
Kulturplan 2023–2026 för Skinnskattebergs 
kommun, var med och tyck till!

Vi inom sektor Kultur och fritid håller på att ta 
fram ett förslag till ny kulturplan 2023–2026 för 
Skinnskattebergs kommun. Vi inleder 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? 

Det går fortfarande bra att lämna synpunkter 
på hemsidan, biblioteket och allaktivitetshuset 
Sture. Om du vill så är du också varmt 
välkommen att skicka ett mejl till mig där du 
svarar på frågan: 
Om 4 år, hur vill du att kulturlivet ska se ut i 
Skinnskattebergs kommun?

Föreningsliv

Kulturriket i Bergslagen

Nu när det är möjligt att anordna aktiviteter igen 
så vill jag passa på att slå ett slag för att alla 
föreningar kan synliggöra sina träffar och 
evenemang på kommunens hemsida helt 
kostnadsfritt. 
Gå in på www.skinnskatteberg.se, längst ner på 
startsidan finns rubriken ”Evenemang”. Klicka 
på ”Lämna tips” längst ner till höger och skriv in 
din text och bifoga bild. Ditt evenemang 
publiceras på Evenemangskalendern.

Tillsammans kan vi utveckla Skinnskattebergs 
kommun – Kulturriket i Bergslagen!
   

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

Skinnskattebergs kommun
Maj 2022Nr 5

Birgitta har ordet...

Föreningslivets tankar om kultur 
var med och påverka kommunens 

nya kulturplan

Missade du de två dialogträffar vi anordnade för 
föreningslivet för att prata om kommande kulturplanen?  
Ingen fara, det finns fortfarande mycket tid att tycka till! 

Ända fram till 31 maj finns möjlighet att lämna åsikter, tips 
och framtidsdrömmar angående kulturlivet i 
Skinnskattebergs kommun. 
På www.skinnskatteberg.se hittar du under nyheter ett 
svarsformulär där du lätt kan 
skicka in dina åsikter. 
Det finns också brevlådor 
på Allaktivitetshuset Sture 
och på Biblioteket i  
Skinnskatteberg
där du kan lämna 
dina nedskrivna tankar. 

Välkommen att tycka till!

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

www.skinnskatteberg.se 
www.upplevskinnskatteberg.se

Evenemangskalendern 
- något för alla arrangörer att använda!

Ni föreningar står för mycket av det som händer i 
kommunen. Ni anordnar föreläsningar, konserter, 
utställningar, tävlingar och mycket mer. 
Tänk på att sprida information om detta via 
kommunens evenemangskalender. 

I sin text här ovanför beskriver Birgitta hur du gör  
för att lämna information om just ert arrangemang!



Boktips
För lite mindre än ett år sedan fick jag 
frågan om att vara med i parken- 
föreningens styrelse på den ort där jag bor. 
Just nu planerar vi för fullt för sommarens 
aktiviteter och med många nya i en 
förening är det inte alltid lätt att veta hur 
allt ska göras på bästa och rätt sätt. 
Som tur är finns det bra hjälp att få. På 
www.folketshusochparker.se/engagera-dig/
nyckeln/ 
finns en fantastiskt bra handbok för alla oss 
som är gröna på föreningsliv. Nyckeln är 
en handbok i hur man gör för att starta och 
driva mötesplatser. I boken får du svar på 
frågor som till exempel: 

• Hur startas en mötesplats? 
• Vad kostar det? 
• Var finns pengar till alla idéer? 
• Hur fyller man huset eller parken med 

verksamhet? 
• Hur kan ett föreningsmöte se ut? 

Jag tror att alla som startar en ny förening 
eller en gammal förening med många nya 
föreningsmedlemmar kan ha stor nytta av 
de tips och råd som går att finna i boken. 

Trevlig läsning! 

Fullt fart. . . 
Nu har vi genomfört två dialoger med 
föreningslivet för att prata om kulturen i 
Skinnskattebergs kommun. Det har varit 
roligt och givande och vi har fått ta del av 
många spännande tankar och idéer. Allt från 
drömlägen till konkreta och handfasta tips 
har lyfts och det har blivit mycket prat som 
avslutning på varje träff. Stort tack till alla 
er som kommit för att bidra med tankar och 
kreativ input! 

För dig som ännu inte gjort din röst hörd går 
det bra att skicka in tips via hemsidan eller 
skriva ned några rader och lägga i brevlåda 
på Sture eller Biblioteket. På föregående 
sida hittar du mer information om hur du då 
går till väga. 

Kulturriket i Bergslagen

Skulle er förening vara 
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 leder och friluftsområden 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 och 
fina, och vandringsleder fria från sly 
och väl uppmärkta. 
 
Nu undersöker vi om det finns någon 
mer förening som skulle vara  

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

Vi har också fortsatt med några vanliga 
föreningsdialoger där jag och Birgitta träffat 
föreningar som själva önskat att få prata 
med oss. Det är alltid bra att få möjlighet att 
ses, oavsett om det är fysiskt eller digitalt, 
för att tillsammans resonera kring nuläge 
och tankar om framtiden. 

Sommaren närmar sig med stormsteg och 
jag kan tänka mig att ni i föreningslivet 
har lika mycket att göra som vi tjänstemän 
har. Just nu är det verkligen fullt upp med 
allt som ska förberedas eller slutföras inför 
sommaren. Hoppas ni ändå passar på att 
njuta av solen när den tittar fram! 

intresserade av att hjälpa till med något 
sådant. Tillsyn av leder eller skötsel av 
badplatser är var behovet är störst. 

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. 



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 
Denna månad har Allaktivitetshuset Sture fokuserat på projektet 
Skinnskatteberg i rörelse. Skinnskatteberg i rörelse är ett projekt tillsammans med 
RF-SISU Västmanland och har till syfte att sätta barn och ungdomar i rörelse, 
tillsammans med föreningar. 
Från fakta, föreningsmöten och diskussioner ser vi att föreningar har svårt att hitta 
nya ledare, rekrytera ny styrelse, låg föräldramedverkan, konkurrens mellan barn- 
och ungdomsidrott och färre barn- och ungdomar är kopplade till föreningslivet. 
Allaktivitetshuset Sture och Skinnskatteberg i rörelse vill fungera som ett lok och 
draghjälp till föreningar för att dom enkelt ska kunna visa upp aktiviteter och 
verksamhet. Allaktivitetshuset Sture kommer även tillsammans med föreningar starta 
upp och arbeta med fortbildning där vi utbildar om föreningslära, välmående och 
”en bra förening”. Allaktivitetshuset Sture ska även värna om att skola, företag och 
andra organisationer är välkomna att delta i detta projekt, kontakta oss för mer 
information!  
Under maj månad har vi träffat lag från SSK och Knäppmora AIK för att prata 
föreningslära, påbörjat enkäter med föräldrar och haft en samverkansträff för barn 
och ungdomsföreningar. 

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 två 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.


