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Aktuellt för Skinnskattebergs kommun 

- Årgång 36 Nr 6, juni, juli & augusti 2021

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

@upplevskinnskatteberg
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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 10 augusti 
Nästa utdelningsdag - den 6 september

0222:ans redaktion: 
Gabriel Andersson, redaktör & Malin Friback, kommunikatör 
 
Adress:  0222:an, Box 101 
  739 22 Skinnskatteberg 
tfn:  0222 - 51 56 47  
  0222 - 51 56 91 
e-post:   0222@skinnskatteberg.se

Ansvarig utgivare:   Kommunchef Marie Tollefsen Markström

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.

Marnix Bijl 
Näringslivsutvecklare

0222-51 56 50

Ett livskraftigt näringsliv som erbjuder människor 
arbetstillfällen, lägger grunden för skatteintäk-
ter och realiserar innovationer är av avgörande 
betydelse för att skapa ett attraktivt och hållbart 
samhälle. Hur viktigt är näringslivet i Skinnskat-
teberg? Nästan 8% av befolkningen i ålder 20-64 
driver ett eget företag. Året 2020 fanns drygt 600 
jobb hos små företag. Mer än 450 jobb fanns hos 
stora företag med mer än 50 anställda. Förutom 
att företagen skapar jobb, betalar skatt och driver 
innovationer, är många av de sponsor till en 
förening eller aktivitet. Ibland synligt med en an-
nons eller skylt, men oftast i bakgrunden var de 
bidrar med kunskap, erfarenhet, tid och pengar. 
För ett livskraftigt näringsliv ska kommunen vara 
en modern samarbetspartner; öppen för dialog, 
lösningsinriktad och med hållbara insatser. Har du 
idéer kring detta? Jag ser fram emot att träffa dig!

Näringslivet i  
Skinnskattebergs  
kommun
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Kommunalrådet har ordet

Hej!

Lena Lovén Rolén 
Kommunalråd
0222-51 57 01

Några tankar inför sommaren, ledigheten, 
värmen som också kan skapa för höga  
förväntningar vilket kan leda till en känsla av 
besvikelse. Kan det undvikas? Efter alla år av 
psykologer på tv som tar upp ämnet och egen 
erfarenhet är jag övertygad om det. Att inte 
ha för mycket planerat som är beroende av 
väder eller andra förutsättningar som kan gå i 
stöpet. Att ha alternativa planer, om möjligt i 
gemenskap och att se de små sakerna att vara 
tacksam för. Att vakna på morgonen, kanske 
ligga en stund och bara lyssna till fågelkvit-
ter? Regnet? Total tystnad? Oavsett, finns det 
så mycket att uppskatta i vardagen vilket är 
värt en tacksamhetens tanke. Att tänka efter, 
vad är det jag mår bra av egentligen? Kanske 
ett besök på biblioteket som är en guldgruva 
med tillgänglighet och service för alla.  
Förutom böcker/ljudböcker/tidningar m.m. 
finns internet och hjälp med att upptäcka  
aktiviteter i vår kommun och andra platser.

Denna sommar som fortfarande går i  
pandemins fotspår hänger jag mer utomhus, 
oavsett väder. Strandpromenaden, skogen, 
bada och cykla. Kaffet ska med. Samtal med 
er önskar jag också. Utomhus finner vi  
gemenskap, ensamheten bryts lättare, vi 
behöver varandra, i samtalen, bekräftelsen, 
spegla varandras tankar, då uppstår trygghet 
och tillit i samhället. Detta är en viktig del av 
en hållbar samhällsutveckling i Skinnskatte-
berg. Många gånger har jag hört från de som 
flyttat hit, hur lätt det är att knyta an till dessa 
spontanmöten, utomhus, på ICA/COOP, i  
föreningar m.m. Men kanske inte att ta för 
givet, polariseringen ökar i takt med bl.a.  

sociala medier och vi har alla ett ansvar att 
värna om demokratin som fyller 100 år i år. 
Den första gången såväl män som kvinnor  
röstade var 1921. Det är genom utbildning, 
sysselsättning, god hälsa och i övrigt 
goda sociala levnadsförhållanden som grunden 
läggs för individers möjlighet till deltagande 
och delaktighet i demokratin, därför finns 
också detta med i Skinnskattebergs måldo-
kument. I ett starkt samhälle är samtalet om 
utveckling i fokus, på många olika plan efter-
som vårat samhälle idag är så rikt och erbjuder 
så mycket. Engagemang och delaktighet måste 
ges förutsättningar. Därför jobbar både förvalt-
ningen och politiken med att vara tillgängliga 
och skapa arenor för dialog. Medborgardia-
logen har begränsats under pandemin men 
dialog i mindre grupper och föreningsrepre-
sentation har genomförts så gott det går.

Hör av dig om du har idéer och förslag på vad 
som helst som kan göra vår härliga kommun 
ännu bättre!

Jag hoppas att vi efter denna sommar kan 
säga: ” Åhhhh, vilken härlig sommar vi haft 
med många uteaktiviteter, upplevelser, möten 
och samtal! ”

Önskar er en bra sommar!
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Information

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

Semesterstängt  
Alltjänst  

Glöm inte att Alltjänst har semesterstängt  
vecka 29. Alltjänst öppnar åter vecka 30. 

Under tiden Alltjänst har stängt erbjuds inte  
verksamhetens tjänster.  

 
Med anledning av den pågående pandemin 
Covid -19 i kombination med semestertider  

så kan det förekomma vissa fördröjningar vad 
gäller intervallet av gräsklippningar mellan 

vecka 28-31 

Vid frågor kontakta:  
Andreas Karlsson 0222-51 56 16

Kommunhuset ändrade 
öppettider sommar 2021 

Öppettider 23/6-13/8 
08:00-12:00 
 
Övrig tid, besök enligt överenskommelse. 

Kunnantalon muutetut 
aukioloajat kesä 2021 

Aukioloajat 23/6-13/8 
08:00-12:00 
 
Muina aikoina, vierailut sopimuksen mukaan.

Kommunfullmäktige  
7 juni 

Missa inte Kommunfullmäktige den 7 juni 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 7 juni kl. 12:00 till:  
tarja.isomaki@skinnskatteberg.se. 

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

SOMMARENS TORGEVENT
På torget i Skinnskatteberg
15/6 kl: 13.00-16.00

Samordnaren Maria Andersson och  
Skinnskattebergs Finska förening bjuder på 
grillad korv och dragspelsmusik.

Maria ska även informera vad det innebär att 
vara med i finsk förvaltningsområde.

VÄLKOMMEN!

KESÄN TORITAPAHTUMA
Skinnskattebergin torilla
15/6 klo: 13.00-16.00

Kordinoija Maria Andersson ja  
Skinnskattebergin Suomi seura tarjoavat  
grillattua makkaraa ja haitarimusiikkia.

Maria informoi myös mitä suomen  
kielen hallintoalueeseen kuluminen käytänössä 
tarkoittaa.  
 
TERVETULOA!

Så tvättar du bilen rätt:
Om man vill tvätta sin bil hemma eller inte har 
möjlighet att tvätta i en miljögodkänd biltvätt, 
rekommenderas det att man står på en grusad 
yta eller på gräsmattan. Gruset eller gräset 
fungerar då som ett enklare filter. Men då 
handlar det om en enklare tvätt utan  
avfettningsmedel.

Det finns idag inget tydligt lagstöd att 
förbjuda enskild biltvätt på garageuppfarten. 
Men att tvätta bilen på uppfarten eller på gatan 
medför att förorenade tvättvattnet  
rinner rakt ut i dagvattenbrunnarna.  
Dagvattenbrunnar är inte kopplade till  
reningsverken så därför kan tungmetaller och 
andra miljöfarliga ämnen rinna rakt ut i sjöar 
och andra vattendrag.

Få 0222:an i    
brevlådan året om!
Du som inte är folkbokfärd 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!

15 juli, Tornedalingarnas  
bemärkelsedag
Den 15 juli är det bemärkelsedag för tornedalingar 
och då hissas flaggan – Meänflaku – på flera platser i 
landet. Färgerna i den blå-vit-gula flaggan är  
hämtade från Sveriges och Finlands  
flaggor. Enligt upphovsmannen Herbert Wirlöf symbo-
liserar de en sommarblå himmel, den gula solen samt 
de vintervita vidderna.

Hösten 2014 beslutade Svenska Akademien att anta 
Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaakso-
laisets och Föreningen Meänmaas förslag, att införa 
den 15 juli i Svenska Akademiens almanacka som 
bemärkelsedag för tornedalingar.
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Polisen informerar

Polisen i lokalpolisområde 
Norra Västmanland genom  

kommunpolis Eva Lindberg. 
Telefon: 010-567 53 94   

Information från polisen!
I skrivande stund är vi inne i mitten av maj. Värmen 
har så sakta kommit till våra breddgrader. Det känns 
lite märkligt att skriva i ett sommarnummer som får 
nästan samma innehåll som förra sommaren. Många 
av oss har visserligen fått den första vaccinsprutan, 
men efterlevnaden är den samma som för ett år 
sedan. Vi måste fortsätta att hålla avstånd till varan-
dra och tvätta händerna. Allt för att försöka undvika 
att smitta ner någon i vår omgivning. Det som känns 
skönt är kunskapen som vi har med oss sedan förra 
året då solen och värmen hjälpte till att hålla smittan 
nere. Den kunskapen är en ljusglimt i tillvaron.

En ljusglimt är även att det varit relativt lugnt i  
kommunen den här våren. Under de tio år som jag 
arbetat som polis i området har jag aldrig kunnat  
konstatera att inflödet på ärenden varit så lågt, vilket 
är mycket glädjande. Det som känns tråkigt är de  
aktiviteter som vi inte kunnat köra pga smittorisken. 
Men skam den som ger sig. Nu tror vi på en höst som 
ger oss möjlighet att träffas i olika sammanhang.

Många av oss kommer att ha hemester även i  
sommar. Vi odlar och bygger som aldrig förr vilket är 
väldigt roligt. Men kom ihåg att alltid hålla ytterdörren 
låst. Tillfället gör tjuven! Befinner vi oss på baksidan 
av huset är det omöjligt att hålla koll på framsidan. 
Det är en väldigt liten förebyggande åtgärd att alltid 
hålla ytterdörren låst. Jag har vant mig vid att hålla 
dörren låst, automatiskt vrids vredet om när jag varit 

ute och kommer in igen. Som med mycket annat gäller 
det att göra saker och ting till en vana för att det ska 
fungera.

Tänk också på att försäljning vid dörren är något som 
ska undvikas. Då pratar jag självklart inte om  
försäljning av bl a kakor till idrottslag eller skolklasser. 
Funderar ni på att tex måla om huset och vill att någon 
annan ska utföra det. Ta då in en offert från olika firmor. 
Då finns avtalet på papper och ni vet innan start vad 
det kommer att kosta. Betala inte i förskott för material 
som ska användas. Ingen seriös hantverkare jobbar på 
det sättet.

Om ni åker iväg någonstans, se till grannarna  
känner till att ni är borta så att de kan hålla ett öga på 
er bostad.

Vi i lokalpolisområde Norra Västmanland vill önska er 
alla en riktigt härlig sommar!
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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

Öppettider:  
mån-fre 11-17, lördag: 11-14

Dödsbo eller stora donationer,  
mejla omtankenskbg@gmail.com 

Under öppettider ring: 076-783-1130 
BG: 767-4807, pensionär 75 kr, familj 250kr,  

andra 150 kr medlemskap/år 
 

Vill du bli volontär? Kontakta oss!

Vill du utveckla dig själv? 
Vill du utbilda dig för högre studier? 

Hos oss på Kulturreservatets Folkhögskola 
kan du göra bådadera.

Antagning inför hösten 2021 pågår, 
varmt välkommen med din anmälan!

Nyfiken på vårt utbud? Läs mer på www.kulturreservatetsfhs.se

Frågor? Kontakta oss på 
info@kulturreservatetsfhs.se

@kulturreservatets_fhs



0222:an | www.skinnskatteberg.se8

Nu har vi Meröppet bibliotek!

Om våra öppettider inte passar dig?
Meröppet innebär att biblioteket är tillgängligt för besökare även när personalen 
inte är på plats. Det är en personlig tjänst som man ansöker om att få tillgång till.

Biblioteket är meröppet mellan kl 08.00 - 21.00 alla dagar. Då har du som anslu-
tits till Meröppet tillgång till biblioteket genom att använda ditt lånekort och din 
PIN-kod vid huvudentrén

Vad kan jag göra när det är Meröppet?
Du kan låna, återlämna och låna om böcker i vår automat. Du kan hämta re-
serverade böcker utifrån det bokningsnummer du fick i ditt reservationsmed-
delande. Glöm inte att låna även dessa i automaten. Vissa media kan inte lånas, 
bara läsas i biblio teket.

•	 Du kan använda bibliotekets datorer. Vill du skriva ut något kan du swisha biblioteket 
enligt instruktion och prislista som fi nns vid återlämningsdisken.

•	 Du kan koppla upp dig mot det trådlösa nätverket Skbg-free.
•	 Du kan studera, låna dator, läsa tidningar och tidskrifter, umgås etc.

Låter det intressant?
Kom in till oss på biblioteket för att göra en ansökan. För mer information kan du 
surfa in på www.bibliotekivastmanland.se

Välkommen in!

Kulturriket i Bergslagen

B
IBLIO

TEKET

Det händer i sommar
Utställningar
3 juni - 18 juni 
Klockarbergsskolans fritids
Klockarbegsskolans fritids ställer ut 
sina alster.

21 juni - 31 augusti
Sjön genom syriska ögon
Multikostnären Sou-
ad Alkhateeb bjuder 
på en fotoutställning 
med motiv från sjön 
Nedre Vättern ge-
nom fyra årstider. 

Pysselpåsar
Under hela sommarlovet finns pyssel-
påsar att hämta på biblioteket. Varje 
påse innehåller instruktioner och ma-
terial till pyssel som passar dig mellan 
7-12 år.

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

Bibliotekets tipsrundor
Barnens tipsrunda 
14 juni - 20 augusti 
Ta med din mobil eller surfplatta och 
gå en digital tipsrunda med familjen. 
Frågorna är placerade utomhus, nära 
biblioteket. Kod för att starta tipsrun-
dan finns vid vår entré. 

Färnas natur- och kulturslinga 
Gå en digital tipsrunda i natursköna 
Färna. Kod för att starta rundan finns i 
kommunens evenemangskalender. 

Har du några böcker 
hemma? 
Eftersom vi inte får ta emot större grup-
per var det ett tag sedan vi hade klasser 
på besök i biblioteket, och som vi sak-
nar alla barn! Därför vill vi informera 
om att vi har öppet, precis som vanligt, 
för besök utanför skoltid. Så till alla 

barn - om du har vägarna förbi, titta 
gärna in och låna böcker och passa på 
att ta med böcker som ska tillbaka till 
biblioteket. Hoppas vi ses i sommar!

Sommarlovsboken
För barn mellan 6-16 år 

Läs 5 böcker i sommar, fyll i vårt 
häfte, hämta ut en gåvobok i slutet av 
sommaren.

Hublet
Nu kan du låna surfplattor på biblio-
teket! Vill du titta på film, lyssna på 
ljudbok, läsa en tidning digitalt eller 
spela ett spel? Ta med ditt lånekort 
och låna en surfplatta när du är här 
nästa gång. Vi visar gärna hur våra 
Hublets fungerar!

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

Meröppettider
Mån-sön 10:00-15:00

Avvikande öppettider
Midsommarafton 25 juni Stängt

Välkommen in!
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Svenska kyrkans Kalendarium             juni, juli, augusti 2021

Anmälan sker antingen genom SMS eller telefonsamtal till: 076-760 96 30
Med reservation för ändringar!
Vi anpassar våra verksamheter efter läget som är,
vilket gör att vi kan bli tvungna att ändra info och evenemang med kort varsel.
Alla ändringar kommer att annonseras på vår facebooksida och
hemsida. svenskakyrkan.se/skinnskatteberg

KORSDRAG 2 JUNI kl.13 
Skinnskattebergs kyrka 

Om restriktionerna kvarstår, 
gäller anmälan och max 8 

personer

6 juni kl.11 Gudstjänst i Skinnskattebergs kyrka

13 juni kl.18 Kvällsgudstjänst i Heds kyrka. Präst Åsa Svensson

20 juni kl.11 Gudstjänst i Gunnilbo kyrka. Präst Åsa Svensson

26 juni kl.14 *Friluftsgudstjänst Bysala Hembygdsgård. Präst Åsa Svensson

27 juni kl.11 Gudstjänst i Skinnskattebergs kyrka. Präst Bodil Engström

4 juli kl.14 *Friluftsgudstjänst vid Stjärnvik 20. Präst Bodil Engström

11 juli kl.18 Gudstjänst i Heds kyrka. 

18 juli kl.11 Gudstjänst i Skinnskattebergs kyrka. Präst Åsa Svensson

25 juli kl.14 Friluftsgudstjänst Skinnskattebergs Hembygdsgård

1 aug kl.11 Gudstjänst i Skinnskattebergs kyrka. Präst Bodil Engström

6 aug kl.18 Invigningsgudstjänst i Heds kyrka

7 aug kl.18 Helgsmålsbön i Heds kyrka

8 aug kl.14 Friluftsgudstjänst mellan bodarna i Hedbacken, Hed

15 aug kl.11 *Friluftsgudstjänst vid Kolmilan Skärsjön

22 aug kl.11 Gudstjänst i Skinnskattebergs kyrka. Präst Bodil Engström
* Ta med kaffekorg!

Kalendarium - Anmälan krävs till gudstjänsterna om restriktionerna håller i sig

Kontaktinformation
Pastorsexp. mån, tis, ons, tor kl.10-12 0222-336 36
mail: skinnskatteberg.forsamling@svenskakyrkan.se
Kyrkoherde Bodil Engström   0222-336 30 / sms: 076-760 96 30
Komminister Åsa Svensson   0222-463 641 / sms: 072-143 40 08
Diakon Jessica Olofsson  0222-336 35 / sms: 076-760 96 35
Kyrkogårdsförman Roger Johansson  0222-336 32 / sms: 076-760 96 32
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Församlingsaktuellt         juni, juli, augusti  2021

Vägkyrka i Hed
Från den 26/7 och 8/8 

så är det vägkyrka i Hed. 
Mellan kl.13-17 bjuds det 

på kaffe med dopp.
Välkomna in! 

(den 6/8 är det ingen vägkyrka 
då det är invigning av kulturen i 

Hed)

Sommarcafé 29 juni - 27 juli 
Vi fortsätter med sommarcafé även i år 
vid S:t Davidsgården, tisdagar mellan 
kl.14-16. Fika finns till försäljning. 
Möjlighet till promenad finns från 
kl.13.30. Mellan kl.14.30-15 så är det 
underhållning!

Pilgrim's Walk for Future är en gigantisk manifestation på nästan 
200 mil från Vadstena till Glasgow och Klimatmötet där.  
För att uppmärksamma denna Pilgrimsvandring inleder vi vår gudstjänst 
den 18/7 10.30 utanför St. Davidsgården för en gemensam vandring 
över kyrkogården upp till Skinnskattebergs kyrka.  
Om man inte har möjlighet att gå så börjar gudstjänsten 11.00 i kyrkan.             
Vid frågor: Jessica Olofsson (diakon) 022233635

Öppen Kyrka 
 
Gunnilbo kyrka är öppen varje 
torsdag kl.14-16 från 1 juli till 
26 augusti med kaffeservering.

Kulturdagar i Hed 7-8 augusti
7/8 Gammaldags lektion i Skolmuseet  kl.13 & kl.14 

Kyrkogårdsvandring lördag kl.16 
Helgsmålsbön i Heds kyrka kl.18 

 
8/8 Gammaldags lektion i Skolmuseet  kl.13 & kl.15 

Friluftsgudstjänst mellan bodarna kl.14 

Det blir en sommar även i år
Som alla andra år, vet ingen av oss vad sommaren bär med sig av erfarenheter, upptäckter och 
nya synintryck. Visst kan vi ha gjort planer, många planerar för att vandra, hyra hus, eller tillbringa 
sommaren i stugan. Planer är bra, så länge vi vet att ibland, när livet liksom förändras från en 
dag till en annan, så faller alla planer. Själv är jag inte mycket för att planera inför semester och 
lediga dagar. Det är spännande att se vad livet har att bjuda in till de långa blanka dagar som 
ligger framför. Hur det än är, när sen sommaren är över, och vi ser tillbaka, så har ju dagarna 
fyllts av ett eller annat som vi inte visste så här i början av sommaren. Vi i Skinnskatteberg med 
Hed och Gunnilbo församling, vi har planer för sommaren- planer på friluftsgudstjänster, planer 
för sommarcafe, planer för semestrar. När vi möts i höst igen, ja då vet vi hur det gick med de 
planerna. Oavsett, du är välkommen att ringa, skriva eller komma förbi, vi finns här för dig-   
          - Åsa Svensson, präst 

Må din väg gå dig till mötes
Och må vinden vara din vän
Må solen värma din kind
Och må regnet vattna själens jord
Till vi möts igen, må Gud hålla
Hålla dig i sin hand
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Kommunnytt 
från våra sektorchefer!

Carina Gullemo Kenneth Johansson Daniel Wångblad Birgitta LövestedtAnna Charlier

Asko Klemola, Sektorchef Barn och utbildning 
 
En fransk filosof myntade följande citat; Pedagoger är inga profeter. Deras jobb är att göra fönster där 
det förr fanns väggar. Läsåret 20/21 har naturligtvis präglats av ett för ögat osynligt virus som utsatt både 
för- och grundskola för hårda prövningar och därmed har verksamhetens förutsättningar varit delvis 
begränsade att ”skapa nya fönster”.
Jag vill verkligen rikta ett stort tack till Dig som skolpersonal för Din insats under läsåret 20/21 inom 
sektorn Barn och Utbildning. Förhoppningsvis har vi ett mer gynnsamt läsår som väntar på oss efter 
sommaruppehållet. Avslutningsvis vill jag tacka Er för min tid som skolchef i Skinnskattebergs kommun 
och därmed lämnar jag över stafettpinnen till min efterträdare inför läsåret 21/22.
Ta hand om Er!

Birgitta Lövestedt, Sektorchef Kultur och fritid  
Även i år genomförs sommarkollo för våra barn och ungdomar. Ambitionsnivån är hög och vill erbjuda 
aktiviteter som lockar så många som möjligt att delta. Allaktivitetshuset Sture har flyttat över till sektor 
Kultur och fritid och Gabriel Andersson har anställts som verksamhetsledare. Gabriel planerar nu också 
för hur verksamheten ska se ut under hösten. Har ni tips och idéer så hör gärna av er till Gabriel på 
telefon: 0222-51 56 47. Under hösten kommer vi också bjuda in till möten i Sture för dialog med bl a 
föreningslivet. Vår ambition är att Sture ska sjuda av liv och vara en plats för alla.
En ny besökskarta är nu framtagen och finns att hämta på en rad av våra besöksplatser. Det går också 
bra att hämta den på Biblioteket i Skinnskatteberg. Vi har lyft upp en rad intressanta platser som är väl 
värda ett besök i vår vackra kommun – Kulturriket i Bergslagen! Önskar er alla en fin sommar!

Carina Gullemo, Sektorchef Vård och omsorg  
 
Nu är sommaren i antågande och en efterlängtad och välförtjänad semester börjar närma sig för 
medarbetarna. Utifrån covid-19 så är det likadana riktlinjer som tidigare då det gäller besök på 
äldreboenden. Förhoppningsvis så kommer sommaren att bli fin så besökare och brukare kan träffas 
utomhus, vilket gör det enklare. Jag vill passa på att hälsa alla sommarvikarier varmt välkomna till vård 
och omsorg.
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www.skinnskatteberg.se
www.upplevskinnskatteberg.se

Asko Klemola Olle Karlsson Angelique Nyström 

Olle Karlsson, Sektorchef Teknik och service 
 
Skinnskattebergs kommun ska vara en attraktiv landsbygdskommun där miljö och klimatarbete är 
prioriterat. Gemensam service går i täten och har investerat i två packcyklar som drivs av batteri. Tanken 
är att minska ner bilåkandet där det är möjligt och på så vis leva upp till ett målområde inom kommunen. 
I kommande upphandlingar av fordon finns förslag på laddhybrider detta också som ett led i klimatsmarta 
lösningar. Kundtjänst har öppet som vanligt under hela sommarperioden och vill samtidigt önska alla en 
skön och avkopplande sommar. Ni når kundtjänst på följande nummer 0222–51 58 50.

Daniel Wångblad, Ekonomichef 
 
När vi nu har kommit en bit inpå året och budgetuppföljningen för april har gjorts har bilden av hur 
kommunens ekonomi börjat ta form. Fokus vid budgetuppföljning är att få en överblickande bild av 
kostnader som uppstår för att ta lärdom med det för framtiden. Genom att har bra kontroll på de 
kostnader som finns i verksamheten och vad olika åtgärder kostar skapas på så sätt bra underlag för 
framtida beslut.

Angelique Nyström, Förvaltningschef miljö- och bygg 
 
Avloppsinventeringen i Västanhed är klar. Redan nu har många valt att åtgärda sina bristfälliga 
avloppsanläggningar. Innan man börjar åtgärda sitt avlopp måste man invänta ett beslut om tillstånd från 
oss.
Nästa område som ska inventeras är Laggarbo. Vi uppmanar fastighetsägare i området att redan nu se 
över sin avloppsanläggning och kontrollera om den är godkänd. Bra information om avloppsanläggningar 
finns på www.avloppsguiden.se.
Förvaltningen jobbar med ett antal ovårdade fastigheter inom Skinnskattebergs tätort. Dessa ärenden kan 
tyvärr ta lång tid innan förändring sker. Vi kommer att påbörja ett projekt med ovårdade tomter för att göra 
vår kommun trivsam för alla. Vet ni om en byggnad eller tomt som är ovårdad får ni gärna ta kontakt med 
oss. Förvaltningen är bemannad under hela sommaren, vardagar mellan kl. 8.00-16.00.
Miljö- och byggförvaltningen önskar alla en trevlig sommar!

Kulturriket i Bergslagen

Anna Charlier, HR- chef 

Vi har sedan mitten av april ett tillskott i vår arbetsgrupp. Vi har en tjej som arbetstränar hos oss några 
timmar i veckan. Hon är med vår arkivarie och hjälper henne i arkivet.
Inför sommaren pågår planeringen för våra feriearbetare.
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Kunnan uutisia!  
sektorijohtajilta!

Carina Gullemo Kenneth Johansson Birgitta LövestedtAnna Charlier

Asko Klemola, Sektorchef Barn och utbildning 
20/21 kouluvuosi on hiipumassa...
Ranskalainen filosofi loi sanonnan: Opettajat eivät ole profeettoja. Heidän tehtävänsä on tehdä ikkunoita 
sinne, missä oli ennen seiniä. Lukuvuotta 20/21 on tietenkin leimannut näkymätön virus, joka on alistanut 
sekä esikoulun että peruskoulun koville koetuksille ja toiminnan olosuhteet ovat osittain rajoittuneet 
”uusien ikkunoiden luomiseen”.
Haluan todella kiittää teitä koulun henkilökuntana ponnisteluistanne 20/21-lukuvuonna Barn- och 
utbildning sektorissa. Toivottavasti meillä on suotuisampi lukuvuosi tulossa kesätauon jälkeen. Lopuksi 
haluan kiittää ajastani Skinnskatteberin kunnan koulupäällikkönä, luovutan kapulan seuraajalleni 
lukuvuodeksi 21/22. Pitäkää huolta!

Birgitta Lövestedt, Sektorchef Kultur och fritid  
Tänäkin vuonna lapsille ja nuorille järjestetään kesäleiri. Tavoitetaso on korkea ja haluamme tarjota 
toimintaa, joka houkuttelee mahdollisimman paljon lapsia ja nuoria osallistumaan. Allaktivetshuset 
Sture on siirtynyt sektoriin Kultur och fritid, Gabriel Andersson on palkattu toiminnanjohtajaksi. Gabriel 
suunnittelee syksyn toimintaa. Jos sinulla on vinkkejä ja ideoita, ota yhteyttä Gabrieliin puhelimitse: 
0222–51 56 47.
Syksyn aikana kutsumme Stureen vuoropuheluun muun muassa yhdistyselämän kanssa.
Tavoitteemme on, että Allaktivetshuset Sture tulee olemaan paikka, jossa on vilkasta toimintaa ja kaikille 
tapaamispaikka.
Uusi kävijäkartta on nyt kehitetty ja saatavilla useilla käyntipaikolla kunnassa. Sen voi noutaa 
myös Skinnskatteberin kirjastosta. Olemme ottanut esiin useita mielenkiintoisia paikkoja, jotka ovat 
tutustumisen arvoisia kauniissa kunnassamme – Kulturriket i Bergslagen!

Toivotan teille kaikille mukavaa kesää!

Carina Gullemo, Sektorchef Vård och omsorg  
Nyt kesä lähestyy ja kauan odotettu ja ansaittu kesäloma lähestyy työntekijöille. Covid-19: n syystä, 
rajoitukset ovat samat kuin ennen, kun on kyse vierailuista hoitokodeissa. Toivottavasti kesä tulee 
olemaan kaunis ja aurinkoinen, jotta kävijät ja asukaat voivat tavata ulkona, mikä helpottaa käyntiä. 
Haluan käyttää tilaisuutta toivottaakseni lämpimästi tervetulleeksi kaikki kesätyöntekiät meidän 
sektoriimme.

Daniel Wångblad
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www.skinnskatteberg.se
www.upplevskinnskatteberg.se

Asko Klemola Olle Karlsson Angelique Nyström 

Daniel Wångblad, Ekonomichef 
Nyt kun tämä vuosi on kulunut jonkun kuukauden ja huhtikuun budjetti seuranta on tehty, saamme 
kuvan siitä, miten kunnan talous on alkanut muotoutua. Talousarvion seurannan painopisteenä on saada 
yleiskuva kustannuksista, josta sitten oppimme tulevaisuutta varten. Näin luodaan hyvä perusta tuleville 
päätöksille, koska on hyvä kontrolli toiminnassa aiheutuviin kustannuksiin ja siihen, mitä eri toimenpiteet 
maksavat.

Angelique Nyström, Förvaltningschef miljö- och bygg 
Västanhedin jäteviemärininventointi on valmis. Jo nyt moni kiinteistönomistajia on päättänyt korjata 
puutteelliset viemärijärjestelmänsä. Ennen kuin aloitat viemärin korjaamisen, sinun on odotettava 
lupapäätöstä. 
Seuraavaksi Laggarbo alue inventoidaan. Kehotamme alueen kiinteistönomistajia tarkistamaan 
viemärijärjestelmänsä, onko tämä hyväksytty. Hyvää tietoa viemäröintijärjestelmistä on saatavilla 
osoitteessa www.avloppsguiden.se.
Hallinto on ottanut asiaksi useiden epäsiistien tonttien selvittämisen Skinnskatteberissä. Valitettavasti 
tämän tapaiset asiat voivat kestää kauan ennen kuin muutos saadaan aikaan. Aloitamme hankkeen, 
jossa on siistit tontit, jotta kuntamme olisi miellyttävä kaikille. Jos tiedät rakennuksen tai tontin, joka on 
epäsiisti, ota meihin yhteyttä. Hallinnossa on henkilökuntaa koko kesän, arkisin kello 8.00–16.00 välisenä 
aikana.
Ympäristö- ja rakennushallinto toivottaa kaikille ihanaa kesää!

Olle Karlsson, Sektorchef Teknik och service 
Skinnskatteberin kunnan on oltava houkutteleva kunta, jossa ympäristö- ja ilmastotyöt ovat etusijalla. 
Yhteishuolto on eturintamassa, ja on investoinut kahteen akulla toimivaan pyörään. Ajatuksena on 
vähentää autojen käyttöä mahdollisuuksien mukaan ja siten täyttää yhden kunnan tavoitteista. Tulevissa 
ajoneuvohankinnoissa on ehdotuksena lataushybridi autoja, tämä myös yksi järkevä ilmaston puolesta 
ratkaisu.
Asiakaspalvelu on avoinna tavalliseen tapaan koko kesäkauden ja haluaa samalla toivottaa kaikille 
mukavaa ja rentouttavaa kesää. 
 
Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun seuraavalla numerolla 0222–51 58 50.

Kulturriket i Bergslagen

Anna Charlier, HR- chef 
Huhtikuun puolivälistä lähtien meidän työryhmäämme kuuluu yksi henkilö lisää. Hän on nuori nainen, 
työharjoittelussa muutaman tunnin viikossa. Hän tekee töitä arkistossa.
Kesän lomatyöntekijöiden suunnittelu on käynnissä.
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     Skinnskatteberg 
 
 
PRO – Aktiviteter  
i juni - augusti 2021
 
Årsmöte/Vårfest den 8 juni kl 13.00 
utomhus vid Holmsjötorp i Riddarhyttan.
Vi träffas kl 12.00 vid Kyrkans parkering för 
samåkning. Femkamp. PRO bjuder på fika samt 
korv och bröd. Anmälan om deltagande görs till 
Jane, tel 0722-110023 alt. janeliza50@hotmail.se

Boule på Masbo IP
Onsdagar kl 09.00.

Fiske
Fredagar kl 09.00.

Eventuella ytterligare aktiviteter  
meddelas per sms.

Trevlig sommar tillönskas alla PRO:are! 

JANSSONS ELEKTRISKA
SKINNSKATTEBERG

Tel. 0222-104 60 • Köpingsv. 7 (mitt emot kyrkan)

► Försäljning av elartiklar, köks- och  
tvättutrustning, (fabrikat Cylinda)

► Uthyrning av rullställning

► Byte av klockbatterier

► Försäljning av belysning

► Elinstallationer

Öppettider: 
Måndag - fredag  kl. 9.00 - 18.00,  
lunchstängt kl. 13.00-14.00

Fredag 23 juli 18.00 Karmansbo bruksmiljö
Konserten i Karmansbo gamla smedja inleds redan 
utanför med musik med Balders Brass. Fri entré.

Under konserten får vi även höra stråkorkestern 
under ledning av Konsertmästare / stråkansvarig: 
Lars-Adun Hadland (Kristiansand symfonior-
kester) samt träblåsensemblen under ledning  av 
träblåsinst ruktör Geoffrey Cox (Göteborgsoperans 
orkester). Ledare för brasset är Johan Åkervall 
(Göteborgs opera orkester)

Stockholm Brass Quintet

Lördag 7 augusti 14.00 Karmansbo bruksmiljö
Nostalgi, romantik, komik, galenskap och en hel 
del dramatik. Stockholm Brass Quintet bjuder på 
mästerverk för brasskvintett. Fri entré.

• Filip Draglund, trumpet
• John Axelsson, trumpet
• Johan Ahlin, valthorn
• Mats Agnelid, trombon
• Karl-Johan Elf, tuba

Föreningen Karmansbo bruksmiljö

Musik vid Karmansbo smedja

Fredag 23 juli 18.00 Karmansbo bruksmiljö
Konserten i Karmansbo gamla smedja inleds redan 
utanför med musik med Balders Brass. Fri entré.

Under konserten får vi även höra stråkorkestern 
under ledning av Konsertmästare / stråkansvarig: 
Lars-Adun Hadland (Kristiansand symfonior-
kester) samt träblåsensemblen under ledning  av 
träblåsinst ruktör Geoffrey Cox (Göteborgsoperans 
orkester). Ledare för brasset är Johan Åkervall 
(Göteborgs opera orkester)

Stockholm Brass Quintet

Lördag 7 augusti 14.00 Karmansbo bruksmiljö
Nostalgi, romantik, komik, galenskap och en hel 
del dramatik. Stockholm Brass Quintet bjuder på 
mästerverk för brasskvintett. Fri entré.

•	 Filip Draglund, trumpet
•	 John Axelsson, trumpet
•	 Johan Ahlin, valthorn
•	 Mats Agnelid, trombon
•	 Karl-Johan Elf, tuba

Föreningen Karmansbo bruksmiljö

Musik vid Karmansbo smedja

Kulturriket i BergslagenKonserterna ges under förutsättning att restrikitonerna tillåter.
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Rehabilitering av:  
Belastningsproblematik, Idrottsskador, Akuta 

besvär, Postoperativ träning m.m. 

Behandlingsmetoder: 

Akupunktur, Laser, Stötvåg, Skanlab m.m. 

REMISSFRITT  
Avtal med Region Västmanland  (Frikort gäller) 

Leif Rolén 070-441 27 43 
Anders Karlsson 076-791 02 93 
Hemgården 2, Skinnskatteberg 

VÄLKOMMEN!! 
 

 
 

 

Årsmöte  
Riddarhyttans samfällighet 

 
21/6 kl. 19:00  

Allaktivitetshuset i Riddarhyttan 

LOVÉN ROLÉN 
SJUKGYMNASTIK 
 
Rehabilitering av: 
Belastningsproblematik, Idrottsskador,  
Akuta besvär, Postoperativ träning m.m.

Behandlingsmetoder: 
Laser, Stötvåg, Skanlab, Akupunktur m.m.

REMISSFRITT 
Avtal med Region Västmanland (Frikort gäller)

Leif Rolén 070-441 27 43 
Anders Karlsson 076-791 02 93 
Hemgården 2, Skinnskatteberg 
VÄLKOMMEN!!

Rösta i kyrkovalet 19 september
svenskakyrkan.se/kyrkoval

SYSTEMAIRHALLEN  
PADELARENA
Spela utomhuspadel med vacker utsikt! Två svensktillverkade 
Leksandsbanor, godkända av World Padel Tour samt Svenska 
padelförbundet med KSAB Padel Green Krull konstgräs.  
Marknadens tystaste padelbana! 
Hyr racket och köp bollar på plats.  

Bokas via MATCHi, vid frågor ring +46 (0)702597204,  
systemairhallen@gmail.com, www.Systemairhallen.se.  
 
Följ oss på Facebook eller Instagram!
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Klockarbergsskolan har under terminen ar-
betat med ledorden ur Barn och utbildnings 
vision. 
Under vänliga veckan, som pågick vecka 18, 
har eleverna på skolan fått möjligheten att 
bland annat spela bingo, prova på Bäst i test, 
dansat och fått olika värdegrundsuppdrag som 
skolans Trygghetsteam ordnat. 
Veckan avslutades med att hela skolan 
tillsammans dansade Jerusalema challange 
som ett sätt att sprida glädje och lägga 
fokus på gemenskap och vänlighet även fast 
vi fortfarande befinner oss i tuffa tider. Dansen 
kommer resultera i en film som går att finna på 
klockarbergsskolans facebook, kommunens 
webbplats och facebook, så håll utkik!
Avslutningsvis hölls även en invigning av de 
olika stadiernas alster:  
Lågstadiet - ett bollplank /  
Mellanstadiet- Planscher i matsalen /  
Högstadiet - Ett lapptäcke 
Alla alster representerar skolans 
värdegrundsarbete och vision. 

Vänliga veckan på 
Klockarbergsskolan
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Ta hand om  
varandra i sommar!
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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

Korvgrillning 19/6  
vid Skila, Riddarhyttan

Drop in mellan kl 11-13,  
för att följa FHM rekommendationer.

Vi bjuder på korv med bröd och dryck
I samarbete med Riddarhyttans  

(s)-förening hälsar vi medlemmar och 
sympatisörer varmt välkomna!

Tänk på kläder efter väder!

Vi önskar er alla en fin och skön sommar! 
Hoppas vi kan ses efter sommaren,  

ansikte mot ansikte.  
Hör gärna av er om ni har tankar och 

idéer om vad vi som politiker kan förbättra 
i vår fina kommun!

Håll utkik på Facebook och hemsida efter 
andra evenemang.

Fredrik Wigerskog
Ordförande (S)

 
 

Bara 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 –            

för Skinnskattebergs bästa!                 
 

Liberalerna fortsätter sitt politiska 
engagemang för Skinnskattebergs bästa.     

Vi hoppas att vi går mot ljusare tider          
och snart kan ses igen. 

Tills dess, ta hand om er och varandra! 
 

Har Du frågor och funderingar eller kanske 
vill bli ny medlem, hör gärna av Dig!          

Facebook – Liberalerna Skinnskatteberg 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

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

tobias.jarstorp@gmail.com 
vanja.leneklint2@outlook.com 
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Kom med oss ut!

Läs mer på Facebook:  Friluftsfrämjandet Skinnskatteberg 

Vårens tipspromenader  
Pågår t.o.m 16 juni 
Start onsdagar kl. 18.30 vid Främjarstugan i båthamnen,  
tips 10:-, gratis för medlemmar, bingo 5:- 

Vandring i Ormdalen 
lördagen den 28 augusti  
Samling vid  Klockarbergsskolan klockan 09.30 
Vandring i delvis kuperad terräng 
Föreningen bjuder på grillat vid Ormputten. Ta med egen dryck 

Svamputflykt 
på svampens dag, söndagen den  5 september 
samling vid Klockarbergsskolan klockan 10.00 
Ta med fika och svampkorg

HEMBYGDENS KYRKA 
i Skinnskatteberg med Hed och  
Gunnilbo församling

I höst är det  
Kyrkoval den 19 september.
Vi är en opolitisk grupp som deltar  
i valet till kyrkofullmäktige i vår  
församling.

Vårt program får du i brevlådan i  
början av september.

VÄLKOMMEN att lägga din röst på 
HEMBYGDENS KYRKA!

Din röst är viktig!
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Hjälp till att stoppa 
spridningen av invasiva arter

• Lägg inte trädgårds- 
avfall i skogen

• Bekämpa invasiva arter 
inom den egna tomten 
och  bränn växtdelarna 
eller lägg dem i  
sopsäckar och lämna på 
återbruket.

• Sprid inte frön och 
växtdelar. Vid transport 
till återbruket måste 
växtdelarna förpackas 
i säckar så att de inte 
sprids vid transporten. 
På återbruket ska det 
hanteras som brännbart.

• När du upptäcker en 
invasiv art -  rapportera 
växtplatsen till:  
www.artportalen.se

Invasiva främmande arter är växter, djur, svampar och 
mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till 
en ny miljö och som där sprider sig snabbt och orsakar 
skador på naturen. 

Det kan vara växter som tränger ut andra växter eller är 
giftiga, djur som äter upp eller konkurrerar ut andra 
djurarter eller djur som sprider sjukdomar.

Blomsterlupin sprider sig 
snabbt och konkurrerar ut 
växter i de miljöer där den 
trivs.
Bekämpa blomsterlupinen 
genom att slå växten innan 
den sätter frö, gärna flera 
gånger per växtsäsong. 
Ännu bättre är att gräva 
upp växten med rötterna 
om det är möjligt. 
Växtmaterialet bör tas bort 
då detta är näringsrikt och 
gör att marken annars 
tillförs näring vilket 
missgynnar våra inhemska 
ängsblommor.

Jättebalsamin är en 
ettårig ört, kan bli ett par 
meter hög, och blommar 
i juni -juli. Växten har stor 
spridningsförmåga och 
fröna kan sprätta iväg och 
etalera sig flera meter från 
moderplantan.
Bekämpning av 
jättebalsaminen sker med 
fördel med mekaniska 
metoder. Man kan dra upp 
den med rötterna eller 
bekämpa med 
slåtter. Detta görs innan 
fröna är mogna.

Parkslide är en art som 
kan orsaka stor skada. 
Där den etablerar sig kan 
den genom sin växtkraft 
effektivt konkurrera ut 
andra arter. Växtens 
kraftiga rötter kan tränga in 
i byggnader och 
vattenledningar och orsaka 
omfattande skada på 
dessa.
Parkslide är svår att 
bekämpa. Man bör 
kombinera flera metoder 
t.ex. borttagande av gröna 
växtdelar och 
marktäckning.

Kanadensiskt gullris 
breder lätt ut sig i områden 
där den fått fäste. 
Bestånden blir täta och 
inhemska arter 
konkurreras ut.
Bekämpa genom att dra 
upp plantorna med 
rötterna eller, om det är 
stora bestånd, slå växten 
med lie. 
Detta upprepas flera år i 
följd.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida om hur du känner igen och bekämpar invasiva arter.
www.naturvardsverket.se

Blomster lupin Parkslide Jättebalsamin
Kanadensiskt 

gullris
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Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-27, §241, att ge förvaltningen 
i uppdrag att planera lekplatsens utsmyckning i dialog med en extern 
landskapsarkitekt. 

Uppdraget är nu genomfört och ni finner det fullskaliga förslaget (nedan syns bara ett 
urval) till utsmyckning, uppsatt som affisch, i receptionen i kommunhuset och i biblioteket 
samt på anslagstavlor i Riddarhyttan med omnejd.
Tid för samråd pågår till och med 31 augusti. 
Synpunkter på förslaget skickas till: kommun@skinnskatteberg.se

Kommunen tackar på förhand för ert engagemang och eventuella synpunkter!

Samråd angående utsmyckning 
av Hästparken i Riddarhyttan.

SAMRÅD
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I Skinnskattebergs kommun erbjuder vi alternativet till storstädernas puls och tempo. Här finns 
vacker natur med djupa skogar, fiskrika sjöar och bra utbildningsmöjligheter i kombination med rikt 
kultur-, förenings- och företagsliv. I kommunen hittar du spår av mer än 2000 år av järntillverkning. 
Åtta herrgårdar från brukstiden finns bevarade och ett flertal spännande historiska platser ger gott 
om utflyktsmål för den nyfikne. Genom kommunen passerar stora vandringleder och det finns många 
stigar och vägar att utforska oavsett om du går till fots, cyklar eller kommer med bil eller motorcykel.   

Skinnskattebergs kommun 
Kulturriket i Bergslagen

@upplevskinnskatteberg
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#upplevskinnskatteberg

FÖLJ OSS GÄRNA PÅ INSTAGRAM

upplevskinnskatteberg@

Kontakta oss! 

Frågor om turism:  
Telefon: +46 (0)222-51 57 40 
turistinfo@skinnskatteberg.se 
www.upplevskinnskatteberg.se

I Skinnskattebergs kommun finns ingen fysisk Turistbyrå. Istället har vi material utplacerat på kommunhuset,  
hos entreprenörer och eldsjälar som möter besökare på ett naturligt sätt ute i kommunen.  
Kontakta turisminformationen för att få fler tips om vad du kan uppleva i Skinnskattebergs kommun. 

Läs om våra fantastiska aktörerna på vår 
webbplats: www.upplevskinnskatteberg.se
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Ta en tur till kultur  
i sommar

Karmansbo Bruksmiljö har öppet för  
guidning av smedjan, klensmedjan och 

utställningslägenheten. 

Kontakt för guidning:  
Tommy Berglund, tel. 0222-305 19

I kolhuset kan du köpa våfflor, fika,  
dricka, glass smörgås mm. 

Besök vårat nyöppnade loppis! Boka bord 
för 150 kr/vecka. Vid frågor ring:  

tel. 070-425 89 81

Välkomna önskar  
Karmansbo Bruksmiljö

Öppet: 
Juni 28-29 12:00-17:00

Juli - Alla dagar 12:00-17:00
Augusti 15 12:00-17:00

 

Tips från miljö och bygg -  
Låt inte byggdrömmen bli  
en mardröm!
Ska du anlita hantverkare? Brister och fel i  
utförandet är vanliga klagomål som uppstår under 
ett byggprojekt. Men ofta handlar det om problem 
som du på ett enkelt sätt kan förebygga. 

Läs mer på:  
www.hantverkare.hallakonsument.se/  

Kolla även på www.konsumentverket.se för  
kostnadsfria avtalsmallar. 

 

 
 
 
 

 
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

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

Välkommen till oss  
i Centerpartiet!
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9-13 
AUGUSTI

2021

Vill du lära dig att göra schysst film med din mobil? 
På vår sommarkurs berättar vi hur man bygger upp 
en bra story. Visar hur ljud och bild blir bättre med 
rätt inställningar. Du lär dig också att redigera direkt 
i mobilen. Distanskursen är online för dig som är  
11-14 och 15-19 år och bor i Västmanland.

Anmäl dig här! 

FILM
ONLINE

AVGIFTSFRI 
FILMKURS  
PÅ DISTANS

regionalkulturskola.se
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SOMMARLOV  
I SKINNSKATTEBERG

2021

Skinnskattebergs kommun och Allaktivitetshuset Sture kommer under  
sommaren bedriva sommarkollo, dag- och kvällsaktiviteter för barn 

och ungdomar i Skinnskattebergs kommun. 

Besök vår hemsida eller facebook  
för mer information!   

www.skinnskatteberg.se 
Följ oss även på facebook: 

Allaktivitetshuset Sture

Vid frågor kontakta:  
Gabriel Andersson  

0222-51 46 47

Kulturriket i Bergslagen


