
Om 4 år, hur vill du att kulturlivet ska se ut i 
Skinnskattebergs kommun?

Vi inom sektor Kultur och fritid har precis 
startat arbetet med att ta fram en ny kulturplan 
2023-2026 för Skinnskattebergs kommun. 

Vi kommer inleda arbetet med att samla in 
synpunkter både på nuläget och önskat läge. 
Vilket kulturliv ser du framför dig? Vad vill du 
med kulturlivet i just vår kommun? Vad ska 
utvecklas, behållas, förändras? Håll utkik efter 
inbjudningar till dialogmöten som kommer att 
genomföras i mitten av maj. 

Det kommer också att finnas möjlighet att lämna 
synpunkter via mail, på biblioteket och på 
Allaktivitetshuset Sture. Om du vill så är du 
varmt välkommen att omgående skicka ett mejl 

Föreningsliv

Kulturriket i Bergslagen

till mig där du svarar på frågan: Om 4 år, hur 
vill du att kulturlivet ska se ut i Skinnskattebergs 
kommun?

Nu när det är möjligt att anordna aktiviteter 
igen så vill jag passa på att slå ett slag för de 
kommunala lokalerna och anläggningarna. Du 
vet väl att Skinnskattebergs kommun upplåter 
dessa hyresfritt till föreningar som har barn- och 
ungdomsverksamhet. 

Tillsammans kan vi utveckla Skinnskattebergs 
kommun – Kulturriket i Bergslagen!
   

Birgitta Lövestedt 
Kultur och fritidschef 
0222-51 57 05
birgitta.lovestedt@skinnskatteberg.se
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Birgitta har ordet...

Föreningslivets tankar 
om kultur 

inbjudan att vara med och påverka kommunens 
nya kulturplan

Vill du var med och forma kulturlivet i Skinnskattebergs  
kommun för de kommande 4 åren? 

Under 2022 pågår arbete med att ta fram en ny kulturplan för 
Skinnskattebergs kommun. Planen innefattar kulturens alla 
yttringar med bland annat musik, konst, hemslöjd, litteratur 
kulturhistoria och bygdetradition. 

Under förarbetet håller vi i sektor Kultur och fritid dialoger 
med föreningsliv, civilsamhälle, barn/unga, politiker och 
tjänstemän för att få en bra nulägesbild och samla in 
framtidsförhoppningar. 

Nu välkomnar vi föreningslivet till samtal kring kulturens 
utveckling i kommunen. Hur vill du att kulturen ska se ut i 
Skinnskattebergs kommun om 4 år? Hur tycker du att 
kommunen ska stötta och arbeta för kulturen på bästa sätt? 

Kom till oss för samtal och fika 

Onsdag 11 maj kl. 16-17, 
eller torsdag 12 maj kl. 17-18. 
Samma dialog men två tillfällen, välj den dag som passar dig 
bäst. 

Var: Allaktivitetshuset Sture i Skinnskatteberg

Skicka din anmälan till veronica.dahlberg@skinnskatteberg.
se senast 10 maj. 



10 tips om text
Sedan september 2020 ska alla 
offentliga aktörers webbplatser och appar 
vara tillgängliga. Det betyder att alla ska 
kunna använda dem, oavsett om man har 
en funktionsnedsättning eller stöter på ett 
funktionshinder. Men vad innebär 
tillgängliga texter på webben? 
Och hur ska man tänka? 

Här kommer några tips för dig som 
ansvarar för text på webben: 
1. Använd enkla ord. 
2. Undvik långa meningar. 
3. Skriv ut förkortningar. 
4. Förklara facktermer och förkortningar 
(om de måste användas). 
5. Skriv det viktigaste i början. 
6. Skriv informativa rubriker och 
mellanrubriker. 
7. Skriv tydliga, förklarande länktexter, 
undvik exempelvis ”läs mer, klicka här”. 
8. Använd sambandsord som eftersom, 
men, därför. 
9. Använd H1, H2, H3, H4 i stället för fet 
stil på rubriker. 
10. Beskriv i text allt innehåll som inte är 
text.  

Lycka till med dina texter för webben!  

Äntligen... 
...börjar det likna riktig vår!

Jag hoppas att ni alla haft en riktigt fin 
påskhelg och njutit av vårvädret. 
Hos oss på sektor Kultur och fritid är det 
som vanligt full fart och det är mycket 
som händer nu under månaderna fram mot 
sommaren. 
Precis som den spirande våren lockar med 
vårsådd hoppas vi kunna få kulturen i 
kommunen att blomma under de kommande 
4 åren. Den tidigare kulturplanen har sett 
många visioner gå från tanke till handling 
och vi hoppas på samma framgång även 
för den nya.  Ta chansen att vara med och 
påverka genom att komma på någon av de 
dialogmöten vi har för er i föreningslivet. 
Passa också på att samarbeta med 
Allaktivitetshuset Sture för att skapa roliga 

Kulturriket i Bergslagen

Är er förening intresserade 
av ett extra uppdrag?

Vi på kultur och fritid arbetar för att ni 
boende i kommunen, och även gäster 
till kommunen, ska ha fina badplatser 
och vackra vandrings- och cykelleder 
att njuta av.  Det är mer jobb än man 
kan tro för att hålla badplatser och leder 
i ett fint skick. Föreningslivet har varit 
ett ovärderligt stöd för oss i detta. Tack 
vare starka, engagerade ideella krafter 
kan vi hålla badplatserna städade, fina 
och trevliga att besöka. Tack vara för-
eningsinsatsen kan vi hålla lederna väl 
uppmärkta och fria från sly och andra 
hinder. 
Nu skulle vi behöva extra hjälp. Dels 
hoppas vi hitta en förening som kan 

Veronica Dahlberg  
Kultur och fritidsassistent 

0222-51 56 57
veronica.dahlberg@skinnskatteberg.se

Evelina Andersson
IT-Utvecklare  Biblioteket

0222-51 58 45
evelina.andersson@skinnskatteberg.se

och betydelsefulla sommaraktiviteter för 
kommunens alla barn!

Ha det så gott och glöm inte bort att 
marknadsföra era arrangemang via 
kommunens evenemangskalender. 

sköta om Skärsjöns badplats, och dels 
har vi några nya leder som skulle  
behöva tillsyn och lättare skötsel. 

Om just er förening är intresserade 
av att hjälpa oss med något av detta 
och samtidigt få en lite extra pengar 
i föreningskassan är ni välkomna att 
kontakta Birgitta eller Veronica för att 
prata vidare. 

För föreningsfrågor 
Veronica Dahlberg 
0222-51 56 57
veronica.dahlberg@skinnskatteberg.se 

www.skinnskatteberg.se 
www.upplevskinnskatteberg.se



Kulturriket i Bergslagen

Vad har ni på gång just nu?!  
I Skinnskattebergs kommun finns över 50 registrerade föreningar. Med så många engagerade och drivna människor finns det alltid 
något som händer. 
 
Vill du berätta om er förening?  
Passa på att dela med er av det just ni gör! Vad är på gång just nu? Vad önskar ni av framtiden? Vill ni efterlysa samarbeten med andra 
föreningar? 
Hör av er till Veronica Dahlberg om ni vill få chansen att synas i det här nyhetsbrevet. En kort text med en bild till är allt som behövs 
för att ni ska kunna vara inspirerande och/eller söka inspiration. 

Några ord från  
Allaktivitetshuset Sture 
Sommaren är snart här och vi planerar för alla 
aktiviteter som kommer ske under sommarlovet! 
Sommarkollo, sommarlovsschema och mycket mer! 
Håll utkik på www.skinnskatteberg.se, under 
Allaktivitetshuset Stures Facebook eller Instagram 
för mer information. 

Är du som förening intresserad av att skapa aktiviteter 
tillsammans med oss, kontakta oss gärna så kan vi prata 
mer!  
Njut av vårvärmen! 

TIPS: Glöm inte följ oss på Instagram eller Facebook under 
namnet @allaktivitetshusetsture 

Gabriel Andersson
Verksamhetsledare Allaktivitetshuset Sture

0222-51 56 47
gabriel.andersson@skinnskatteberg.se

Föreningsmöten
Under det här året kommer vi - Birgitta, 
Gabriel och Veronica - att fortsätta 
träffa kommunens föreningar. Ännu är 
det flera som vi inte hunnit med, men 
vi vill gärna få kontakt med, och även 
träffa de allra flesta av er. 
Vi har märkt att det kan vara lite svårt 
att få till mötestider som passar för alla. 
Därför låter vi nu er ta första steget i att 
föreslå en mötestid med oss. Det räcker 
att någon eller några från er styrelse 
träffar oss, kanske kan ni tillsammans 
komma överens om några frågor ni vill 
ställa, eller viktiga punkter ni vill föra 
fram till oss. Skicka sedan ett mail, 

       

       

eller ring, med förslag på 2 eller fler 
tillfällen då möte skulle passa för er 
under en vanlig arbetsdag. På det sättet 
går vi vidare med att boka in en träff. 
Tala också om ifall ni vill träffas hos er, 
hos oss eller om ni föredrar att lägga 
mötet digitalt.   

Vi hoppas kunna få möjlighet att träffa 
er alla, stora som små föreningar. Ni är 
alla en del av det fantasiska förenings-
utbud som finns här i kommunen!

Ni kan boka hos Veronica, Birgitta eller 
Gabriel.


