
Kulturella kraftfält på landsbygden – vill du 
eller din förening vara delaktig?

Jag tror att de allra flesta skulle skriva under på 
att platser och orter har någon form av själ. 
Oftast är den sprungen ur platsens historia och 
de människor som verkat just där. 
Men vad uppstår om man fångar platsens 
kulturella själ parallellt som man arbetar för att 
skapa innovationskraft? Går det att skapa 
samhällsutveckling med kulturella förtecken? 

Denna intressanta frågeställning kommer ett 
projekt som är ett samarbete mellan region 
Västmanland och region Örebro att undersöka. 
Projektet startar till hösten men redan nu 
efterlyser vi representation från olika aktörer, 
föreningar eller andra grupper som vill delta. 
Låter detta intressant, hör gärna av dig till mig.

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. 
När ni går in på www.skinnskatteberg.se hittar ni evenemangskalendern om ni scrollar ned på 
sidan. Som ni ser på bilden här ovanför kan det se ut. Klicka då på den gröna rutan där det står 
Lämna tips, och fyll i information om just er händelse. 

Föreningsliv

Kulturriket i Bergslagen

Vill också passa på att säga att vi fortfarande är 
intresserade av att träffa alla föreningar i 
kommunen. Hittills har vi träffat ett 20-tal 
föreningar men 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 höra av dig 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...



Händer på biblioteket

På onsdag den 9 mars fick Skinnskatteberg 
besök av författaren, journalisten och 
föreläsaren Po Tidholm. Han har skrivit 
böcker med fokus på glesbygd och har 
under pandemin studerat hur bilden av 
glesbygden har förändrats under covid- 
tiden. Dessa saker behandlade han under 
föreläsningen med namnet ”Gröna vågor”. 

Biblioteket försöker ordna evenemang 
som kan bidra till ny kunskap och skapa 
tillfällen där människor får diskutera den 
nyförvärvade kunskapen. Vi försöker även 
att ta hänsyn till vilka intresseområden och 
kunskapsluckor som finns i kommunen när 
vi bjuder in föreläsare och författare. 

När det här föreningsbrevet publiceras har 
föreläsningen ”Gröna vågor” redan varit, 
men till framtida föreläsningar vill jag 
skicka med det – att biblioteket kan vara en 
resurs som ni kan använda er av. Det enda 
vi behöver veta är inom vilka områden ni 
vill ha mer kunskap. Skicka ett mejl till 
mig om ni kommer på något så sätter jag 
upp det på önskelistan.   

Dagar av solsken
I en tid som färgats av pandemi med oro och 
påtagliga restriktioner har vi nog alla lärt 
oss att livet snabbt kan ändras och det 
normala blir något helt nytt. Nu när corona-
virusets grepp om oss inte längre är lika 
starkt står vi istället inför ett fullskaligt krig 
inte så långt från vårt eget land. Miljoner 
människor är på flykt och vi kommer alla att 
märka av det mer och mer på olika sätt. När 
de dagar då oro och osäkerhet, blandat med 
medkännande för de vars hem slagits i 
spillror, blir allt fler är det skönt att ändå 
kunna se vårsolen titta fram. Med hopp om 
en spirande vår kan vi tillsammans hjälpa 
till att hjälpa. 

Ni föreningar kommer återigen bli en viktig 
pusselbit i att ge människor på flykt ett nytt 

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

sammanhang, ett stöd och en meningsfull 
tillvaro med gemenskap och aktivitet. Ni 
fyller en viktig plats för alla de som bor och 
vistas i kommunen och jag upphör aldrig att 
förvånas över hur stort ert engagemang är. 

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?  
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 
Mars 2022, värmen kryper sakta fram och vi längtar tills vi 
kan vara ute och ha aktiviteter i solen! 

Allaktivitetshuset Sture är en flexibel verksamhet och 
skapar aktiviteter som passar alla åldrar, vi vill hela tiden 
utvecklas och bli bättre. Vi vill med hjälp av samarbeten 
skapa ett levande samhälle, en plats med en meningsfull 
fritid. 

Har du en idé som du vill förverkliga? En resa, aktivitet 
eller utbildning, tveka inte att kontakta oss så kan vi prata 
mer. Tillsammans gör vi skillnad! 

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.


