft feriearbete inom förskolan, fritids och på teknik och service. 
Utvärderingen visade att övervägande av ungdomarna var mycket nöjda med sin ferieperiod. 
Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare som tagit hand om dessa ungdomar och gett dem en bra 
ferieperiod. 
Ett stort tack också till våra duktiga ungdomar som har gjort ett bra arbete i våra verksamheter.

Daniel Wångblad, Ekonomichef 
Året går fort och på ekonomiavdelningen och för kommunen är det per den 31 augusti dags för ett 
delårsbokslut. Det är ett stopp på vägen för att se om kommunen är på väg i den riktning som det är 
tänkt. Förutom att göra ett bokslut och se var kommunens resultat är den 31 augusti innebär detta också 
måluppföljning samt att prognos ska göras. Prognosen bör i det här fallet kunna vara ganska precis 
eftersom majoriteten av året ändå har gått. Det ska dock hävdas att det fortfarande är en prognos och 
inte en sanning. Ändra förutsättningar under hösten kan innebära att det beslutsunderlag en prognos och 
ett delårsbokslut utgör då kan vara gammalt.
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www.skinnskatteberg.se
www.upplevskinnskatteberg.se

Christopher Åberg Olle Karlsson Angelique Nyström 

Olle Karlsson, Sektorchef Teknik och service 
Det har till och från spridits en obehaglig odör från reningsverket i Skinnskatteberg. 
En anledning är att Skinnskattebergs reningsverk får en relativt hög andel av sin inkommande belastning 
från externslam. Externslammet har fram till idag tagits emot vid avloppsreningsverket, med driftstörningar 
i avloppsvattenreningen som följd. Nu har en ny slamkiosk har installerats i höjd med Taxi (Långviken) 
som för slammet ned till reningsverket i utspädd form vilken minimerar lukten. En ny barkbädd har också 
gjorts för att hålla lukten borta. Några ytterligare åtgärder återstår innan allt är klart. 
Vill ni veta mer om kommande åtgärder på reningsverket ringer ni, VA Jouren 070–6514587

Angelique Nyström, Förvaltningschef miljö- och bygg 
Hösten inleds med att verksamheter som ska ha tillsyn kommer få sin planerade tillsyn. Verksamheter 
som berörs är inom livsmedel och miljöskydd. 
Under oktober kommer förvaltningen tillsammans med Länsstyrelsen utföra en strandskyddskampanj 
med tillsyn runt sjön Långsvan. Kampanjens syfte är att trygga allmänhetens tillgång till strandområden 
för rekreation och friluftsliv samt trygga förutsättningar för växt- och djurlivet. Vill man göra en åtgärd 
där strandskydd gäller måste man i vissa fall söka strandskyddsdispens. Exempel på åtgärder som 
kräver strandskyddsdispens är bryggor, ändra strandlinjen, nybyggnation och att ändra användningen 
av befintliga byggnader. Fastigheter som gjort en åtgärd utan att strandskyddsdispens beviljats kommer 
kontaktas efter utförd tillsyn.

Kulturriket i Bergslagen

Christopher Åberg, tf. Sektorchef Barn och utbildning 
Rekryteringsprocessen för att få en ny skolchef till vår kommun är nu avslutad och mitt förordnande går 
ut i och med att min efterföljare tar vid. Jag vill därför hälsa Henrik Junno välkommen och önskar honom 
lycka till på nya jobbet!
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Carina Gullemo, Sektorchef Vård och omsorg 
Kesä terveydenhuollossa on ollut hyvä. Minä ja kaikki pomot haluamme käyttää tilaisuutta hyväkseen ja 
kiittää kaikkia ihania sijaisena toimineita, jotka työskentelivät kesän aikana.  
Syksy lähestyy nyt suurilla askeleilla ja muokkaamme toimintaa covid-19-taudin suosituksien ja 
rajoituksien mukaan. Klockarbergsgårdenin uusi johtaja astui virkaansa 1.9. ja hänen nimensä on  
Rose-Marie.

Birgitta Lövestedt, Sektorchef Kultur och fritid  
Jos et jo ole usein vieraileva Skinnskatteberin kirjastossa, on monia syitä tulla useimmin käymään. Täällä on kirjoja 
ja muuta mediaa jokaiseen makuun ja kaikenikäisille. Kirjastossa on myös lainatietokoneita / tabletteja ja aina 
ajankohtainen näyttely, johon voi tutustua, joten tervetuloa! Haluan myös korostaa, että olemme ottaneet käyttöön 
Meröppet, tämä tarkoittaa, että voit käyttää kirjastoa myös silloin, kun henkilökunta ei ole paikalla. Voit muun muassa 
muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon, opiskella, lainata tietokoneita, lukea sanomalehtiä, aikakauslehtiä ja 
tietysti lainata kirjoja. Käy kirjastossa saadaksesi lisätietoja Meröppet käyttämisestä, tämä on auki klo 08.00-21.00 
joka päivä.

Anna Charlier, HR- chef 
Kesän aikana meillä Skinnskatteberin kunnassa on ollut mahdollisuus tarjota 17 nuorelle kesätöitä. 
Nuoret ovat olleet kesätöissä esikoulussa, vapaa-ajan toiminnassa sekä Tekniikka ja palvelu sektorissa.
Arviointi osoitti, että suurin osa nuorista oli erittäin tyytyväisiä kesätyöhönsä. 
Haluamme kiittää esimiehiämme, jotka huolehtivat näistä nuorista ja antoivat heille hyvän lomakauden. 
Suuri kiitos myös lahjakkaille nuorillemme, jotka ovat tehneet hyvää työtä toiminnoissamme.

Daniel Wångblad, Ekonomichef 
Vuosi kuluu nopeasti, ja talousosastolla ja kunnalla on 31. elokuuta osavuosikatsauksen aika. Se 
on pysähdys matkalla nähdäkseen, onko kunta menossa oikeaan suuntaan ekonomian suhteen. 
Tilinpäätöksen tekemisen ja kunnan tuloksen 31. elokuuta näkemisen lisäksi tämä tarkoittaa myös 
tavoitteiden seurantaa ja ennusteen tekemistä. Tässä tapauksessa ennusteen pitäisi olla melko tarkka, 
koska suurin osa vuodesta on kulunut. On kuitenkin väitettävä, että tämä on edelleen ennuste eikä 
totuus. Muuttuvat olosuhteet syksyn aikana voivat merkitä sitä, että ennusteen ja osavuosikatsauksen 
päätösperusta voi silloin olla vanha.

Kunnan uutisia! 
sektorijohtajilta!
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www.skinnskatteberg.se
www.upplevskinnskatteberg.se

Christopher Åberg Olle Karlsson Angelique Nyström 

Olle Karlsson, Sektorchef Teknik och service 
Ajoittain Skinnskatteberin puhdistamosta on levinnyt epämiellyttävä haju. 
Yksi syy on se, että Skinnskatteberin puhdistamo vastaanottaa suhteellisen suuren osan 
saapuvasta kuormastaan ulkopuolista lietettä. Tähän mennessä ulkoinen liete on vastaanotettu 
jätevedenpuhdistamolle, minkä seurauksena jäteveden käsittelyssä on häiriöitä. Nyt on Taxiaseman 
teinoille (Långviken) asennettu uusi lietekioski, joka vie lietteen puhdistamoon laimennetussa muodossa, 
joka minimoi hajut. Myös uusi kuoripohja on tehty hajun estämiseksi. Jotain lisätoimia on vielä jäljellä 
ennen kuin kaikki on valmista.
Jos haluat tietää enemmän puhdistamon tulevista toimenpiteistä, soita VA Jouren 070-6514587

Angelique Nyström, Förvaltningschef miljö- och bygg 
Syksy alkaa siitä, että valvottavat yritykset saavat aikaisemmin suunniteltu valvonnan. Valvonta koskee 
yrityksiä, jotka liittyvät elintarvikkeisiin ja ympäristönsuojeluun.
Lokakuussa hallinto toteuttaa yhdessä maakunnan hallintoneuvoston kanssa rannan suojelukampanjan 
Långsvan -järven ympärillä. Kampanjan tarkoituksena on varmistaa yleisön pääsy ranta -alueille 
virkistykseen ja ulkoiluun sekä turvalliset olosuhteet kasveille ja eläimille. Jos haluat ryhtyä 
toimenpiteisiin, joissa sovelletaan rannan suojelua, sinun on joissakin tapauksissa haettava vapautusta 
rannan suojelusta. Esimerkkejä toimenpiteistä, jotka edellyttävät rannan suojelua koskevaa poikkeusta, 
ovat laiturit, rantaviivan muuttaminen, uudisrakentaminen ja olemassa olevien rakennusten käytön 
muuttaminen. Kiinteistöihin, jotka ovat toteuttaneet toimenpiteen ilman rannikkosuojeluvapautusta, 
otetaan yhteyttä tarkastuksen jälkeen.

Kulturriket i Bergslagen

Christopher Åberg, tf. Sektorchef Barn och utbildning 
Rekrytointiprosessi uuden koulupäällikön virkaan kunnassamme on nyt valmis ja määräykseni päättyy, 
kun seuraajani astuu virkaan. Siksi haluan toivottaa Henrik Junnon tervetulleeksi ja toivottaa hänelle 
onnea uudessa tehtävässä!
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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

MEDLEMSMÖTE
25 oktober 18.30

Tony Bölja informerar om den kommande 
kongressen.

Intresserad av medlemsutbildningar? 
Vi startar valstudier inom kort, även 

medlemsutbildning finns. 
Hör av dig till Fredrik Wigerskog om 

intresse finns. 

Aktuella pandemirestriktioner gäller. 

Välkommen!

 
 

Bara tillsammans kan vi 
skapa ett bättre 

Skinnskatteberg! 
 

  

Dags att tänka framåt!                 
 

Välkommen till vårt nästa möte 
den 12 oktober, kl. 18.00,               

i Färna! 
 

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.   
 

Välkommen också till 
medborgarmöte om VINDKRAFT 

den 13 oktober, kl. 18.00, på 
Aspebäcken! 

 
Vi vill jobba för en kommun där alla kommundelar 

och alla invånare har lika stort värde. Vi tror på 
samverkan för bästa möjliga resultat! 

 
                                      

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Kontakter: 
elisabeth_aberg50@hotmail.com 

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

vanja.leneklint2@outlook.com 
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31 oktober 2021

Kulturriket i Bergslagen
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INBJUDAN TILL EN DIALOG OM VINDKRAFT
i Skinnskattebergs kommun

Tid: 13 oktober 2021 kl. 18:00
Plats: Aspebäckens aula

Sedan hösten 2020 har storskalig vindkraft varit ett aktuellt ämne för invånarna i Skinnskattebergs Kommun. 

Ett flertal bolag har projekterat områden där man haft målet att uppföra vindkraftverk med höjder upp till 280 meter. 

Detta har lett till att en dialog mellan invånare och Kommunen/politiken har skapats. 

En majoritet av partierna tog i kommunstyrelsen beslutet att tacka nej till all storskalig vindkraft och efter att ha inbjudit invånarna 

till en eller fler medborgardialoger gå vidare med det till kommunfullmäktige. Medborgardialogen avslutas nu med detta möte där 

allmänheten inbjuds och alla har möjlighet att tala om Skinnskattebergs kommuns kärnvärden och framtid.

 

Vi - Liberaler, Moderater, Socialdemokrater och Sverigedemokrater - hälsar alla hjärtligt välkomna!

För att uppmärksamma och hedra Valde Fehrms insatser för 

järnvägstrafiken i Skinnskatteberg uppdrog 

kommunstyrelsens arbetsutskott att inrätta en fond 1992. 

En kommitté tillsätts varje mandatperiod och skall utse en 

pristagare. 

Syftet med Valde-priset är att uppmärksamma och hedra 

personer som genom oegennyttigt, ideellt och långvarigt 

arbete gjort en samhällsinsats som gagnat kommunen och 

Skinnskattebergsbygden.

Med denna annonsering söker kommittén nomineringar. 

Du kan nominera dig själv, någon/några person/er enligt 

ovanstående kriterier. Nominering tillsammans med 

motivering skall vara inlämnad senast den 1 november 2021. 

Priset på 5 000 kr delas ut i samband med 

kommunfullmäktige i december.

Nominering till 
Valde-priset

Maila din nominering till: 

maria.sydholm@skinnskatteberg.se

Eller skicka till

Skinnskattebergs kommun

Maria Sydholm

Box 101

739 22 SKINNSKATTEBERG

Senast 1 november 2021
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Kulturriket i Bergslagen

Blomstrande ängar i Skinnskatteberg
Pollinatörer är livsviktiga för oss människor, och för den biologiska mångfalden. De är nyckelarter i landbaserade 
ekosystem, och de ekosystemtjänster de bidrar med är en förutsättning för bland annat vår matproduktion. Trots det 
hotas de av skadliga bekämpningsmedel, klimatförändringar, och landskapsförändringar som resulterar i att deras 
livsmiljöer försvinner i snabb takt. Att gynna pollinatörer i kommunen handlar om att planera för deras livsmiljöer, 
genomföra insatser för att mat och boplatser ska finnas tillgängliga, och bedriva kommunens verksamheter på sätt 
som inte missgynnar pollinatörer. Genom samverkan mellan Skinnskattebergs kommun, lokala Vägföreningen och 
lokala Naturskyddsföreningen önskar vi kartlägga vilka insatser som behövs hur vi på bästa sätt kan skapa en hållbar 
miljö för pollinatörer. Skinnskattebergs kommun behöver planera för pollinatörers livsmiljöer, ta fram handlingsplan 
och måldokument, samt att planera för sammanhängande blomstrande ängar på kommunens mark i tätorten 
Skinnskatteberg. Genom samarbetet med den lokala Naturskyddsföreningen ser vi en möjlighet att skapa ett 
helhetsperspektiv och fylla en kunskapslucka om hur kommunens arbete skall planeras för att gynna pollinatörer.

Skinnskattebergs kommun har flera gräsytor som idag antingen klipps, slås med slaghack eller gräsröjare. Flera av 
dem skulle istället kunna fungera som ängsytor. Projektet blomstrande ängar i Skinnskatteberg har flera syften och 
innebär åtgärder på kommunens egen mark som ska gynna vilda pollinatörer. Att kartlägga och öka kunskapen om 
pollinering. Förbättra situationen för vilda pollinatörer genom att skapa områden genom att anlägga blomsterängar 
som gynnar insekter i tätortsnära miljöer. Utarbeta skötselplaner för ängsmarken. Platserna där åtgärder genomförs 
kommer att få informationsskylt uppsatta och tanken är att också ta fram informationsmaterial där det står 
information om vilda pollinerare samt tips på växter som gynnar dem för balkongen eller i trädgården. Vi vill 
exempelvis öka andelen växter som dels ger NEKTAR, innehållande kolhydrater, och POLLEN, innehållande 
protein, samt att det ska finnas föda under hela säsongen. Öka blomrikedomen på marker som vi kan sköta genom 
slåtter. Skinnskattebergs kommun och lokala aktörer kommer samverka under projektet som kommer ske under 
2021-2023. 

Vid frågor kontakta:  
Leila Imamovic 
leila.imamovic@skinnskatteberg.se 
0222-51 57 44
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SKINNSKATTEBERGS 
FILMFÖRENING

VARMT VÄLKOMMEN TILL FILMHÖSTEN 
MED SKINNSKATTEBERGS 

FILMFÖRENING

Medlemskap*
Vuxen 
Studerande
Under 25 år

300 SEK
100 SEK
100 SEK

Årsmöte
23 nov kl. 17:30 på 

Kulturhuset Korpen

*Avser kostnad per filmsäsong –
september till april

För mer information och filmprogram se 
www.kulturhusetkorpen.se
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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

En samproduktion mellan Teatermaskinen (SE) / Compagnie La Communauté inavouable (FR)

Pris  förestäl lning 130 kr. Seminar iet  är  kostnadsf r i t t .
Kostnadsf r i t t  för  s tuderande, pensionärer  och arbets lösa

EN SOLDATS DOTTER
UNIK GÄSTFÖRESTÄLLNING!

En duett  av  Clyde Chabot (teater) 
och  Kenneth Cosimo (musik)

Förestäl lningen ges på engelska 

8 oktober kl 18.00
Fredagsseminariet kl. 13.00 / Clyde Chabot och Jonas Engman

Kuben, Skräppbo Skola, Kulturreservatet
Teatermaskinen, Riddarhyttan

 Bokning seminarium >  info@kulturreservatetsfhsk.se
Bokning förestäl lning >  beri t@teatermaskinen.com
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     Skinnskatteberg 
 
 
PRO – Aktiviteter oktober/november
 
Gymnastik PRO-lokalen
måndagar kl 13-14; 4/10, 11/10, 18/10, 25/10
1/11, 8/11, 15/11, 22/11, 29/11

Ut och gå - livet är ditt. Samling vid Coop kl 09.00
Onsdagar 13/10, 20/10, 27/10, 3/11, 10/11, 17/11, 
24/11
 
Trivselträff/Tipspromenad med grillat och fika. 
Plats: Brukshotellet i Skinnskatteberg.
Tisdag 19/10 kl 14.00. 
Anmälan till Jane Pettersson, tel 072-211 00 23 
senast den 15 oktober.
 
Ålandskryssning  9-10/11
Kostnad 800 kr per person. I priset ingår bussresa, 
buffé, del i B2 insideshytt och brunch på återresan. 
Mer information och anmälan (bindande) till Mayvor 
Hassenstein, tel 073-765 04 00 senast den 8 oktober.

Under hösten kommer bingo, handarbetsgruppen 
samt släktforskning att komma igång.
 Sms-meddelande skickas ut vid varje tillfälle varför 
det är viktigt att vi har ditt mobilnummer.

Välkomna!

Kom med oss ut
på vandring i Färna

den 10 oktober vandrar vi på
Utterdalsleden 

Leden är ca 8 km lång och
går i medelsvår terräng

Samling på Klockarbergsskolans 
parkering

kl. 10.00 för samåkning
eller 10.30 vid Färna Herrgård

Ta med matsäck

 Om du har frågor
ring Susie tel: 076/2650671

Välkommen!
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VECKA 42 VECKA 43

Oktober 2021
ALLAKTIVITETSHUSET STURE

VECKA 40 VECKA 41

VECKA 44 ALLAKTIVITETSHUSET STURE

KÖP INGSVÄGEN 16 02 2 2 -51  56 47@ALLAKTIVITE T SH USE T ST URE

ONSDAG 6/10

Höstdekoration 
12:30 - 17:00
Hösten kommer, hjälp till att
pynta! 

Spelkväll 18:00 - 21:00
Varmt välkomna på spelkväll! 

TORSDAG 7/10

Kvällsöppet 18:00 - 21:00
Allaktivitetshuset Sture har
öppet!

FREDAG 8/10

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

ONSDAG 13/10

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

Bingo 18:00 - 21:00
Varmt välkomna på Bingo 

TORSDAG 14/10

Blomkurs 18:00 - 21:00 
Blomkurs med Mia från 
Frö & Flora. 

FREDAG 15/10

Café Sture  
14:00 - 16:30
Allaktivitetshuset Sture har
öppet!

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

ONSDAG 20/10

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

Lugnet 18:00 - 21:00
Vad är Lugnet? Kom ner och
upplev. 

TORSDAG 21/10

Canvas! 18:00 - 21:00 
Canvas, öppet 18:00-21:00 

FREDAG 22/10

Halloweenpyssel 
14:00 - 16:30 
Halloweenpyssel på
Allaktivitetshuset Sture.

LÖRDAG 23/10

Periferi 3 år, 17:30 
En afton med poesi, musik
och sång.

ONSDAG 27/10

Halloween 12:30 - 17:00
Välkommen till Halloween på
Sture.

Sturerådet 18:00 - 21:00
Vad är Lugnet? Kom ner och
upplev. 

TORSDAG 28/10

Pumpa! 18:00 - 21:00 
Pumpa, öppet 18:00-21:00 

FREDAG 29/10

Spökhuset Sture 
17:30 
Törs du delta på
Allaktivitetshuset Stures
Spöktur?

 
S C H E M A  K O M M E R  S N A R T !

@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.


