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Årgång 37, nummer 5, maj 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 
Växel/Vaihde 0222 - 51 55 00

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 

Välkomna!
----------------------------------------------------------------
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: 6/5-2022 Nästa utdelningsdag: 30/5-2022

Kommunhuset ändrade öppettider sommar 2022
Öppettider 20/6-14/8
08:00-12:00
Övrig tid, besök enligt överenskommelse.

Kunnantalon muutetut aukioloajat kesä 2022
Aukioloajat 20/6-14/8
08:00-12:00
Muina aikoina, vierailut sopimuksen mukaan
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Lena Lovén Rolén 
Kommunalråd
0222-51 57 01

Hej alla läsare av 0222:an!
Det känns omöjligt att inte börja med att skriva 
något om det fasansfulla som sker i Ukraina. Bilder 
på den vidriga krigsföring som sker dagligen, en 
grym brutalitet och omänsklighet som vi inte trodde 
var möjlig 2022. Många hör av sig med frågan, kan 
vi göra något? Vi har en kontinuerlig dialog med 
migrationsverket som i nuläget aviserat att dom inte har 
behov av hjälp från vår kommun men vi har förberett 
platser om det skulle bli aktuellt.

Trots allt fortsätter vår kommunvardag med det en 
kommun är ålagd att göra (skola, vård, individ-och 
familjeomsorg, LSS, olika myndighetsutövningar 
m.m.).  Men även andra viktiga delar av livet som 
vi vill ge våra invånare till exempel fri kulturskola, 
annan kultur och fritidsverksamhet, näringsliv och 
turismutveckling. Extra roligt är att fler hittar till 
Allaktivitetshuset Sture. Jag har bl.a. besökt Sture på 
fredagsförmiddagar när de har ”vardagsrummet- lyssna 
och samtala, sjunga” i samarbete med Kulturreservatets 
Folkhögskola som ger en feelgoodkänsla vilken jag kan 
leva på resten av dagen.== 😉

Mer som hänt: Kommunstyrelsen, den 5/4 
hanterade dryga 40 ärenden.  Ett viktigt 
sådant var årsbokslut som läggs ut på hemsidan. 
Nettokostnaderna är fortfarande för höga. Det kan 
liknas med att hela din månadsintäkt konsumeras, 
inga marginaler finns till oförutsedda kostnader 
och sparande, vilket vi måste ha. Vi vill investera 
i framtiden. Såväl politik som förvaltning är väl 
medvetna om detta. Det finns förklaringar och nu är 
fokus att minska dessa.  

Alla politiker ansåg inte att de fått tillräckligt med 
svar angående SBO, statens bostadsomvandling. 
Dess förvaltning var på plats och redogjorde för hur 
Klockarbergsvägen 8 A,B,C kan komma att omvandlas 
till 24 totalrenoverade lägenheter med stora badrum, 
balkong och hiss för plus-65. Mest tvåor men även 
några treor. Om Skinnskatteberg beslutar att ta detta 
erbjudande avgörs den 16:e maj i fullmäktige. Blir det 
positivt berättade SBO att de räknar med att det första 
spadtaget sätts i backen i juni.

Kommunstyrelsen beslutade även om en långsiktig 
planeringsinriktning för förvaltningslokaler. Det 
betyder att vi äntligen får till ett strukturerat arbetssätt för 
att jobba med lokalutredningen. Exempel på prioritet är 
räddningsstationens fysiska arbetsmiljö, skolan är i behov 
av klassrum och grupprum och kommunhusets fysiska 
arbetsmiljö.

Jag skulle vilja avsluta med att skriva lite om min roll 
som kommunstyrelsens ordförande/kommunalråd. 
Jag bestämmer ingenting själv. Jag företräder kommunen 
i olika officiella sammanhang tillika externa mötesforum 
där vi som kommun ingår. Detta förutom det interna 
vardagliga politiska arbetet med sammanträden och 
möten. Jag vill och försöker vara öppen för dialog 
med er kommuninvånare som vill framföra något till 
mig, jag lyssnar alltid även om jag inte kan göra något. 
Ibland hänvisar jag till den som äger frågan och ibland 
kan jag initiera ett ärende som har koppling till frågan. 
Varför skriver jag detta? Jo, det finns missuppfattningar, 
snedvridningar av dialoger som förs och ibland verkar det 
som viskleken vilseleder information till desinformation. 
Vi har alla ett ansvar för vad vi säger och hur vi säger 
saker, även i lilla Skinnskatteberg.

Allt det bästa till er och må sol och 
värme tina upp era vinterkroppar!

Som alltid, hör gärna av er

Kommunalrådet har ordet
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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!

Torsdag 5/5 kl. 10:00-12:00
Utflykt till Linbaneparken 
Tisdag 10/5 kl. 10:30
Vi besöker biblioteket och har gosedjurskalas 
med saga. 
Tisdag 17/5 kl. 10:00
Information om förskolan; kö, ansökan,  
inskolning. Rektor Linda är på besök.
Tisdag 24/5 kl. 10:00
Besök av Familjerådgivningen

Instagram:  
oppna_forskolan_stacken 
 

Den 2/5 – 19/5 ställer förskolorna i 
Skinnskattebergs kommun ut sina arbeten 

med Grön flagg och Snälla händer på 
biblioteket.  

 
Snälla händer är ett arbetssätt i förskolan med 

fokus på att ha snälla händer mot varandra, 
våra saker och vår planet. Grön flagg är en 
internationell certifiering för förskolor och 
skolor och ett verktyg att jobba med hållbar 

utveckling ur ett barnperspektiv. 
Välkomna!

Utställning

     Skinnskatteberg 
  
PRO – Aktiviteter maj-2022

Boule på Masbo IP. 
Onsdagar kl 9-12.

Bingo i PRO-lokalen 
Onsdag 4/5 kl 14.00

Vårfest i Holmsjötorp, Riddarhyttan
Tisdagen den 24 maj. Samling vid kyrkans
parkeringsplats kl 13.00 för resa med 
egna bilar. Vi bjuder på grillad korv och 
fikabröd. OBS! Ta med eget kaffe och 
mugg.Tipspromenad, lekar.

Fiskeutflykt till Åstjärn.
Tisdagen den 9 juni.
Pris för fiske 200 kr/person.
Anmälan till Karl-Åke Haglund,  
tel 070-5817393

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
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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    

Ute är det fina snöflingor som faller, egentligen så som 
april månad brukar vara. Men efter den vackra mars så 
känns det lite tråkigt att på nytt få snö. Även om det är 
snön som faller i april som ska ta med sig den gamla 
snön.

Glädjande nog kan jag konstatera att även den här 
perioden varit relativt lugn. Självklart skulle jag vilja 
rapportera in att inte ett enda brott har begåtts sedan 
texten för förra numret skrevs. Men tyvärr är det något 
som förmodligen aldrig kommer att ske. Brottsoffer 
kommer alltid att finnas. Ibland är det någon okänd 
som utför brottet, men inte alltför sällan är det någon 
som står väldigt nära som utför brottshandlingar mot 
den enskilde.

Visst är det konstigt att en större händelse, oavsett var 
den inträffat, påverkar oss så mycket mer än vad brott 
i nära relation gör? Medias rapporter påverkar oss 
ibland väl mycket, utan att det ens finns en koppling till 
platsen där jag själv bor. Dessutom styr det i många fall 
min egen uppfattning om trygghet. Det finns nog inte 
ett ord som är mer subjektivt betingat än just trygghet. 
Vad som är trygghet för mig behöver inte vara trygghet 
för dig, och ingen av oss har fel. Därför är det också 
väldigt svårt att jobba med trygghet för en hel  
kommuns invånare. Men vi gör så gott vi kan!

Ett bra exempel är när polispatrull rullar runt i våra  
bostadsområden. Direkt känner många att det är tryggt 
att se polisen. Medan andra, av olika skäl och erfaren-
heter, kan uppleva otrygghet och ifrågasätta vad polisen 
gör på platsen. Det allra första vi möts av i de flesta fall 
är om det har hänt något? Polisen är och ska vara en del 
i samhället.

Precis som före jul kommer vi att dela ut blanketter i 
anslutning till kommande storhelger. Blanketterna ger 
information om var du som blir utsatt för brott i nära 
relation kan vända dig. Den ger också information till 
dig som granne, släkting eller medmänniska var du kan 
vända dig med din oro/information. Kom ihåg att du gör 
en orosanmälan över vad du sett och hört. Bevisbördan 
ligger på rättsmyndigheterna.

Önskar er alla en riktigt fin vår med mycket sol och 
värme.
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Suomessa juhlitaan äitienpäivää 8/5.
Me juhlitaan vähän aikaisemmin.
Lenita ja Keijo Harjula +Jari Salminen tulee  
allaktivitetshuset Sturelle esintymään  
perjantaina 6/5 klo: 13.00 

Tarjoamme kahvia ja jäätelökakkua.
Toivotamme kaikki tervetulleiksi viettämään  
viihtyisää iltapäivää.

Suunnittelijat:
Maria Andersson suomen kielen hallintoalueen  
koordinoija. Puh:0222-51 55 52
Pia Laurell tukihenkilö. Puh: 0222-51 57 70

Ilmainen pääsy

Vanheneminen on fakta, mutta onko mahdoll ista vaikuttaa elämänlaatuun ja 
meidän omaan kokemukseen ajan kulusta ikääntymisessä?

Tämän esitelmän aikana tulemme tutustumaan lähemmin seuraaviin teemoihin:
 

Elämän i lo  –  mind fu lness
Tu le t  opp imaan ,  m i t ä  use immat  i hm ise t  a j a t t e l eva t  t ekevän  he i s tä  onne l l i semp ia ,  m i l l ä  

t ava l l a  o l emme vää rässä  j a  m ikä  t i e t een  mukaan  t ode l l a  mää r i t t ää  onne l l i suusas teemme.
 

Uni
T i es i t kö ,  e t t ä  un i  vahv i s taa  immuun i j ä r j es te lmääs i ,  s yvä -  j a  Rem-un i  va i ku t t aa  mu i s t i i s i  j a  

t ekee  s i nus ta  ä l ykkäämmän  sekä  e t t ä  un i  puhd i s taa  a i vo jas i ?
 

Ystävyys  –  yks inä isyys
K ipu t i l a t ,  mu i s t i onge lma t ,  väsymys ,  masennus ,  l i i k kum isva i keude t  vo i va t  va i ku t t aa  

yks inä i suuden  t un teeseen .  Myös  j os  e i  t unne  i t seään  t a rpee l l i seks i ,  puo l i son  kuo l l essa  t a i  
j os  e i  o l e  m i t ään  t ekem is tä  vo i  va i ku t t aa  a j a tukseen  s i i t ä ,  e t t ä  on  yks in .

Yks inä i syyden  t unne  s t r essaa  a i vo ja  j a  va i ku t t aa  me idän  käy t t äy t ym iskaavo ih i n .  Mu t t a  
sano taan ,  e t t ä  ” a i vo t  e i vä t  t a r v i t se  kymmen tä  ys tävää ,  yks i  hyvä  ys tävä  r i i t t ää ” .

 
ProBa lans  SR

Sa tu  Be rme l l ,  kogn i t i i v i nen  j a  f i l o so f i nen  t e rapeu t t i .
 

T e r v e t u l o a !
I l m a i n e n  p ä ä s y .

 
 

PRO BALANS
T E R V E T U L O A !

1 9 / 5  K L O :  1 2 . 3 0
A L L A K T I V I T E T S H U S E  S T U R E

KORPHYTTAN

Tillsammans med Länsstyrelsen, Sveaskog 
och Skinnskattebergs kommun har vi i 

föreningen Geocentrums Vänner i Riddarhyttan 
färdigställt området vid de gamla hyttplatserna 

för alla som vill lära sig mer om vår kulturhistoria 
och samtidigt vandra i en naturskön miljö. 

Lördagen den 28 maj 2022 
kl 11.00

Välkommen
till 

Invigning av besöksmål

Riddar-
hyttan 
Bäcke- 
gruvan

Korp-
hyttan Skinns-

berg

Grönskande gårdar
Vill du odla dina egna grönsaker, örter eller blommor i sommar?  
Då kan du som hyresgäst hos kommunen boka en  odlingslåda. 

Odlingslådorna är 145 x 90 cm och 48 cm höga. Vi placerar dem 
på lämplig gräsyta utanför hyreshuset samt fyller dem med jord 
första året. Resten sköter du om. 

Vi tar 150 kr i bokningsavgift för lådan som du kan odla i ett  
eller flera år. Lämna din intresseanmälan till kundtjänst på  
0222-51 58 50. Vid många förfrågningar gäller först till kvarn. 

Ha en riktigt fin odlingssäsong!

Rehevät maatila
Haluatko kasvattaa omia vihanneksia, yrttejä tai kukkia kesällä?
Kunnan vuokralaisena voit varata viljelylaatikon.

Viljelylaatikot on 145x90cm, ja 48cm korkeita. Asetamme laati-
kot sopivaan ruohopaikkaan vuokratalon lähistölle ja täytämme 
ne ensimmäisenä vuotena mullalla. Loput sinä saat itse hoitaa.

Varausmaksu on 150kr/laatiko jossa voit kasvattaa yhtenä tai  
monena vuotena.Lähetä kiinnostuksesi rekisteröinti  
asiakaspalveluun puhelin 0222-51 58 50. Monissa tiedusteluissa 
saapumisjärjestyksessä.
 

Oikean mukavaa kasvukautta
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LONA Blomsterängar  
Ett pågående projekt där kommunen fått bidrag 
för anläggning av Blomsterängar. I projektet  
samarbetar vi tillsammans med Vägföreningen 
och Naturskyddsföreningen. Ett av del- 
momenten är att elda inför kommande frö- 
plantering av blomster. Detta kommer att äga rum 
April-Maj och kommer att utföras av  
Skinnskattebergs Räddningstjänst. Vi vill på  
förhand tacka er för er förståelse att det kan inne-
bära röklukt i området nere vid Södra Ringvägen 
och nedanför Skänkvägen mot Strandpromenaden.

Information Teknik och service

Olovligt användande av kommunal mark
Vet du vad som gäller? Som fastighetsägare  
ansvarar du själv för att ta reda på var din tomt-
gräns går och att du håller dig innanför den. Visar 
det sig att du använder kommunens mark ber vi 
dig att respektera tomtgränsen och plocka bort 
olovliga anläggningar snarast. Det är brottsbalken, 
8 kapitlet, som reglerar privatisering av annans 
mark vilket är att betrakta som egenmäktigt 
förfarande. Det är alltså förbjudet med olovliga 
åtgärder som vidtas på annans mark. Förbudet 
omfattar även offentligt ägd mark.

Försäljning kommunala tomter
Ett av kommunens mål gällande framtida  
utveckling är att få fler personer att flytta till 
Skinnskattebergs kommun. Då kommunen hade 
lediga avstyckade tomter så inleddes en första 
inventering och förberedelse för försäljning. Ett 
politiskt beslut om subventionering av tomtpriser 
fanns och gäller tom 31 juli 2023. För att nå ut till 
fler spekulanter i större utsträckning annonserades 
tomterna på Hemnet med hjälp av en auktoriserad 
mäklare. Nyfiken på hur det har gått? Besök vår 
hemsida www.skinnskatteberg.se och under fliken 
Bygga, bo och miljö hittar du lediga tomter.

Kommande exploatering: 
Färna 2:20 Ansökan för avstyckning inskickad. 
Etapp 1 där man förslagsvis styckar av 2-3 tomter. 
Den starkströmskabeln som löper tvärs över  
området har offert begärts för flytt eller ned- 
grävning av Vattenfall. Etapp 2 efter eventuell 
flytt eller nedgrävning av kabel begära av- 
styckning för ytterligare tomter. Det dröjer ca 7-8 
mån innan vi har en handläggare på Lantmäteriet. 

Del av Ämthyttan 4:1 och 4:3  
kommunen köpte ca 11ha för framtida planering 
av villatomter. Mer info kommer.

Kartläggning av Ödehus 
Vi kommer att ta nya omtag med kartläggningen 
av Ödehus därför vill jag förtydliga vad vi menar 
med Ödehus. Vi ska försöka komma åt hus som 
kan bli ett boende eller sommarbostad för den 
som kan och vill renovera. Därför är det viktigt 
att jag får korrekta uppgifter så som adress eller 
allra helst fastighetsbeteckning med ägare på 
fastigheten som är övergiven. Med ödehus menas 
inte grannens misskötta tomt eller byggnad.  

Fria vandringsvägar i Skinnskatteberg  
För att kunna påbörja åtgärd för Fria  
vandringsvägar – Skärssjöbäcken Vätterskoga 
4:106 vid vägtrummorna kommer kommunen 
göra en ny konkurrensutsättning för markarbetet. 
Detta bidragsprojekt är ett samarbete med Havs- 
och Vattenmyndigheten, Sportfiskarna, Läns- 
styrelsen, Naturskyddsföreningen och kommunen. 
Arbetet beräknas påbörjas efter 15 juli.

Har du frågor angående dessa projekt,  
kontakta gärna mig:
Leila Imamovic 
Planeringstrateg
0222-515744
leila.imamovic@skinnskatteberg.se
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Djupdykning Miljö och Bygg
Miljö- och bygg är en egen förvaltning och utför myndighetsutövning utifrån bland annat Miljöbalken,  
Livsmedelslagstiftningen, Tobakslagen, lagen om receptfria läkemedel samt Plan- och bygglagen mot enskilda, 
företag samt mot Skinnskattebergs kommuns egna verksamheter.

Miljö- och byggförvaltningen lyder under miljö- och byggnadsnämnden som består av politiker och nämnden  
sammanträder varje månad med undantag för juli månad.

Förvaltningen finns i kommunhuset och består av fem tjänstepersoner. Vi arbetar med handläggning av tillstånd och 
tillsyn i frågor som handlar om att skydda människors hälsa och miljö. Det kan vara frågor om miljöfarlig- 
verksamhet, enskilda avlopp, strandskydd, livsmedel, tobak, naturvårdsfrågor m.m. Inom byggverksamheten hand-
lägger vi bygglov/bygganmälan samt ansvarar för tillsyn. Arbetet sker utifrån lagstiftning för respektive område.

Miljö
Miljöenheten arbetar för att miljöbalken och  
följdlagstiftningen efterlevs inom olika verksamheter 
för att skydda människa och miljö. Den som driver en 
miljöfarlig verksamhet är ansvarig för att verksam-
heten inte skadar miljön eller människors hälsa. 

Vi bedriver tillsyn på mindre miljöfarliga verksamheter 
som tex verkstäder, mackar, lantbruk, mindre industrier 
och vid de kommunala reningsverken i Baggbron, 
Färna och Riddarhyttan. Vid reningsverket i  
Skinnskattebergs tätort samt större anläggningarna har 
Länsstyrelsen tillsynsansvaret. Miljöenheten bedriver 
även tillsyn över vissa förorenade områden samt hand-
lägger klagomål på miljöstörningar. 

Hälsoskydd
Det är viktigt att vi har en god inomhusmiljö eftersom 
vi vistas mycket inomhus på arbetsplatser och där vi 
bor. För att vi ska må bra är det viktigt att det finns 
en god ventilation, rätt inomhus temperatur och att vi 
inte utsätts för höga halter av radon. Om du bor i en 
hyresrätt eller bostadsrätt är det fastighetsägaren som 
har ansvaret för bostaden uppfyller lagkraven. 

Under kommande år kommer vi lägga stor vikt på att  
kontrollera ventilation både vid kommunens  
verksamheter samt vid andra verksamheter i  
kommunen. Vi gör även tillsyn för att skydda  
människor från passiv rökning. Det är förbjudet att 
röka på allmänna platser där många människor befinner 
sig som till exempel entréer, uteserveringar, lekplatser, 
idrottsanläggningar, busshållplatser och vid skol- 
områden. Ansvaret för att rökförbudet följs ligger på 
den som äger eller disponerar en lokal, annat utrymme 
eller område utomhus.
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Strandskydd
Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela 
landet och vid alla kuster, sjöar och vattendrag.  
Det skyddade området är normalt 100 meter från 
strandkanten, både på land och i vattenområdet.  
Länsstyrelsen kan utöka strandskyddet upp till 300 
meter, om det behövs för att säkerställa något av 
strandskyddets syften.  I Skinnskattebergs kommun är 
strandskyddet utökat vid sjön Långsvan. Strand- 
skyddets syfte är att trygga förutsättningarna för  
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor 
på land och i vatten för djur- och växtliv.

Inom strandskyddsområde är det förbjudet att upp-
föra nya byggnader. Det är också förbjudet att ändra 
användningssätt på byggnader eller utföra andra  
anläggningar eller anordningar om det medför att 
allmänheten avhålls från att beträda ett område där den 
annars skulle ha fått färdas fritt. Detta kan gälla vid 
exempelvis utbyggnad eller när man gör om en  
ekonomibyggnad till bostadshus. Om du vill göra  
åtgärder inom strandskyddat område så måste du  
ansöka om en dispens (undantag ifrån förbudet). 

Livsmedel
Att kunna äta och njuta av bra och säkra livsmedel är 
en viktig del av våra liv. När vi går på restaurang eller 
handlar i mataffären ska vi kunna lita på att vi får säkra 
livsmedel. Alla restauranger, caféer, mataffärer och 
övriga som hanterar livsmedel måste anmäla sin  
anläggning till kommunen och få en registrering.  
För att kontrollera att livsmedlen är säkra utförs  
kontinuerliga kontroller på dessa verksamheter.  
Kontrollen utförs av en livsmedelsinspektör från miljö-
enheten. Vid kontrollen kontrolleras egenkontroll,  
hantering samt märkning av livsmedel. Dock är det 
alltid livsmedelsföretaget som ansvarar för att det du 
äter och dricker är säkert och håller den kvalité som 
utlovas.

Miljö- och byggnadsnämnden gör då en prövning om 
det är möjligt att bevilja dispens för sökt åtgärd,  
därefter överprövas beslutet av Länsstyrelsen.

Det finns sex stycken skäl i miljöbalken för att upphäva 
strandskyddet, om åtgärden inte uppfyller kraven för 
minst ett skäl kan dispensen inte beviljas.  
Lagstiftningen kring strandskydd är medvetet  
restriktiv, det räknas till exempel inte som ett särskilt 
skäl att området sällan eller aldrig besöks, att  
stranden är otillgänglig eller i övrigt olämplig för bad 
och friluftsliv. Kommunen har tillsynsansvaret för att 
lagstiftningen efterföljs.

Avlopp
Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala 
avloppsnätet måste du själv ordna med ditt avlopp. 
Beroende på var du bor och vad anläggningen ska 
användas till behöver du ansöka eller anmäla detta till 
kommunen. Det gäller både om det är en ny  
avloppsanläggning eller om du vill ändra en befintlig. 
Blanketter går att hämta på kommunens webbplats  
eller genom att kontakta oss på miljö- och  
byggförvaltningen. 

Det är du som sökande som har ansvar för att ta fram 
de uppgifter som behövs för att ansökan/anmälan som 
ska vara komplett. Vi kan inte rekommendera dig  
vilken anläggning du ska ha. Däremot kan vi berätta 
vilka avloppstekniker som har möjlighet att klara 
skyddsnivån på den aktuella platsen. Vi kan även ge 
dig råd utifrån de regler som gäller på platsen för  
anläggningen, till exempel om omgivningen är skydds-
värd, dricksvattentäkter riskerar att förorenas eller 
om människors hälsa eller miljön på annat sätt kräver 
viss förebyggande åtgärd. Vi gör en bedömning i varje 
enskilt fall. 
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Du kan behöva anlita en sakkunnig entreprenör/konsult 
för att få hjälp med din ansökan, till exempel att välja 
teknik, göra utredningar av geologiska förutsättningar, 
fylla i ansökningsblanketten och slutligen  
bygga/installera den anläggningen som du fått tillstånd 
till. Lämna in din ansökan/anmälan i god tid, eftersom 
det kan behövas tidskrävande utredningar av platsens 
förutsättningar och samråd med grannar med mera 
innan vi kan fatta beslut. 

Vill du veta mer om avlopp finns bra information att 
hitta på www. avloppsguiden .se

Slamtömning
Om du har en godkänd avloppsanläggning som inte  
används så mycket att den behöver slamtömmas varje 
år kan du ansöka om förlängt intervall för  
slamtömning. Hur långt tömningsintervall som kan 
tillåtas beror på hur mycket avloppet används samt 
volymen på slamavskiljaren. 

Djurhållning inom detaljplanerat område
Bor du inom detaljplanerat område krävs tillstånd 
för att ha häst, nötkreatur, får, get, svin, pälsdjur eller 
fjäderfä som inte är sällskapsdjur, eftersom de kan 
störa omgivningen. Tillstånd till tupp ges i regel inte 
inom någon av kommunens tätorter på grund av risk 
för olägenhet. 

Bygg
När man ska bygga nytt, ändra eller riva är det viktigt 
att veta om det krävs ett bygglov eller en bygganmälan. 
Inom ett område med detaljplan krävs alltid bygglov 
eller bygganmälan innan man får börja att bygga.

Bygglov krävs i normala fall om man ska bygga nytt, 
bygga till, bygga om eller väsentligt ändra en byggnads 
användningssätt samt vid vissa fasad- och takändringar. 
Bygglov behövs för att miljö- och byggnadsnämnden 
ska kunna kontrollera att den planerade byggnationen 
inte strider mot de planer som kommunen har och att 

byggnaden utformas och placeras på lämpligt sätt med 
hänsyn till lagar och regler. Beroende på om området 
där det ska byggas är detaljplanerat, har  
områdesbestämmelser, ligger inom sammanhållen 
bebyggelse eller utanför sammanhållen bebyggelse  
gäller olika regler.

Alla byggåtgärder kräver inte bygglov men det kan 
ändå krävas en bygganmälan. Handläggningen av en 
anmälan är densamma som för ett bygglov med  
undantaget att inget beslut om lov tas utan ett  
startbesked meddelas i stället. 

Bygganmälan krävs bla för att bygga ett attefallshus, 
göra en tillbyggnad på högst 15 m², bygga högst två 
takkupor. Detta gäller om du har ett en- eller  
tvåbostadshus. 

Attefallshus: Ett attefallshus är en bygglovsbefriad 
komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus 
som får vara högst 30,0 m² med en taknockshöjd på 
max 4,0 m. Byggnaden ska placeras i omedelbar närhet 
till en- eller tvåbostadshuset och vid närmare tomtgräns 
än 4,5 m krävs grannens godkännande. Byggnaden kan 
användas som ett bostadshus, gäststuga, förråd eller 
garage.

Attefallstillbyggnad: Tillbyggnaden får vara högst 
15 m² i bruttoarea och inte högre än bostadshusets 
taknockshöjd. Vid närmare tomtgräns än 4,5 m krävs 
grannens godkännande. Tillbyggnaden får inte  
uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden 
som är särskilt värdefulla.

För en- och tvåbostadshus utanför detaljplanerat 
område och sammanhållen bebyggelse får Attefalls 
åtgärderna uppföras utan bygganmälan under  
förutsättning att det inte är inom ett bebyggelse område 
som är särskilt värdefullt. 
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Altan: Kräver varken bygglov eller bygganmälan om 
den byggs inom 3,6 m från ett en- och tvåbostadshus 
eller ett komplementbostadshus, inte är högre än 1,8 m, 
placeras minst 4,5 m från tomtgräns och  
byggnaden eller inom ett bebyggelseområde som är 
särskilt värdefullt.

Friggebod: Får uppföras i omedelbar närhet av ett en- 
och tvåbostadshus utan bygglov eller bygganmälan. 
Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar 
på tomten får inte vara större än 15 m² och inte högre 
än 3,0 m till taknock. Vid placering närmare tomtgräns 
än 4,5 m krävs grannens godkännande.

Den som bygger åt sig själv eller låter någon annan 
bygga åt sig kallas för byggherre och har det fulla 
ansvaret för att byggnaden uppfyller de regler och  
lagar som gäller.  Kraven ska uppfyllas även om det 
inte krävs något bygglov eller en bygganmälan.

Solfångare och solceller
Att sätta upp en solenergianläggning (solceller eller 
solfångare) är ett bra sätt att bidra till ett hållbart klimat 
och samtidigt minska sina egna kostnader. I vissa fall 
krävs dock bygglov för att sätta upp en solenergi-
anläggning, både när de monteras på ett tak eller är 
fristående.

Solceller eller solfångare kan vara bygglovspliktiga 
om de uppförs inom ett område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser. Bygglov krävs om  
anläggningen innebär att byggnaden byter färg, fasad-
beklädnad, taktäckningsmaterial eller om byggnadens 
utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Exempel på 
en åtgärd som kan kräva bygglov är att du uppför en 
integrerad anläggning såsom solcellstak eller solcells-
vägg.

Utanför områden med detaljplan eller  
områdesbestämmelser krävs det inte bygglov för att 
sätta upp solfångare eller solceller på byggnader.  
Däremot kan fristående anläggningar kräva bygglov.

För solfångare eller solceller som monteras utanpå 
byggnaden krävs inget bygglov om de följer följande 
kriterier:

• monteras utanpå en byggnadsfasadbeklädnad eller 
taktäckningsmaterial

• följer byggnadens form
• inte monteras på byggnader eller inom  

bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
• inte monteras inom eller i anslutning till områden 

som är av riksintresse för totalförsvaret
• inte behöver bygglov enligt den detaljplan som 

gäller för området

Ni är alltid välkomna att 
höra av er till oss vid  
frågor. Ni når oss vardagar 
mellan kl . 8.00-16.00  
via kommunensväxel  
0222-51 55 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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Sossecafé
18.00-20.00

Partifrågor kontakta:
Fredrik Wigerskog

fredrikvigerskog@gmail.com 070-2020369
 

Kommunpolitiska frågor kontakta:
Lena Lovén Rolén

loven.rolen@telia.com 070-7287238

1:a  maj

Ardalan 
Shekarabi

Folkets Park
Skinnskatteberg

9.30
Alla  hjärtligt välkomna  till

arbetarrörelsens dag

11 maj
Lokalekonomisk analys (LEA),

Riddarhyttan presenteras av LEA:s
arbetsgrupp

 
25 maj

 

Vi får besök av 
socialförsäkringsminister

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

 
Liberalismen behövs 

mer än någonsin!
 

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

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

11 maj 18:00, Hedgården
Välkommen att träffa oss och vår 

kommunalrådskandidat Gabriel Andersson!
 Varmt välkommen!
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Åldrandet är ett faktum men kan vi påverka vår l ivskvalité och hur vi upplever t iden 
på ålders höst? Under denna föreläsning kommer vi att beröra områden som var 

för sig och ti l lsammans påverkar det dagliga l ivet.
 

L ivsg läd je  –  mind fu lness
Du kommer  a t t  l ä ra  d i g  vad  de  f l es ta  männ i sko r  t r o r  gö r  dem l yck l i ga re ,  på  v i l ke t  sä t t  v i  ha r  

f e l  i  vå ra  an taganden  och  vad  som en l i g t  ve tenskapen  egen t l i gen  avgö r  vå r  l y ckon i vå .
 

Sömn
V iss te  du  a t t  sömn  s tä r ke r  d i t t  immun fö rsva r ,  d j up -  och  d römsömnen  påve rka r  d i t t  m inne  

och  gö r  d i g  smar ta re  samt  a t t  sömnen  rensa r  d i n  h j ä rna?
 

Vänskap  –  ensamhet
Smär t t i l l s t ånd ,  m innesp rob lema t i k ,  t r ö t t he t ,  neds tämdhe t ,  svå r i ghe te r  a t t  r ö ra  på  s i g  kan  

va ra  b i d ragande  o rsake r  t i l l  käns lan  av  ensamhe t .  Men  även  a t t  i n t e  känna  s i g  behöv t ,  ens  
pa r tne r  ha r  gå t t  bo r t  e l l e r  a t t  i n t e  h a  någon t i ng  a t t  gö ra  kan  resu l t e ra  i  t anken  a t t  va ra  

ensam.  Käns lan  av  ensamhe t  s t r essa r  h j ä rnan  och  påve rka r  vå r t  be teende  men  de t  sägs  a t t  
” h j ä rnan  i n te  behöve r  t i o  vänne r ,  en  enda  god  vän  räcke r ” .

 
ProBa lans  SR

Sa tu  Be rme l l ,  t e rapeu t  med  kogn i t i v  och  f i l o so f i s k  i n r i k t n i ng
 

V ä l k o m m e n !
F r i t t  i n t r ä d e .

 
 

PRO BALANS
F Ö R E L Ä S N I N G

1 9  M A J ,  1 4 : 0 0  
A L L A K T I V I T E T S H U S E  S T U R E
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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 hösten 2022 pågår, 
varmt välkommen med din anmälan!

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

Frågor? Kontakta info@kulturreservatetsfhs.se

VÅRMARKNAD I BYSALA 
vid hembygdsgården

Lördagen den 14 maj 2022
kl 11.00-15.00 

Plantor, loppis, hantverk mm.
Hembygdsföreningen serverar korv och kaffe till en 

billig penning under dagen.

VÄLKOMNA!!

Bokning av försäljningsbord gör du hos Nisse Reuterhäll,  
telefon 070 – 551 13 49 eller via mail bysalagard@hotmail.com 
Tio bord finns att tillgå inomhus och cirka tio bord utomhus.

Först till kvarn ……
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Församlingsaktuellt                         maj 2022

 
Kungörelse

Kyrkofullmäktige sammanträder
torsdag 19 maj kl.18.30

i S:t Davidsgården, Skinnskatteberg.
Ärenden enligt utsänd

föredragningslista.
Handlingar finns tillgängliga på

expeditionen. 

Allmänheten välkomnas
Yvonne Krusell Neld — ordförande

 
Skötselpriser för 2022
1x5 plantor 650 kr/år  
(enbart sommar plantering)
1x10 plantor 770 kr/år  
(enbart sommar plantering)
2x5 plantor 730 kr/år  
(både vår och sommar plantering)
2x10 plantor 865 kr/år  
(både vår och sommar plantering)
Allmän skötsel: 515 kr/år
I allmän skötsel ingår vattning, ogräsrensning 
och gräsputs men ingen plantering
Gräsputs: 175 kr/år

Sopplunch 10 maj kl.12 
i Hedgården. Välkomna!

BÖNEN 
Det spirar i Guds örtagård en blomma skär och blid,                                                                                                   
den Herren själv har i sin vård i  vårens ljusa tid.
Den blomman i Guds örtagård är trogna hjärtans bön.                                                                                          
Och Herren själv har i sin vård ej någon ros mer skön.                                                                                                                                     
Sv.ps. 527:1-2         
Jag tror att alla människor i sitt hjärta någon gång ber en bön. Det kan vara en bön när 
livet är svårt eller en bön i tacksamhet och glädje. Det gör också de som säger att de 
inte har någon tro. Vi behöver inte använda några särskilda ord när vi ber. Det finns en 
Fader som redan vet allt om oss, som ser in i våra hjärtan och som vet vad vi behöver 
innan vi ber om det. När lärjungarna inte visste vad de skulle säga när de bad, så lärde 
han dem den bön vi också kan använda: 

Vår Fader, du som är i himlen.                                                                                                                                          
Låt ditt namn bli helgat.                                                                                                                                          
Låt ditt rike komma.                                                                                                                                           
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.                                                                                                                            
Ge oss idag det bröd vi behöver.                                                                                                                                        
Och förlåt oss våra skulder,                                                                                                                                         
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.                                                                                                                     
Och utsätt oss inte för prövning,                                                                                                                                    
utan rädda oss från det onda.                                                                                                                                            
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.                                                                                                                   

Barnkören

vi träffas och sjunger och  
fikar varje torsdag  

i S:t Davidsgården kl.14. 
För dig mellan 8-10 år.

avslutning 2 juni

MåBra kören

vi träffas varje torsdag  
i S:t Davidsgården 

kl.17.30.
avslutning 19 maj

Hedkören

vi träffas varje tisdag i 
Hedgården kl.18.30.

avslutning 24 maj

När du tar ton händer en massa bra saker i kroppen!                                                                                                                                         
Att sjunga tillsammans med andra ger en samhörighetskänsla.                                                                                                                              
Sång sänker stressnivån hos både barn och vuxna och ger dessutom mer energi!           

Svenska kyrkans Kalendarium                                    maj 2022

1 maj kl.11 Gudstjänst i Gunnilbo kyrka
8 maj kl.11 Gudstjänst i Skinnskattebergs kyrka
15 maj kl.11 Högmässa i Skinnskattebergs kyrka
22 maj kl.11

kl.17
Gudstjänst i Skinnskattebergs kyrka
Finsk gudstjänst i Skinnskattebergs kyrka

26 maj kl.11 Friluftsgudstjänst i Flena Hage
29 maj kl.11 Gudstjänst i Heds kyrka

6 maj kl.10 Babypaketstillverkning i S:t Davidsgården
7 maj kl.18 Musik vid Helgsmål med Kravlösa & MåBra kören  

i Skinnskattebergs kyrka
10 maj kl.12 Sopplunch i Hedgården
11 maj kl.13 Korsdrag i S:t Davidsgården. Säsongsavslutning med MåBra kören
19 maj kl.18.30 Kyrkofullmäktige sammanträder i S:t Davidsgården
20 maj kl.10 Babypaketstillverkning 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   0222-336 30 / sms: 076-760 96 30 Kyrkoherde Bodil Engström   0222-336 30 / sms: 076-760 96 30 
Komminister Åsa Svensson  0222-463641 / sms: 072-143 40 08Komminister Åsa Svensson  0222-463641 / sms: 072-143 40 08
Kyrkogårdsförman Roger Johansson  0222-336 32 / sms: 076-760 96 32Kyrkogårdsförman Roger Johansson  0222-336 32 / sms: 076-760 96 32
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Barnkören

vi träffas och sjunger och  
fikar varje torsdag  

i S:t Davidsgården kl.14. 
För dig mellan 8-10 år.

avslutning 2 juni

MåBra kören

vi träffas varje torsdag  
i S:t Davidsgården 

kl.17.30.
avslutning 19 maj

Hedkören

vi träffas varje tisdag i 
Hedgården kl.18.30.

avslutning 24 maj

När du tar ton händer en massa bra saker i kroppen!                                                                                                                                         
Att sjunga tillsammans med andra ger en samhörighetskänsla.                                                                                                                              
Sång sänker stressnivån hos både barn och vuxna och ger dessutom mer energi!           

Svenska kyrkans Kalendarium                                    maj 2022

1 maj kl.11 Gudstjänst i Gunnilbo kyrka
8 maj kl.11 Gudstjänst i Skinnskattebergs kyrka
15 maj kl.11 Högmässa i Skinnskattebergs kyrka
22 maj kl.11

kl.17
Gudstjänst i Skinnskattebergs kyrka
Finsk gudstjänst i Skinnskattebergs kyrka

26 maj kl.11 Friluftsgudstjänst i Flena Hage
29 maj kl.11 Gudstjänst i Heds kyrka

6 maj kl.10 Babypaketstillverkning i S:t Davidsgården
7 maj kl.18 Musik vid Helgsmål med Kravlösa & MåBra kören  

i Skinnskattebergs kyrka
10 maj kl.12 Sopplunch i Hedgården
11 maj kl.13 Korsdrag i S:t Davidsgården. Säsongsavslutning med MåBra kören
19 maj kl.18.30 Kyrkofullmäktige sammanträder i S:t Davidsgården
20 maj kl.10 Babypaketstillverkning 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   0222-336 30 / sms: 076-760 96 30 Kyrkoherde Bodil Engström   0222-336 30 / sms: 076-760 96 30 
Komminister Åsa Svensson  0222-463641 / sms: 072-143 40 08Komminister Åsa Svensson  0222-463641 / sms: 072-143 40 08
Kyrkogårdsförman Roger Johansson  0222-336 32 / sms: 076-760 96 32Kyrkogårdsförman Roger Johansson  0222-336 32 / sms: 076-760 96 32
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Korpen i maj

Söndag 8 maj 16.00 Film
Säsongsavslutning för filmföreningen.  
Välkommen åter i höst!

 Kulturskolans nybörjare 
Kulturskolans senaste stjärnor upp vad de övat på 
under året.
Denna kväll visas också en film som 
Skinnskattebergs och Fagerstas pedagoger och 
lärare gemensamt har skapat utifrån dikter från 
boken Björnen vaknar.
Det är fri entré.
Arr: Kulturskolan Korpen

Preliminära Premiärer
Måndag 30 maj planerar vi att visa två teaterföreställningar som skapats av två av kulturskolans teatergrupper med 
elever från åk 5-8.

De har i skrivande stund arbetsnamnen ”Addams” och ”Zombies”.

Tiden är klockan 18.00

Lördagen 4 juni planeras en liten teaterfestival att gå av stapeln.

Det är fyra av kulturskolans teatergrupper som visar upp varsin föreställning. 

Här är det elever som går i åk 1-4 som är skapare och skådespelare.

Insläpp klockan 14.00

Det är fri entré, men vi är alltid glada och tacksamma för bidrag till vår verksamhet. (ofta går dessa pengar till frukt till  
våra elever så att de ska orka vara aktiva och nyfikna under sena eftermiddagar och kvällar)
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Utställningar 
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 ut-
ställningen kan ses på biblioteket och 
andra delar på Stacken. I anslutning 
till ut ställningen finns även “17 skäl 
för barnboken”, för den som vill ha ett 
eget exemplar.

2 maj - 16 maj
Skinnskattebergs förskolor
Skinnskattebergs förskolor har under 
våren arbetat med Grön flagg - en 
resa i hållbarhet. Deras gemensamma 
arbete visas nu i en utställning på 
biblioteket. 

19 maj - 1 juni
Klockarbergsskolans förskoleklass
Utifrån  boken ”Vips bakom stenarna” 
av Oskar Jonsson har förskoleklassen 
skapat en utställning. I samband med 
utställningen kommer barnen att få 
träffa författaren vid ett tillfälle. 

Välkommen in och titta på 
 utställningen!

Gosedjurskalas på 
 biblioteket 
Tisdag 10 maj 10.30 
Stacken besöker biblioteket och ser 
delar av utställningen “En hyllning till 
barnboken” och har gosedjurskalas 
med saga. De gosedjur som önskar kan 
få sova över en natt på biblioteket.

”Kalas Alfons Åberg” 
Tisdag 7 juni 10.30 
“Kalas Alfons Åberg!” är en barn-
föreställning efter Gunilla Bergströms 
älskade barnboksklassiker “Kalas, 
 Alfons Åberg”. En föreställningen 
med Sagofen Isadora. 

Ålder 3-5 år. Alla barnfamiljer är 
välkomna! 

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
Onsdag 25 maj 10:00-15:00
Torsdag 26 maj Stängt
(Kristi himmelsfärds dag)

Välkommen in!

Det händer i maj
B

IBLIO
TEKET
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ALLAKTIVITETSHUSET STUREALLAKTIVITETSHUSET STURE
KÖPINGSVÄGEN 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

nYTT SCHEMA 
VARJE VECKA!

Föreläsning - 
Pro balans

19 maj 14:00. Åldrandet är ett faktum men 
kan vi påverka vår livskvalité och hur vi 

upplever tiden på ålders höst?
Under denna föreläsning kommer vi att 

beröra områden som var för sig och 
tillsammans påverkar det dagliga livet.

 

Grottvandring vid 
Rudtjärnsgrottorna

 
21 maj, samling 10:00

 
Den 21 maj,avgång från Sture. 

Anmälan till Allaktivitetshuset Sture, 
ett samarbete med Friluftsfrämjandet! 

 Café Sture
onsdagar 
12:00 - 17:00

På onsdagar bjuder vi in till Café Sture
mellan 12:00-17:00. föreläsningar, 

musik, fika och mycket mer! 
Varmt välkomna!

 


