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På Skinnskattebergs kommuns hemsida  
hittar du uppdaterad information om  

Covid-19, Coronaviruset och information från  
Skinnskattebergs kommun.  

 
www.skinnskatteberg.se  

COVID-19

Årgång 37, nummer 2, februari 2022

02220222:an:an

Ta hand om er på 
alla hjärtans dag!



0222:an | www.skinnskatteberg.se2

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 
1/8-dels sida 55x80

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

Nästa manusstopp: 7/2-2022 Nästa utdelningsdag: 28/2-2022

0222:ans redaktion: 
Helena Olsson, redaktör och kommunikatör 
 
Adress:  0222:an, Box 101 
  739 22 Skinnskatteberg 
tfn:  0222-51 57 74 
e-post:   0222@skinnskatteberg.se

Ställföreträdande utgivare: Malin Friback

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

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

Kulturriket i Bergslagen

Samrådsträff 
Neuvonpitokokous

 
Samråd/ Neuvonpito

Finsk förvaltning/ Suomen kielen hallintoalue

På biblioteket/ Kirjastossa

Onsdag/Keskiviikko 16/2 Kl:/ klo: 14-16 
Vi vill gärna ha era synpunkter och ideér/ 
Haluamme mielellään teidän mielenpiteitä  

ja ideoita.

Maria Andersson samordnare finsk förvaltning 
och Lena Loven Rolen Kommunalråd

 
Välkommen/Tervetuloa!

24:e februari

Sverigefinnarnas dag 
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Lena Lovén Rolén 
Kommunalråd
0222-51 57 01

Hej alla läsare!
Jag hoppas att ni, trots fortsatt allvarligt 
pandemiläge, ändå mår hyggligt bra. I dagsläget 
sprider sig smittan snabbare än tidigare MEN den 
tycks inte vara lika aggressiv och jag väljer att se 
en hoppfull framtid med ökad immunitet. 

”Nytt år nya möjligheter” är ett användbart uttryck 
i dessa dagar. Jag ser verkligen fram emot detta 
år, i synnerhet för Skinnskattebergs utveckling. 
Anledningen till detta är att vi har stora 
förutsättningar att få ytterligare bra saker gjorda 
för att skapa en ännu bättre, mer attraktiv kommun 
för ALLA invånare, besökare och näringsliv. En 
förutsättning för att detta ska ske är att vi jobbar 
tillsammans, i dialog mot gemensamma mål. 

Styrning och ledning är en annan förutsättning 
och där kommer vår nyanställda kommunchef, 
Annelie Johansson, att börja hos oss den 14e 
februari för att leda förvaltningen. Jag hoppas 
att hon ska känna sig varmt välkommen. Hon 
kommer att få en bra introduktion av vår (sedan 
maj-21) t.f. kommunchef Ulla Lundholm. 

Här nedan presenteras delar av budget 2022: 

• Fortsatt arbete och utveckling i alla våra 
ordinarie verksamheter

• Kommunen ska intensifiera arbetet med 
detaljplaner för att skapa fler tomter för 
nybyggnation. Starta exploatering för 
bebyggelse på nyinköpt sjönära mark. 
Återkommer med mer detaljer i ett senare 
nummer. 

• Vi ökar friskvårdsbidraget med 500 kr, till  
1 300 kr/år. Detta som ett led i att vara en bra 
arbetsgivare där vi vill värna vår kompetenta 
personal. Vi kommer också att lägga fokus 
på chefsutveckling samt att följa upp SAM, 
strategiskt arbetsmiljöarbete. 

• I det fortlöpande utvecklingsarbetet med 
kvalitén inom äldreomsorgen har vi nu en 
anhörigstödjare, se hemsidan. I årets budget 
satsar vi även på en aktivitetsansvarig inom 
äldreomsorgen i och utanför våra särskilda 
boenden. Målet är fler hälsofrämjande 
aktiviteter.

• Alla verksamheter som uttryckt materiellt 
utvecklingsbehov har fått anslag i budgeten. 
Vi har också budgeterat för laddstolpar för 
externa brukare.

• Kommunen måste flytta Borntorpets 
elljusspårs central då denna ligger på privat 
mark. Ny parkeringsplats behöver också 
anläggas. 

• Upphandling av nytt flerfamiljshus 
(hyreslägenheter) kommer att inledas i närtid.

• Det har kommit in önskemål om allmänna 
grillplatser, arbetet startas.

• Nya hissar planeras och påbörjas till både 
Hemgården och Släntvägen.

• Planera för verkställighet av vattenmätare i 
privata hushåll. Målet, om inget hindrar, är att 
betala för förbrukat vatten.

• Frisbeegolfbana i kommunen i linje med två 
medborgarförslag, återkommer efter planering.

Som alltid önskar jag ta del av dina eventuella 
synpunkter, tveka inte att höra av dig.

Allt gott,  

Kommunalrådet har ordet

24:e februari

Sverigefinnarnas dag 
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Information

Följ med på Promenader
Varje Måndag
Vi träffas vid båthamnen/reningsverket kl 11.00 och är 
tillbaka kl 12.00.

Ingen föranmälan, bara att dyka upp!
Vi startar den 21 februari  2022.

När vi promenerar och rör på oss så mår vi bra i både 
kropp och själ. Endorfin är ett hormon som ökar markant 
när vi rör på oss, det gör oss på gott humör och lindrar 
också smärta. Det är både rogivande och välgörande 
att promenera. Varje måndag promenerar vi i lugn takt 
tillsammans. 

Alla är välkomna och det är gratis att delta!
Ta gärna med dig en vattenflaska och bekväma skor.
Välkomna!

Anhörig stöd
Pia Laurell 0222- 51 57 70
Skinnskattebergs kommun

Lähde mukaan Kävelylle
Joka Maanantai
Kokoonumme  klo 11.00 puhdistuslaitoksella/
venesatama ja ollaan takaisin klo 12.00.

Ej vaadi ennakkoilmittautumista, senkun tulet!
Aloitamme 21 Helmikuuta 2022.

Liikunta vie ajatukset pois stressaavista , turhauttavista 
ja suututtavista asioista. Liikunta tuottaa hyvän olon 
endorfiineja, jotka taistelevat masennusta ja ahdistusta 
vastaan.  Liikunta hoitaa myös muistia ja sydäntä sekä 
jopa diabetesta. Joka maanantai  kävelemme rauhalisesti 
ja hitaasti yhdessä. 

Kaikki on tervetutulleita ja eikä maksa mitään! Ota 
mielellään vesi pullo mukaan ja hyvät kengät.
Tervetuloa

Omaistukija
Pia Laurell 0222- 51 57 70
Skinnskattebergs kommun

Information

Varje måndag 

Joka Maanantai
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Information näringslivet

Marnix Bijl 
Näringslivsutvecklare

0222-51 56 50

År 1967 bodde jag som sjuårig pojke i storstaden 
Rotterdam i Nederländerna. På den tiden fanns det 
inte mycket trafik, jag hade stort utrymme att åka 
runt på gatorna i min trampbil. Varannan vecka 
fanns det inte en enda plats kvar för at parkera sin 
bil, då visste jag att fotbollsklubben Feyenoord 
hade hemmamatch.  Jag kunde höra när det blev 
mål, så nära arenan bodde vi. Visste du att det var 
svenska spelaren Ove Kindvall som var en del av 
laget som tog hem världsmästerskapet året 1970? 

Ibland fick jag det spännande uppdraget att köpa 
bröd, grönsaker eller någonting annat som min 
mor behövde. Då gick jag till en liten affär som 
låg nästan en kilometer hemifrån. En affär med 
en hög disk med glas så att man kunde se olika 
färska produkter. Man frågade ägaren efter en 
viss produkt, som oftast hämtades från ett förråd 
längre bak och fick den vid kassan. Nuförtiden 
går jag runt med en skanner i handen och tar med 
de produkter som jag behöver. Enkelt och smidigt 
med fokus på att vi som kund slipper att stå i kö.
Hur ser framtiden ut då?  Artificiell intelligens 
(AI) kommer in i leken. Om ett antal år kommer 
vi in butiken med en app som blir automatiskt 
aktiverad när vi närmar oss och gör att 
spärrarna öppnar sig. I appen finns information 
om min längd, vikt, shopping-beteende och 
favoritprodukter. Kameror registrerar vilka 
produkter jag lägger i min korg och alla produkter 
på hyllorna är registrerade när det gäller antal och 
vikt. Tar jag en produkt från hyllan då registrerar 
den intelligenta hyllan och kamerorna mitt köp. 
Inga möjligheter att stjäla och affärens leverantör 
får en signal att påfyllning behövs. Jag lämnar 
butiken utan att stå i kö vid den enda kassan som 
finns, pengarna dras från kontot per automatik. 
Igen, enkelt och smidigt. 

Skulle det kunna se ut likadant intelligent hos en 
kommun? Kan en företagare eller en privatperson 

göra ett ”inköp” när det gäller kommunala 
tjänster lika enkelt? Det tror jag. Inte än men i 
framtiden. Likadant när vi loggar in hos banken 
kan vi komma till digitala kommunala tjänster. 
Alla mina uppgifter finns i systemet inklusive 
relevant information så som tomtens storlek, läget 
nära strandskyddsområde och detaljplaner. När 
jag skriver ”köpa tomt”, ”felanmälan belysning” 
eller ”bygglov” guider AI mig vidare till relevant 
information, en digital ansökan och möjligheten 
att kontakta rätt tjänsteperson. Jag får ett första 
digitalt svar direkt som innehåller info om vem 
min personliga handläggare är, kostnader och 
svarstiden. Enkelt och smidigt med kunden i fokus 
och lättare för handläggare.

Till dess? Då gäller det att jobba på det gamla 
sättet: dialog, blanketter och en del pappersarbete. 
Att kommunen visar upp ett servicetänk och 
förmågan att se på frågor från olika vinklar. 
Frågeställare borde ha förståelse för att det finns 
lagar och regler. Med dialog, respekt och med 
resultat i fokus klarar vi jobbet tillsammans. 

Som vanligt avslutar jag med ”kaffet”. Har du 
frågor? Tveka inte en sekund att kontakta mig, 
gärna innan 15 mars då jag slutar min tjänst i 
Skinnskattebergs kommun. På det sättet hinner vi 
ta en kopp kaffe tillsammans. 
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Stacken
Familjecentral

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

Stacken finns i vårdcentralbyggnaden intill BVC 

Vi samarbetar för att göra  
Stacken familjecentral möjlig!

Öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar 

och barn 0 - 6 år. Välkommen!

Tisdag 8/2 kl. 10:00  
Rektor Linda Mattin-Lassei berättar om förskolan.

Torsdag 10/2  
Alla hjärtans-pyssel.

Tisdag 15/2 kl. 10:30 
Sagostund med Isabelle. Tema: RÖD

Instagram:  
oppna_forskolan_stacken 
 

Information Godkärra- Baggbrons                                            
VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING

håller 

Årsmöte

Söndagen den 6 mars 2022
kl 15.00 i Baggbro skola 

dagordning enl. stadgarna

Välkomna!
                                         

                                   

 

Välkommen till Borntorpet
Lördagen den 5 mars kl 10.00-12.00

där arrangeras

Främjarloppet på skidor
Om det är gott om snö kan du åka skidor i din egen takt 

utan tidtagning på spår från 2,5 till 10 km.
Du kan också 

promenera dit och delta i en  
tipspromenad

Startavgift 20 kr
Medlemmar gratis

Föreningen bjuder på varm saft, fika och 
grillad korv med bröd

Priser lottas ut bland deltagarna

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

Hos oss på Kulturreservatets Folkhögskola 
kan du göra bådadera.

Antagning inför våren 2022 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

Vill du vara med och skapa film?Vill du vara med och skapa film?
Kulturskolan gör en extra satsning på filmskapande under vårenKulturskolan gör en extra satsning på filmskapande under våren..

- Ny grupp i Riddarhyttan. Start vecka 10- Ny grupp i Riddarhyttan. Start vecka 10

- Ny grupp som skapar musikvideos. - Ny grupp som skapar musikvideos. 
Skinnskatteberg. Start vecka 6Skinnskatteberg. Start vecka 6

Dessutom finns det ett par platser lediga i den filmgrupp  Dessutom finns det ett par platser lediga i den filmgrupp  
som redan finns i kulturskolan. Alla grupper är från åk 4 och uppåt.som redan finns i kulturskolan. Alla grupper är från åk 4 och uppåt.
Grupperna träffas en gång i veckan, cirka 90 minuterGrupperna träffas en gång i veckan, cirka 90 minuter

Hör av dig till eva.anderberg@skinnskatteberg,  Hör av dig till eva.anderberg@skinnskatteberg,  
eller ring 0222 515703, så skickar jag en anmälningsblanketteller ring 0222 515703, så skickar jag en anmälningsblankett

Välkomna!Välkomna!
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Korpen i februari
Tisdag 1 februari 19.15 Film 

Onsdag 2 februrari 19.00

 Seriöst och lekfullt 
Mats Bergström och Magnus Lindgren
Magnus Lindgren och Mats Bergström har känt varandra länge och 
möttes musikaliskt först genom andra artister som t.ex. Malena 
Ernman och Nils Landgren. Det var bara en tidsfråga innan duo-
samarbetet skulle ta form. Båda tycktes ha en önskan att förena 
klassisk musik med ett friare musicerande och båda är svaga för den 
brasilianska musiken. Detta är två musiker som inspireras och tar 
intryck av varandras musicerande.
Arr: Skinnskattebergs kammarmusikförening med stöd av Skinnskattebergs 
kommun, Västmanlandsmusiken, Statens kulturråd och Systemair.

Tisdag 8 februari 19.15 Film

Tisdag 15 februari 19.15 Film

Söndag 20 februari 16.00 Film

Tisdag 22 februari 19.15 Film

Torsdag 24 februari 18.00

 Kärleksföreställning med kulturskolans elever 
En föreställning i kärlekens tecken. 
Arr: Kulturskolan Korpen i samarbete med fritids och biblioteket.

Söndag den 27 februari 16.00

 Brooklyn Rider String Quartet 
New York-baserade stråkkvartetten Brooklyn Rider har beskrivits 
som ”kammarmusikens framtid” (Strings Magazine) och har sedan 
starten 2005 spelat på renommerade scener runtom i världen så som 
Carnegie Hall, Lincoln Center och Kölner Philharmonie. Brooklyn 
Rider är en eklektisk ensemble som vågar blanda det utmanande med 
det trygga, där musiken ofta rör sig sömlöst över genregränser. De 
har under åren samarbetat med framstående artister som Yo-Yo Ma, 
Joshua Redman och Anne Sofi e von Otter.
Efter konserten blir det Årsmöte i kammarmusikföreningen dit alla medlemmar är varmt välkomna!

Arr: Skinnskattebergs kammarmusikförening med stöd av Skinnskattebergs kommun, Västmanlandsmusiken, Statens 
kulturråd och Systemair.
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Sagostund på Stacken
Tisdag 15 februari 10.30
Isabelle läser sagor på familjecentralen 
Stacken. Temat för dagen är ”RÖD”.

Öppet samråd
Onsdag 16 februari 14.00-16.00
Välkommen till öppet samråd på 
biblioteket med samordnare för finskt 
förvaltningsområde Maria Andersson 
och kommunalråd Lena Lovén-Rolén.

Boken kommer
Har du svårigheter att ta dig till 
biblioteket eller är du i riskgrupp och 
inte vill utsätta dig för smitta? 
”Boken kommer” är en kostnadsfri 
tjänst som tar böckerna hela vägen 
hem till dig. 
Ring eller mejla till:  
0222-51 56 00
biblioteket@skinnskatteberg.se

Kärlek på biblioteket
Under februari kommer det att  finnas 
en skrivhörna uppdukad för alla som 
vill skriva en dikt, ett kärleksbrev 
 eller något  poetiskt på temat ”Kärlek”. 
Allt som skrivs kommer att visas i en 
utställning på Korpen den 24 februari. 
se Korpens program för mer info.

Babybabbel 
Välkommen att babbla med oss! Barn 
0-10 månader och sina vuxna. 

4 träffar på biblioteket på onsdagar kl 
10.00 (16 mars, 23 mars, 30 mars, 6 
april) Vi ser gärna att du som anmäler 
dig är med alla fyra gångerna. 
Med böcker, sång och ramsor främjar 
vi ditt barns språk. 

Är du intresserad?  Kontakta biblio-
teket eller Stacken eller Mejla: 

isabelle.bede@skinnskatteberg.se 

I samverkan med Stacken och BVC 

Boktips
Bland barnboksför-
fattarna är Anna-
Clara Tidholm 
 någon som jag 
 gärna och ofta 
vänder tillbaka 
till. Under mina år 
som biblio tekarie 
i Skinnskatteberg har jag märkt hur 
även små barn uppskattar  hennes 
böcker. Det är inte bara en gång jag 
har fått höra vid sagoberättande och 
högläsningstillfällen i förskolan, 
Stacken eller på biblioteket “Igen! 
Igen! Igen!”, utan det är många, 
många gånger.
Under en lång tid nu, med snuviga 
näsor, många vabdagar, kanske extra 
många sjukvårdsbesök kan man finna 
någon slags ömhet och tröst i “Lite 
sjuk”. För vem tycker inte om att bli 
omplåstrad, blåst på, ha en mysig läs-
stund, stor som liten? Inte minst tycker 
jag om boken för dess hoppfullhet, för 
nästan, nästan alltid kommer det ett 
“Inte sjuk!” till slut. Och vad kan då 
vara bättre än att hoppa i soffan eller 
ha ett kuddkrig med någon som man 
tycker om?

/Isabelle Bede

Våra 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!

Det händer i februari B
IBLIO

TEKET
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SKINNSKATTEBERGS 
FILMFÖRENING

VARMT VÄLKOMMEN TILL FILMVÅREN 
MED SKINNSKATTEBERGS 

FILMFÖRENING

Medlemskap VT 2022*
Vuxen 
Studerande
Under 25 år

200 SEK
100 SEK
100 SEK

*Avser kostnad januari till maj 2022

För mer information och filmprogram 
se www.kulturhusetkorpen.se

@skinnskattebergs.filmforening 
(Kulturhuset Korpen)
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     Skinnskatteberg 
  
PRO – Aktiviteter februari -22 

Handarbetsgruppen i PRO-lokalen 
Måndagar kl 14 

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

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

På  grund av nya Coronarestriktioner 
ställs tyvärr bingon och gymnastiken 
in tills vidare. Även den planerade 
trivselträffen ställs i. 

Utskick via SMS kommer att ske 
så snart vi kan öppna upp.Om du 
inte brukar få något sms så har vi 
förmodligen inte ditt mobilnummer. 
Meddela detta till Jane på  
tel 070-110023

Välkomna!
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

Motorsågskörkort
Behörighet AB, C, RARB

Jonas Vildmark Bushcraftcenter i Riddarhyttan
www.jonasvildmark.com

 
Samernas nationaldag 

6:e februari
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Tillsammans kan vi skapa 
ett bättre Skinnskatteberg! 

 
Vi vill jobba för en kommun där alla 

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

bästa möjliga resultat! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Välkommen till möte                   
den 10 februari och           

den 2 mars, kl. 18.00! 
 

Pga. ökad smittspridning av Covid-19 försöker vi 
anpassa lokal efter antal deltagare. Anmäl därför 
gärna i förväg till någon av oss, om du vill vara 
med och diskutera aktuella kommunala frågor.  

 

Varmt välkommen! 

 
                                      

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

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

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

tobias.jarstorp@gmail.com 
vanja.leneklint2@outlook.com 

 
 
 

Partifrågor kontakta:
Fredrik Wigerskog

fredrikvigerskog@gmail.com 070-2020369
 

Kommunpolitiska frågor kontakta:
Lena Lovén Rolén

loven.rolen@telia.com 070-7287238

Sossecafé
18.00-20.00

Alla är välkomna att komma in och
samtala om Skinnskatteberg.

2/2 Anders Jacobsson, MoB
9/2 Lena Lovén-Rolén, KSO

16/2 Pentti Lahtinen, TU
23/2 Sabine Thungren, BoU
2/3 Roger Ingvarsson, VoO

M e d l e m s m ö t e
1 4  f e b r u a r i  1 8 . 3 0 - 2 0 . 0 0

Minska antalet ledamöter i
kommunfullmäktige och nominera till

arbetarekommunens styrelse.
Välkomna!

Årsmöte 
Riddarhyttans (s)-förening

24 februari  18.30 
Allaktivitetshuset om pandemin

tillåter.  I annat fall digitalt.
Ytterligare information kommer i

god tid innan mötet.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Välkomna!
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Vill du vara röstmottagare 
vid 2022 års val?

Valnämnden i Skinnskatteberg söker kontakt med intresserade som vill ställa upp och medverka som 
röstmottagare vid de svenska Allmänna valen söndagen den 11 september 2022.

Uppropet riktar sig både till nya och ”gamla” röstmottagare - anställda i kommunerna och övriga 
intresserade kommuninvånare, som inte är kandidater på partilistor till valen. Valnämnden utser 
röstmottagare till vallokaler och röstställen.

Alla röstberättigade medborgare som är 
mantalsskrivna i Skinnskattebergs kommun kan 
delta på valdagarna som röstmottagare i 
vallokalerna Hemgården och 
Sankt Davidsgården i Skinnskatteberg, 
samt i röstningslokalerna i Hed och Riddarhyttan

Röstmottagarna arbetar i lag under 
ett eller flera arbetspass under 
valdagen och har olika uppgifter 
beroende på om det gäller vallokal 
eller röstställe.

En kortare utbildning genomförs på 
kvällstid ett par veckor före valen.

Arvode per timme utgår för 
tjänstgöring som röstmottagare och 
vid introduktion/utbildning.

Vill du veta mer?

Kontakta oss
Kommunsekreterare Tarja Isomäki, tel: 0222-51 56 40 
e-post: tarja.isomaki@skinnskatteberg.se 
 
Ordförande Lars Andersson, 
epost: lars.andersson@pol.skinnskatteberg.se 
 
Välkommen med intresseanmälan till: 
Skinnskattebergs kommun
box 101, 739 22 Skinnskatteberg
 
Lars Andersson 
Valnämndens ordförande

Intresseanmälan - röstmottagare

Namn:____________________________________________________________________________
Adress:____________________________________________________________________________
Postadress:_________________________________________________________________________
Telefon:____________________________________________________________________________
E-post:_____________________________________________________________________________

JA, jag är intresserad av att vara röstmottagare!

Skickas till Skinnskattebergs kommun, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
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Församlingsaktuellt                Februari 2022

Många är vi som för ett bra tag sedan kastat ut julgranen och plockat undan tomtar och 
julljusstakar för den här gången. Men om man följer kyrkoåret så varar julen ända fram till 
Kyndelsmässodagen den 2 februari. I kyrkan firas den söndagen efter som är den 6 februari.  
Den dagen bjuder vi in de som döpts under det gånga året till en dopfest.   
Vid varje dop tänds ett dopljus. Det ljuset vill vara en påminnelse om honom, som en gång när 
människor undrade vem han var sa: ”Jag är världens ljus.”  
Kyndel är ett gammalt ord som betyder ljus. För ljuset finns i världen, hur mörk den än kan tyckas. 
Ett ljus i form av Guds ständiga närvaro.                                                                                                                                 
Visst känns dagarna redan nu ljusare än de var i december. 
Ljuset ger oss en föraning om våren som ska komma…     
           Bodil Engström

Vi söker fler  
kaffekokare! 

Vill du vara med och  
annordna kyrkkaffe efter 
till exempel gudstjänster 

eller i samband med  
Korsdrag 

Hör av dig  
till oss!

Ny mandatperiod
Efter Kyrkovalet som hölls i höstas sitter de nya förtroendevalda nu på plats.  
Mandatperioden sträcker sig från januari 2022 tilll och med december 2025

LEDAMÖTER KYRKOFULLMÄKTIGE

Yvonne Krusell Neld ordförande
Klaus Jesse
Christina Karlsson
Siv S Björkbacka
Lars-Göran Ignberg Fammé
Marianne Thungren
Sune Bruhn
Sonja Råberg vice ordförande
Kristina Bergstedt
Vanja Leneklint
Barbro Wahlberg
Susanne Karlsson
Satu Nordgren
Ingalill Persson
Pär Hultman

LEDAMÖTER KYRKORÅD

Siv Strandén Björkbacka ordförande
Yvonne Krusell Neld
Klaus Jesse
Sonja Råberg vice ordförande
Kristina Bergstedt
Barbro Wahlberg
Satu Nordgren
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Kalendarium                      Februari 2022

6 feb kl.11 Dopfest i Skinnskattebergs kyrka 
13 feb kl.11 Gudstjänst i Skinnskattebergs kyrka. Sång av Teres Litzell
20 feb kl.11 Gudstjänst i Skinnskattebergs kyrka
27 feb kl.18 Gudstjänst i Heds kyrka

Gudstjänster

Med reservation för ändringar pga restriktioner med kort varsel

2 feb kl.13 Korsdrag i S:t Davidsgården
4 feb kl.10 Babypaketstillverkning i S:t Davidsgården 
16 feb kl.13 Korsdrag i S:t Davidsgården
18 feb kl.10 Babypaketstillverkning i S:t Davidsgården 

Konserter & Övriga Verksamheter

KontaktinformationKontaktinformation
FFöörrssaammlliinnggsseexxpp..  mmåånn,,  ttiiss,,  oonnss,,  ttoorr  kkll..1100--1122  tteell::  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
Kyrkogårdsförman Roger Johansson  0222-336 32 / sms: 076-760 96 32Kyrkogårdsförman Roger Johansson  0222-336 32 / sms: 076-760 96 32

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

STIPENDIUM UR JERNSTRÖMSKA FONDEN
kan sökas av ungdomar från Heds gamla församling som efter grundskola
genomgår kurs i praktiska ting på folkhögskola, hushållsskola, yrkesskola eller deltar 
i lärlingsutbildning. Stipendiet kan sökas fram till 18 mars.
 
Stipendieansökan ställs med kursintyg till:
Kyrkorådet
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling
Kyrkvägen 3, 73931 Skinnskatteberg
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VÄLKOMMENVÄLKOMMEN

TILL OSS!TILL OSS! 

VID SJUKDOMSSYMPTOM, 
STANNA HEMMA!

ALLAKTIVITETSHUSET STUREALLAKTIVITETSHUSET STUREALLAKTIVITETSHUSET STURE
KÖPIN GSV ÄGEN 16 0222-51  56 47@ALLAKTIVITETSHUSETSTURE

Covid-19
M e d  a n l e d n i n g  a v  c o v i d - 1 9 :

A l l a k t i v i t e t s h u s e t  S t u r e  k o m m e r
p r e s e n t e r a  v e r k s a m h e t e n s  a k t i v i t e t e r
v e c k a  f ö r  v e c k a  p å  s o c i a l a  m e d i e r  o c h

p å  w w w . s k i n n s k a t t e b e r g . s e

Veckans 
Schema

F Ö L J  O S S  P Å :  
F A C E B O O K  

I N S T A G R A M  
E L L E R  

W W W . S K I N N S K A T T E B E R G . S E
 

F Ö R  V E C K A N S
S C H E M A !

 
@ A L L A K T I V I T E T S H U S E T S T U R E


