
Kraftsamla oss för en fin återstart!
Nu äntligen kan vi börja planera för att träffas i 
verkliga livet igen. Digitala möten är med all 
säkerhet inte ett minne blott men fr o m nu 
kan vi välja när det lämpar sig bäst. Jag vet att 
många föreningar ligger i startgroparna med 
att återgå till en mer normal verksamhet som 
innehåller både fysiska möten och en rad 
aktiviteter. 
För oss inom sektor Kultur och fritid så innebär 
det bl a att det är fritt fram för att blanda grupper 
igen på Kulturskolan, att vi kan genomföra 
publika aktiviteter på biblioteket, att vi kan 
släppa in alla som vill in på Allaktivitetshuset 
Sture, att vi kan ordna fysiska träffar med 
föreningsliv och besöksnäringen mm. 
Vilken fantastisk glädje att få återgå till det 
normala igen!

Föreningsliv

Kulturriket i Bergslagen

I skrivande stund håller vi som bäst på att arbeta 
oss igenom ansökningarna som kommit in för de 
föreningar som sökt föreningsbidrag. Jag vill i 
detta sammanhang verkligen understryka att vi är 
intresserade av att träffa alla föreningar i 
kommunen. Hittills har vi träffat ett 20-tal 
föreningar med det återstår trots det ett antal. 
Om du som föreningsrepresentant läser detta och 
ännu inte haft ett möte med oss inom 
kommunen så är du varmt välkommen att hör av 
dig till undertecknad med förslag på mötestid så 
ser jag till att vi bokar in ett möte.

Tillsammans kan vi utveckla Skinnskattebergs 
kommun – Kulturriket i Bergslagen!
   

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

www.skinnskatteberg.se 
www.upplevskinnskatteberg.se

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

Sök kommunalt aktivitetsbidrag 
senast 15 februari 2022 för 
perioden 1 juni till 31 december. 

Kom ihåg att det bidraget gäller 
alla föreningar med schemalagd 
barn- och ungdomsverksamet.

All information kring bidragen 
hittar ni på 
www.skinnskatteberg.se/gora-och-uppleva



Nu kör vi!
Den 9 februari släpptes alla restriktioner 
och kommer därmed att gå till historien 
som dagen då Sverige kunde mötas igen! 
Det är två år sedan det första fallet av 
Covid-19 upptäcktes och då trodde vi väl 
aldrig att ett litet virus skulle vända upp 
och ned på ett helt samhälle. Vi som jobbar 
inom kultur- och fritid arbetar med att 
skapa publika evenemang, så för oss är det 
en otrolig glädje att få bjuda in till teater, 
musik, workshops och föreläsningar igen!  

I samband med att restriktionerna lättar vill 
jag slå ett slag för kommunens 
evenemangskalender som ni hittar på 
www.skinnskatteberg.se. Längst ner på 
startsidan ser ni ett antal evenemang listade 
och till höger om dessa finns en liten grön 
knapp ”Lämna tips”. Om ni klickar på 
den kommer ni till ett formulär där ni som 
arrangörer kan fylla i information om ert 
evenemang. 

Evenemangskalendern finns till för att 
synliggöra alla öppna evenemang i vår 
kommun. Lämna ett tips så att vår 
gemensamma evenemangskalender får 
vara levande. Jag säger som man gör nu i 
melodifestivaltider ”Nu kör vi!”.   

Redan februari! 
Ofta slås jag av hur fort tiden går. Varje 
gång det är dags för ett nytt nyhetsbrev 
känns det som att det var alldeles nyss jag 
skickade ut ett. Tiden kanske rusar förbi 
ibland, men det viktiga är väl vad vi fyller 
den med, oavsett om det går fort eller sakta. 
Att restriktionerna kring pandemin nu 
försvunnit gör att ni föreningar får möjlighet 
att tänka verksamhet på ett anant sätt än 
förra året. Vi kan träffas, träna tillsammans, 
ordna konserter och arrangemang mer 
obegränsat och försöka återgå till hur vi 
tänkte och planerade för två år sedan. 

Arbetet med att gå igenom ansökningarna 
för föreningsbidrag har startat. Spännande 
som alltid att läsa vad ni gjort förra året 
och se vad ni planerar för i år. En naturlig 
avvaktan syns hos många. Men även en stor 

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 ovär-
derligt stöd för oss i detta. Tack vare 
starka, engagerade ideella krafter kan 
vi hålla badplatserna städade, fina och 
trevliga att besöka. Tack vara fören-
ingsinsatsen 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

framtidstro och driv för att jobba framåt och 
utveckla verksamheten. Det är imponerande 
med all den samlade kraft ni tillsammans 
har för att göra Skinnskattebergs kommun 
till en rolig, utvecklande och rörelsefylld 
plats att bo och verka i!

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 detta och samtidigt 
få en lite extra pengar i förenings-
kassan är ni välkomna att kontakta 
Birgitta eller Veronica för att prata 
vidare. 



Kulturriket i Bergslagen

Detta händer i vår förening!  
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 eller om ett event som kan gynna föreningslivet i kommunen?  
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? Har ni en fortbildning på gång som fler skulle kunna ha nytta av att delta på? 
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. 

Februari 2022, äntligen kan vi genomföra alla aktiviteter utan 
restriktioner! Just nu laddar vi för ett fartfyllt sportlov med 
bowling, lekar, Hide & Seek, fotboll och mycket mer. Samtidigt 
som vi planerar hela 2022 med alla aktiviteter och samarbeten 
kommer även Allaktivitetshuset Sture arbeta med BRÅ (Brotts-
förebyggande arbete), EST (samordningsgrupp för trygghet) 
och samordning/informationsspridning kring trygghetsvandring 
i kommunen. Om du eller någon du känner är intresserad av och 
vill påverka arbetet kring trygghet, brottsförebyggande arbete 
eller trygghetsvandring är du/ni varmt välkommen att kontakta 
oss för mer information.

Under 2022 kommer Allaktivitetshuset Sture driva projektet 
Skinnskatteberg i rörelse, ett samarbete tillsammans med 
RF-SISU Västmanland. Projektet har till syfte att tillsammans 
med skola, föreningar, företag och organisationer skapa ett forum 
där föreningars verksamhet sätts i fokus. Genom möten ska för-
eningar med hjälp av Allaktivitetshuset Sture som lok och drag-
hjälp enkelt kunna visa upp sina aktiviteter och sin verksamhet. 
Projektet ska hjälpa till med Prova på tillfällen, föreningsmässa 
och utbildning med fokus på folkhälsa.

TIPS: Glöm inte att följa 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 trixigt 
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.

Några ord från Allaktivitetshuset Sture 


