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Årgång 37, nummer 4, april 2022

02220222:an:an

Från och med 9:e februari så upphör 
de flesta av Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer.  
Håll dig uppdaterad på vår websida

www.skinnskatteberg.se

COVID-19

Ta hand om er!
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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 

Växel/Vaihde 0222 - 51 55 00 
---------------------------------------------------------------
Postadress   Besöksadress
Postiosoite   Käyntiosoite 
Skinnskattebergs kommun  Kyrkvägen 7
Box 101 
739 22 Skinnskatteberg

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 i Skinnskatteberg. 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.

Motorsågskörkort
Behörighet AB, C, RARB

Jonas Vildmark Bushcraftcenter i Riddarhyttan
www.jonasvildmark.com

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: 4/4-2022 Nästa utdelningsdag: 27/4-2022

Skinnskattebergs Småbåtsklubb

Nu är våren här!!!
Lediga BÅTPLATSER, både stora och små

Hör av Dig till: 
Hamnkapten Kent Steensen tel 076-3218110
Eller Rickard Grusell tel 070-6887680

www.skinnskattebergssmabatsklubb.se

Vi bjuder in alla medlemmar i  
Riddarhyttans Samfällighet till årsmöte 
den 25/4 kl 19.00 i Allaktivitetshuset.  

Kaffe och fika bjuder vi på.  

Välkommna!
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Lena Lovén Rolén 
Kommunalråd
0222-51 57 01

Hej igen 0222-an läsare!
Tiden går så snabbt just nu, men för alla de stackars 
människor som är drabbade av krigets fasansfulla 
konsekvenser är denna tid plågsam, vidrig, hemsk och 
långsam, tänker jag. När livet är fyllt av ångest, rädslor, 
sorg, djupa kränkningar ovärdighet o.s.v. blir tiden bara 
en längtan efter en enda sak, fred. Det är så fint att se 
hur många människor som sluter upp med hjälpinsatser. 
Samtidigt så frustrerande att se vad som pågår och inte 
kunna göra mer. Att människans primitiva maktbegär 
kan få utvecklas till vad som pågår just nu är 
obegripligt, samtidigt som världen behöver ha all fokus 
på hållbarhetsfrågor, återkommer nedan. 

I allt detta mörker väljer jag tacksamhetskänslor för det 
land, kommun, nära och kära som jag är en del av. Att 
försöka se vad jag kan göra och påverka, göra det lilla i 
det stora, ibland det stora i det lilla.

Skinnskatteberg kommuns vardag fortsätter dock. 
I skrivande stund har vi ännu inte utsetts som 
mottagarkommun men vi inventerar var vi kan ta emot 
flyktingar om det skulle bli aktuellt. 

I min roll som kommunalråd är fakta extra viktigt att 
hålla sig till. Av just den anledningen vill jag ta upp 
några aktuella ärenden som är aktuella, pratas om 
bland oss och i media och inte alltid med likalydande 
berättelser.

Brandstationsärendet: Enligt kommunallagen får 
inte fullmäktige besluta om en utgift under löpande 
budgetår, där det inte finns en anvisning om hur den 
ska finansieras (K.L. kap. 11 § 15). Väldigt rimligt 
eftersom styrande parti som sitter i minoritet och 
beslutat om budget skulle bli överkörda och tappa 
kontroll men ändå stå ansvariga. Den totala budgeten 
är 31 miljoner. Den beräknade budgeten på det 
enda anbud som var godkänt var ca 55 miljoner. 
Av bl.a. den anledningen överklagades ärendet/
beslutet till förvaltningsrätten. Dom beslutade om 
inhibition, dvs att inget får göras i ärendet tills dom 
i ärendet fällts. Där vilar ärendet just nu. I måndags 
tar kommunfullmäktige (KF) emot en motion skriven 
av fullmäktiges presidium. Denna skickas nu till 
kommunstyrelsen för beredning. Den skall åter till 
KF i maj. Syftet med motionen är att ta ett omtag, att 

ta fram rätt beslutsunderlag för korrekt vidare hantering. 
Jag tror att alla ledamöter som vill lära av detta ärende nu 
ser att en kommun ska göra det som åligger en kommun, 
en kommun är inget företag och genvägar riskerar att bli 
senvägar. 

Lokalutredningen, som den kallas i vilken kommunen 
sammanfattar alla lokaler (utom bostäder) vi äger. Det 
har bildats en arbetsgrupp med syfte att ta fram en 
handlingsplan för kommande politiska beslut. Här finns 
bl.a. följande frågor att besvara: ska kommunhuset 
flytta upp till Aspebäcken (f.d. folkhögskolan), stora 
delar av kommunens verksamhet har redan flyttat dit. 
Nuvarande kommunhus har stora renoveringsbehov. I 
så fall, vad ska vi göra av det nuvarande? Skolan är i 
behov av lika mycket yta som bibliotekets nuvarande 
yta. Ett konkret förslag i lokalutredningen är att skolan 
flyttar in i biblioteket och biblioteket flyttar in i en 
nybyggnation mellan Korpen och idrottshallen. Då får 
vi en sammanhållen byggnation med möjligheter att gå 
emellan med gemensamma trivselytor som exempelvis 
Café. Ett kultur och fritidscentrum. Spännande tankar 
för framtiden. Givetvis kan inte allt göras på en gång, vi 
börjar med att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp så få 
vi se var och hur det slutar.

Utbildning i Agenda 2030 hölls i veckan för alla chefer/
verksamhetsledare och förtroendevalda. Projektet heter 
Glokala Sverige - Svenska FN-förbundet som syftar 
till att hjälpa och stötta kommuner med att jobba med 
hållbarhetsfrågor. P.g.a. pandemin har vi väntat på denna 
start i nästa två år men nu är vi igång. Vi återkommer med 
mer information.

Ta hand om er och varandra

Kommunalrådet har ordet
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Lagerlokal 165 m2
Lokalen är uppvärmd och har industriport.
Tillgång till toalett och fikarum ingår.
Fagerstavägen 13
 
Kontor 14 m2
Kontorslokal cirka 3 x 4,6 meter.
Hyrs ut möblerat eller omöblerat enligt ök.
Tillgång till toalett och fikarum ingår.
Fagerstavägen 13

Kontakta
Titti de Verdier, VA- & fastighetschef 
titti.deverdier@skinnskatteberg.se 
0222-51 57 75

Information

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. 

Torsdag 7/4 och 28/4 kl. 10:00-12:00
Utflykt till Linbaneparken.
Vecka 15 – PÅSKLOV - STÄNGT 
Tisdag 26/4 kl. 10:30
Sagostund med Isabelle från biblioteket. 
 
Vi påskpysslar och planterar frön.
Utställningen ”Läsning är livet” visas på 
Stacken och biblioteket 21/4 – 6/5.

Instagram:  
oppna_forskolan_stacken 
 

Upphandlingar
Via länken nedan hittar ni kommunens  
planerade och annonserade upphandlingar.
https://www.e-avrop.com/skinnskatteberg

Har du frågor?
Kontakta: upphandling@skinnskatteberg.se

Glöm inte 8 april 
 
Romernas internationella dag
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Information polisenPolisen informerar

Polisen i lokalpolisområde 
Norra Västmanland genom  

kommunpolis Eva Lindberg. 
Telefon: 010-567 53 94 

eva.lindberg@polisen.se    

Vid skrivandet av min text till det förra numret var 
glädjen stor över att vi så sakteliga börjar kunna 
leva ett ”normalt” liv igen. Men så snabbt den 
glädjen förbyttes till sorg. En sorg som inbegriper 
hela vår värld men främst Europa. Återigen ser 
vi människor som måste lämna sitt hemland för 
att freda sina liv. Många är de bilder från krigets 
Ukraina som gripit tag om mitt hjärta. Även om 
det är omöjligt att förstå hur det är för både de 
som flyr bort från sitt land, men även de som  
stannar kvar, så kan jag inte låta bli att tänka  
tanken på att vara i deras situation. Att tvingas 
lämna en pappa/make eller vara den som måste 
stanna kvar för att försvara landet och se sin 
familj åka iväg. En ohygglig smärta för alla 
inblandade. För ingen vet vilka som kommer få 
möjlighet att återse varandra. Men mitt i all sorg 
kommer glädjen fram. Det är glädjen över att se 
hur enade alla länder står för att hjälpa till.

Våra egna problem blir därför förhållandevis små 
i jämförelse. Därför känns det extra bra att i vår 
del av Europa är det fortfarande relativt lugnt.  
Det är ett lågt inflöde på händelser i kommunen. 

Vi har haft ytterligare ett gemensamt EST möte 
och alla deltagare vittnar om att det är lugnt inom 
respektive ansvarsområde. I veckan som gick hade 
vi även möte i Surahammar där vi diskuterade läget 
i våra fem kommuner i lokalpolisområdet. Det var 
första gången på mycket länge som vi möttes upp 
fysiskt. Precis som i många andra mötesforum har 
vi kört våra möten via länk. I den här  
konstellationen möts vi varje kvartal med  
representanter från respektive kommunledning och 
polisen. Vi diskuterar vad som hänt i respektive 
kommun sedan förra mötet, nuläge och kommande 
period.

Med en önskan om att vi alla tar till vara på  
stunderna som ger oss lite extra energi.
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Information finsk förvaltning 

Sellaista elämä on
Reijo Vähälä 

toiverunoja ja -lauluja
Skinnskattebergin kirkkossa 

5/4 klo:17.00
Tervetuloa!

Skinnskattebergin suomen kielen  
hallintoalue.

Kulturriket i Bergslagen

Reflexvästar

Skinnskattebergs kommuns  
finska förvaltning delar ut reflex- 

västar för stora som små. Finns att 
hämta vid receptionen i  

kommunhuset, välkommen önskar  
samordnare Maria Andersson

”Spegelbild” En musikalisk föreläsning om språk 
och kultur med hjälp av rap musik. Jesse´s egna 
låtar från olika perioder i livet blandas med egna 
sanna berättelser i form av dialoger och nyskapade 
låtar om hur det varit under olika delar av hans liv. 

I föreställningen Spegelbild/Peilikuva får man 
följa Jesse´s resa från en ung förvirrad tonåring till  
platsen där han står idag som aktiv artist och  
kulturarbetare med språk i fokus i både Sverige 
och Finland” //Finsk förvaltning i Skinnskatteberg

Välkommen att se Jesse P på allaktivitetshuset Sture onsdag 27/4 kl: 18.00
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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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Djupdykning sektor vård och omsorg
Verksamhetsöversikt
Sektor Vård och omsorg ansvarar för att utifrån gällande lagstiftning utreda och fatta beslut om 
stöd och insatser för enskilda och familjers livsföring (myndighetsutövning). Sektorn till- 
handahåller vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning och stöttar  
människor inom områdena arbetsmarknad och integration. Insatserna omfattar människor i alla 
åldrar. Verksamheten handlägger även alkoholtillstånd och utreder bostadsanpassningsbidrag.

Organisationsschema

Enhetscef
särskilt boende

Sektor chef 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Biståndshandläggare

LSS-handläggare
Systemansvarig

Bemaning

Enhetschef 
hemtjänst och  
korttidsenhet 

hälsa & sjukvård

Enhetschef 
demensboende och 

social- 
psykiatri

Enhetschef
individ och 

familjeomsorg 
tf sektorchef

Enhetschef  
integration och  
arbetsmarknad
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Socialtjänstlagen
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och 
solidaritetens grund främja människornas
• ekonomiska och sociala trygghet,
• jämlikhet i levnadsvillkor,
• aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till  
människans ansvar för sin och andras sociala  
situation inriktas på att frigöra och utveckla  
enskildas och gruppers egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för  
människornas självbestämmanderätt och  
integritet.

Lagen om stöd och service till vissa  
funktionshindrade 
Denna lag innehåller bestämmelser om insatser 
för särskilt stöd och särskild service åt personer
• med utvecklingsstörning, autism eller  

autismliknande tillstånd,
• med betydande och bestående begåvnings-

mässigt funktionshinder efter hjärnskada 
i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller 
kroppslig sjukdom, eller

• med andra varaktiga fysiska eller psykiska 
funktionshinder som uppenbart inte beror på 
normalt åldrande, om de är stora och  
förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 
livsföringen och därmed ett omfattande behov 
av stöd eller service.

Hälso- och sjukvårdslagen
Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa 
och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 

Vården ska ges med respekt för alla människors 
lika värde och för den enskilda människans  
värdighet. Den som har det största behovet av 
hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

Hälso- och sjukvården ska arbeta för att  
förebygga ohälsa.

Vad jobbar vi med på soc (social- 
tjänsten) och vad kan vi erbjuda för hjälp?
Ibland kan man hamna i en situation där man 
behöver hjälp från soc. Det kan till exempel 
handla om att pengarna inte räcker till, att man 
önskar råd, stöd eller behandling på grund av 
olika former av missbruk, att man utsätts för olika 
slags våld eller övergrepp, att man är orolig för 
sitt barn/ungdom eller att man behöver stöd som 
förälder för sitt barn/ungdom. Både vuxna och 
barn/ungdomar kan vända sig till soc.

Vi på soc. kan erbjuda samtal runt situationen 
och i vissa fall erbjuda hjälp och stöd. Du kan 
vända dig till oss för en allmän förfrågan eller 
ansöka om bistånd till en insats. När du ansöker 
om bistånd inleder vi en utredning där vi samlar 
in uppgifter om dig, ditt barn/ungdom och famil-
jen. Syftet med en utredning är att ta fram ett så 
fullständigt beslutsunderlag som möjligt. Därefter 
fattar vi ett beslut. Om vi kommer fram till att ditt 
behov kan tillgodoses på annat sätt blir det ett  
avslagsbeslut som du kan överklaga till  
förvaltningsrätten. Om vi kommer fram till att 
du behöver hjälp och stöd från soc. planerar vi 
tillsammans med dig hur det ska tillgodoses.

Exempel på hjälp och stöd från soc.är  
försörjningsstöd, öppenvård eller placering i  
behandlingshem på grund av missbruk, samtals-
stöd, skyddade placeringar vid våld, kontakt-
person, kontaktfamilj, familjebehandling eller 
placering av barn/ungdomar i familjehem eller i 
behandlingshem.

Om du uppmärksammar något som gör att du är 
oroad för att ett barn eller en ungdom far illa kan 
du vända dig till soc. och göra en orosanmälan 
genom att berätta om det. Detsamma gäller om 
du har oro för en vuxen med missbruksproblem 
eller en vuxen som utsätts för våld i nära relation. 
Om man inte vill uppge sitt namn så kan man vara 
anonym när man gör en orosanmälan. 

Lagar som styr sektorns arbete
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Biståndsbedömaren utreder vilka fysiska,  
psykiska och sociala förutsättningar som ska  
beaktas i varje enskilt fall. När tillräcklig  
information om en klients behov av stöd har  
samlats in, fattar antingen biståndsbedömaren  
eller ansvarig kommunal nämnd beslut. 

Vad gör den Kommunala hälso- och  
sjukvården?
Kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård) 
kan du få om du har svårt att ta dig till din vård-
central eller om du behöver hälso- och sjukvård 
flera gånger i veckan. Du kan få vård dygnet runt 
i ditt eget hem, på ditt vård- och omsorgsboende 
eller på ditt boende för personer med funktions-
nedsättning. Den kommunala hälso- och  
sjukvården kan bland annat hjälpa dig med din 
medicin, sår, smärtlindring, rehabilitering,  
injektioner och om du behöver extra näring i form 
av dropp eller sond. Inom den kommunala hälso- 
och sjukvården arbetar sjuksköterskor, arbets- 
terapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster.

Hur vet jag om jag har rätt till kommunal 
hälso- och sjukvård?
Det är hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer 
om du kan få kommunal hälso- och sjukvård. Ta 
kontakt med din nuvarande läkare eller annan 
vårdgivare och be om en första bedömning, eller 
kontakta den kommunala hälso- och sjukvården 
för mer information.

 
Vi på soc. är utbildade socionomer och  
beteendevetare och har bland annat kunskaper i 
sociala metoder, juridik och psykologi. I alla  
kontakter med oss gäller sträng sekretess. Alla 
uppgifter som har betydelse för bedömning och 
beslut dokumenteras. Dessa uppgifter har du rätt 
att läsa. Allt det som skrivs om dig är sekretess-
belagt och förvaras skyddat för obehöriga. Alla 
personer som du kommer i kontakt med inom 
socialtjänsten har tystnadsplikt. 

Om du har några frågor är det bara att ringa oss på 
soc. så kan vi berätta mer om vad vi kan hjälpa till 
med.

Vad gör en biståndshandläggare?
Biståndshandläggare arbetar inom kommunen och 
utreder en enskild människas behov av hemtjänst, 
personlig assistans eller särskilt boende. Bistånds-
handläggaren avgör vilken service eller vilket stöd 
från kommunen som behövs.

Målet med det arbete en biståndsbedömare utför 
är att äldre och personer med funktions- 
nedsättning ska kunna leva ett liv med samma 
möjligheter som andra så långt det är möjligt. 
Ibland behövs omfattande hjälpinsatser medan det 
i andra fall kan räcka med att bostaden anpassas 
till den hjälpsökandes behov.

Besluten tas utifrån gällande lagstiftning på  
området och bygger på den information bistånds-
handläggare samlar in. En viktig del av bistånds-
handläggarens arbete är att ha kontakt med dem 
som ansökt om, eller har fått rätt till bistånd. Ofta 
möter de även deras anhöriga eller gode män.
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Berätta lite om dig själv och din bakgrund
Jag har arbetat som sjuksköterska i 13 år, sedan 2017 
som specialistsjuksköterska inom vård av äldre.  
Min första arbetsplats var på medicinklinik inom  
region Örebro. Att arbeta på en medicinavdelning, 
där många av patienterna är äldre, ger en bra  
kunskapsgrund för fortsatt arbete med geriatriska  
patienter, vilket jag tycker är det roligaste i mitt  
arbete som sjuksköterska. Ett år arbetade jag även 
för en bemanningsbyrå i Norge där jag åkte runt i 
stort sett hela landet och arbetade på många olika 
ställen. 

Vad är det roligaste med att vara sjuksköterska?
Det roligaste med att vara sjuksköterska är att arbetet 
är omväxlande, ingen dag är den andra lik och man 
får möta nya utmaningar varje dag. Största  
utmaningen i arbetet sjuksköterska är att få patienten 
att känna hälsa och välbefinnande trots svår  
sjukdom. Alla dessa möten med äldre vuxna som 
har levt ett liv under skilda förutsättningar och med 
skilda behov är en källa till ny insikt och erfarenhet. 
Inte en dag har jag tyckt att det har varit tråkigt att 
gå till arbetet.

Päivi Ailarskog

Intervju med sjuksköterska Päivi Ailarskog

Hur är det då att att arbeta i  
Skinnskattebergs kommun?
Skinnskattebergs är en liten kommun, men stor  
till ytan, vilket innebär att det fysiska avståndet till 
patienter kan vara stort. Trots avståndet så  
upplever vi att vi kan skapa en närhet till  
patienten. Det gäller att planera besöken väl, inte 
glömma något, samt att man ger extra tid till  
patienten så att besöket blir så bra som  
möjligt. Hemsjukvården är en liten sammansvetsad 
arbetsgrupp där vi hjälps åt och stöttar varandra. Att 
arbeta i en liten kommun innebär stort eget ansvar 
vilket kan vara en utmaning och samtidigt en  
inspiration till att ta ansvar för att effektivisera sättet 
att arbeta.

Vad du gör på fritiden?
När jag är ledig tycker jag om att umgås med mina 
barn och barnbarn, tycker om att resa, träna styrka 
och vara ute i naturen och campa. 
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Vill du utveckla dig själv? 
Vill du utbilda dig för högre studier? 
På Kulturreservatets Folkhögskola 

kan du göra bådadera

Antagning till vårens och sommarens kortkurser pågår, 
välkommen med din anmälan!

Läs mer på www.kulturreservatetsfhs.se

Frågor? Kontakta info@kulturreservatetsfhs.se

 
 

 

   Aktiviteter våren 2022   
  

 

 

          Vårens tipspromenader 
 

             Startar 20 april och pågår t.o.m. 15 juni. 
             Start onsdagar kl. 18.30 vid främjarstugan i båthamnen. 
             Tips kostar 10:-, bingo 5:-, gratis för medlemmar. 
 
 

          Vandringar 
 

  

 

          Grottvandring  21 maj 
             Vid Rudtjärnsgrottorna i samarbete med Allaktivitetshuset Sture. 
             Detaljerad information kommer på vår FB-sida och vid främjarstugan. 
 
          Älg-Eriks stuga  25 maj 
 

             Samling vid Borntorpet kl. 18.00. 
             Föreningen bjuder på grill och tips. Ta med egen dryck. 

  

 

 

          Från koja till slott  11 juni 
 

            Vi vandrar från Skinnskatteberg till Färna. 
            Samling vid Skärsjöbadet kl. 09.30 
 
 
            Läs mer på Facebook: Friluftsfrämjandet Skinnskatteberg. 
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     Skinnskatteberg 
  
PRO – Aktiviteter april-2022 
Årsmöte  
måndagen den 11 april kl 14.00 i 
Allaktivitetshuset Sture. Sedvanliga handlingar 
delas ut vid mötet. Fika, underhållning, åror.

Handarbetsgruppen i PRO-lokalen  
Måndagar kl 14.00 
Gymnastik i PRO-lokalen  
Måndagar kl 13.00 
Bingo i PRO-lokalen  
Onsdagar 6/4, 20/4 kl 14.00

Resa till Bohuslän  31/5-2/6 2022   
Buss, logi (dubbelrum), 3 frukostar, 2 luncher, 
3 middagar, utflykter. Pris: 5.150 kr /person. 
Enkelrumstillägg 300 kr. Resan öppen  
för alla. Medlemmar i Skbg,s PRO erhåller 
300 kr rabatt. OBS! Priset gäller endast under 
förutsättning att vi fyller en hel buss,  
49 personer. Övriga upplysningar och anmälan 
senast 30/4 till Mayvor Hassenstein,  
tel 073-765 04 00. 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

Skinnskattebergs Hembygdsförening 

Vår ideellt  jobbande skara krymper. Vi söker dej 
som kan vara med och hjälpa till när vi har våra 
aktiviteter. Nationaldagen, Midsommarafton, 
Café– dagar i juli. Hembygdsförening står för in-
gredienser vid bakning. Vi behöver även lekledare 
till Midsommarafton och några som kan spela. 
Även om någon medlem vill sköta en hemsida. 
Vid intresse ring 070-586 95 68, eller mejla till 
ojsstromberg@telia.com  
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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

6 april 
13 april, Rolf Sass, skolfrågor

 20 april,  27 april
Kom in och diskutera 

 och drick en kopp kaffe.
Välkomna!

ÄNTLIGEN!
1:a maj 

firas på sedvanligt sätt
Efter två år av digitalt firande.
Håll utkik i nästa 0222:an eller
på Facebook efter program
Varmt välkomna att delta!

 

Vi önskar alla en 
Glad Påsk!

 
 

En liberal värderar frihet och 
rättvisa, och förespråkar 
öppenhet, tolerans och 

demokrati. 
 

 Liberalismen behövs mer än 
någonsin! 

 
Välkommen att träffa oss och 
vår kommunalrådskandidat 

Gabriel Andersson!  
 

 
 

Vi ses den 30 mars, kl. 18:00     
på St Davidsgården.                 
Varmt välkommen! 

 
                      

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

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

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

gabbe_and@yahoo.se 
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MILJÖ OCH BYGG

Vi välkomnar besökare för frågor inom bygglov/bygganmälan, inrättande 
av avlopp, vägledning för uppstart av livsmedelverksamheter/ miljöfarliga 

verksamheter samt övriga frågor som berör vår verksamhet.

Vid frågor: 
Angelique Nyström

Förvaltningschef Miljö och Bygg
0222-51 56 17

angelique.nystrom@skinnskatteberg.se

Allaktivitetshuset Sture
20 april 15:00 - 18:00

ÖPPET HUS
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Församlingsaktuellt                       april 2022

Påsken 2022
14 april  Skärtorsdagsmässa i Skinnskattebergs kyrka 
       Louise Sundquist på oboe medverkar
15 april  Långfredagsgudstjänst i Gunnilbo kyrka
17 april  Påskdagsgudstjänst i Heds kyrka 
       Med avtackning och välkomnande av personal  
       samt förtroendevalda. Hedkören medverkar.
18 april  Mässa i Skinnskattebergs kyrka

”Herren lever mitt ibland oss, dödas och lider här, 
uppstår och ger oss gränslös kärlek! Halleluja!” 
sv.ps.155:4

KOMMER VÅREN I ÅR OCKSÅ? 
När man hör vad som händer i vår närhet, ser bilderna av barn som lider och  
dödas, då kan våren kännas så långt borta. Hur kan allt det här onda ske?  
Var finns medkänslan? Hur ska man kunna tro på mänskligheten?  
När människan blir en robot klädd i uniform, en bricka i ett spel, som inte får ha 
mänskliga känslor. Vad är det för djävulsk makt som får oss människor att döda 
varandra? Vad är det för makt som får oss att förstöra allt, ting och liv?  
”Hur många bomber ska fällas i krig, innan det blir evig fred?” frågade sig Bob 
Dylan. ”Blott vinden ger svar, blott vinden kan ge svar på alla de frågorna du 
har”. Bibeln ger oss heller inga svar på våra varför-frågor men den berättar om 
en närvaro. Berättar om våren som troget kommer på nytt…. För medmänsklig-
het och kärlek finns också i världen. Så följs fastetiden av påskens och  
uppståndelsens budskap: Herren lever!
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mänskliga känslor. Vad är det för djävulsk makt som får oss människor att döda 
varandra? Vad är det för makt som får oss att förstöra allt, ting och liv?  
”Hur många bomber ska fällas i krig, innan det blir evig fred?” frågade sig Bob 
Dylan. ”Blott vinden ger svar, blott vinden kan ge svar på alla de frågorna du 
har”. Bibeln ger oss heller inga svar på våra varför-frågor men den berättar om 
en närvaro. Berättar om våren som troget kommer på nytt…. För medmänsklig-
het och kärlek finns också i världen. Så följs fastetiden av påskens och  
uppståndelsens budskap: Herren lever!

Församlingsafton ”Lutherhjälpen som försvann”  
i S:t Davidsgården 4 april kl. 18.30 
 
Anders Wejryd håller ett föredrag om sin doktorsavhandling,  
Det kommer att bli fika och lotteri till förmån för ACT

Svenska kyrkans Kalendarium                                  april 2022

3 april kl.11 Högmässa i Skinnskattebergs kyrka

5 april kl.17 Finsk vardagsgudstjänst med dikter. Gästas av Reijo Vähälä

10 april kl.11
kl.17

Gudstjänst i Skinnskattebergs kyrka
Finsk gudstjänst i Skinnskattebergs kyrka

14 april kl.18 Skärtorsdagsmässa i Skinnskattebergs kyrka
Louise Sundquist på oboe medverkar

15 april kl.15 Långfredagsgudstjänst i Gunnilbo kyrka
17 april kl.11 Påskdagsgudstjänst i Heds kyrka. Hedkören medverkar.

Avtackning och välkomnande av personal och förtroendevalda
18 april kl.11 Mässa i Skinnskattebergs kyrka
24 april kl.11 Gudstjänst för små och stora i Skinnskattebergs kyrka

1 april kl.10 Babypaketstillverkning i S:t Davidsgården
4 april kl.14 Heds kyrkliga syförening träffas i Hedgården
4 april kl.18.30 Församlingskväll ”Lutherhjälpen som försvann” 

Anders Wejryd håller föredrag i S:t Davidsgården
12 april kl.12 Sopplunch i Hedgården
22 april kl.10 Babypaketstillverkning i S:t Davidsgården
25 april kl.14 Heds kyrkliga syförening träffas i Hedgården
27 april kl.13 Korsdrag i S:t Davidsgården

Gudstjänster

Verksamheter

KontaktinformationKontaktinformation

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

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

Kyrkoherde Bodil Engström   Kyrkoherde Bodil Engström   

0222-336 30 / sms: 076-760 96 300222-336 30 / sms: 076-760 96 30

Kyrkogårdsförman Roger Johansson  Kyrkogårdsförman Roger Johansson  

0222-336 32 / sms: 076-760 96 320222-336 32 / sms: 076-760 96 32
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Korpen i april
Söndag 3 april 19.15 Film

Tisdag 5 april 19.15 Film

Söndag 10 april 16.00

 Peter Friis Johansson 
Gränslandet mellan vad vi kan föreställa oss och 
vad vi kan åstadkomma är ett viktigt element 
i science fiction men också i all konst som vill 
överskrida och förflytta gränser. Till denna 
pianoafton har jagt valt verk från olika epoker som 
utmanat sin samtid.
Under konserten kommer vi utforska 
nya klangvärldar och förändra konsertsalen med 
alla tillgängliga medel; allt med den gemensamma 
nämnaren att pianot är färdmedlet som tar oss till 
den yttersta gränsen och tillåter oss att flytta fram 
den sista utposten. 
Arr: Skinnskattebergs kammarmusikförening med stöd av 
Skinnskattebergs kommun, Västmanlandsmusiken, Statens 
kulturråd och Systemair.

Tisdag 12 april 19.15 Film

Tisdag 19 april 19.15 Film

Söndag 24 april 16.00

 Volodja 
Volodja är gruppen som tjuter som ett ånglok, 
gnistrar som kristall, glöder som en vulkan och 
som ständigt svalkar sig i det kalla Sibirien bland 
ficktjuvar, boxare, deporterade lagbrytare och 
elaka mostrar.
”En konsert med Volodja innebär massor 
av skratt, gråt och hissnande äventyr. Ingen, 
verkligen ingen, lämnas oberörd av Volodja!”
Volodja är en svensk musikgrupp från Göteborg, 
som tolkar låtar av den ryske skådespelaren, 
sångaren och poeten Vladimir Vysotskij.

Arr: Kultera med stöd av Ett Kulturliv För Alla

Tisdag 26 april 19.15 Film
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Utställningar 
12 - 28 april
PeaceMaker Club 
Unga tjejer från klubben PeaceMaker 
Club ställer ut alster som de har arbe-
tat med under våren. 

20 april - 16 maj
”En hyllning till barnboken”
Utställningen är gjord av Svenska 
Barnboksakademin som även har gjort 
 manifestet “Läsning är livet! - 17 skäl 
för barnboken”. Delar av utställningen 
kan ses på biblioteket och andra delar 
på Stacken. I anslutning till utställ-
ningen finns även “17 skäl för barn-
boken”, för den som vill ha ett eget 
exemplar.

Roblox på påsklovet
Tisadg 12 april 11.00-16.00
Undrar du hur det går till att skapa 
spel? På påsklovet får du lära dig 
hur man bygger upp en spelvärld i 
Roblox Studios. Passar dig från 10 
år och uppåt. Biblioteket bjuder på 
pizza till lunch. Om du har egen dator, 
ta med den! Föranmälan görs till: 
 biblioteket@skinnskatteberg.se eller 
0222-51 56 00. 

Sagostund på Stacken
Tisdag 26 april 10.30
 ”Jag ska bara med Isabelle...eller var 
det med Alfons?”

Bokstart -  vad  önskar 
du och ditt barn?
I kommunen finns ett projekt kring 
små barns (0-3 år) språkutveckling. 

Boktorn har placerats ut i flera av 
kommunens verksamheter, Baby-
babbel hålls på biblioteket och fler 
aktiviteter planeras. 

Vi skulle gärna vilja veta vad du som 
småbarnsförälder önskar för aktiviteter 
eller teman kring språkutveckling. 
Teater, föreläsning eller något annat? 

Maila eller ring gärna och berätta! 

Vi finns även på biblioteket onsdag 
den 6/4 kl. 11:00 för att höra dina 
önskemål. 

Hälsningar;  Isabelle Bede, biblioteket 
Carina Vesterström, Familjecentralen 
Stacken 

isabelle.bede@skinnskatteberg.se, 
stacken@skinnskatteberg.se 

0222-51 56 65, 0222-51 56 63

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

Avvikande öppettider
Skärtorsdagen 10:00-15:00
Långfredagen Stängt
Annandag påsk Stängt

Välkommen in!

Det händer i april
B

IBLIO
TEKET
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april 2022
 

   
VÄLKOMMEN att hängaVÄLKOMMEN att hänga  
med oss på påsklovet!med oss på påsklovet!

ALLAKTIVITETSHUSET STUREALLAKTIVITETSHUSET STURE
KÖPING S V Ä GEN 16 0222-51  56 47@ALLAKTIVITETSHUSETSTURE

Följ oss!
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

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

Välkommen på 
påsklov v.15

 
Schema kommer inom kort!

 

nYTT SCHEMA 
VARJE VECKA!

 

KONSERT - JESSE P
24 april 18:00 gästar Jesse P 

scen på Allaktivitetshuset Sture! 
 

öppet hus
miljö och bygg

20 april 15:00-18:00

För frågor inom bygglov/bygganmälan, 
inrättande av avlopp, vägledning för uppstart av 

livsmedelverksamheter/ miljöfarliga 
verksamheter samt övriga frågor som berör vår 

verksamhet.
 


