
Vissa dagar blir man extra glad och idag är just 
en sådan dag. Föreningen Karmansbo Bruksmiljö 
har utsetts till Årets Arbetslivsmuseum 2022 av 
Arbetets museum. Juryns motivering:  
Mumblingshammarens pulserande hjärta 
levandegör järnbearbetningen på riktigt i 
Karmansbo Bruksmiljö. Tack vare föreningens 
hårda arbete kan järnhanteringen visas upp på 
samma sätt som för 250 år sedan, med det heta 
järnet i autentisk miljö. 
Föreningen har genom föredömlig uppsökande 
och engagerande nyrekrytering lyckats få både 
ökat antal medlemmar och föryngring. En kreativ 
finansiering tryggar med tillförsikt verksamheten 
för framtiden, likaså gör det aktiva arbetet med 
kunskapsöverföring genom utbildning av nya 
smeder, att brukets stolta traditioner kan föras 
vidare. 

Föreningsliv

Kulturriket i Bergslagen

Än en gång slås jag av vilken rik kultur-
historia som finns i kommunen och än en gång 
slås jag av all den ideella kraft som finns runt om 
i kommunen för att, som i detta fall, levandegöra 
Karmansbo smedja. 

Ytterligare glädje i höstmörkret är våra 
inbokade besök med er som är aktiva i 
föreningslivet. Det är lärorikt och intressant att 
lära mer om er vardag och verksamhet. Min 
ambition är att resultatet av besöken ska mynna 
ut i en plan på hur vi som kommun kan stötta upp 
föreningslivet på bästa sätt.

Tack för det fina arbete som ni gör. Tillsammans 
utvecklar vi 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

Alla länets idrottsföreningar bjuds in till träff av 
RF-SISU Västmanland. På agendan finns samtal 
om utmaningar under corona-pandemin, men 
fokus för träffarna kommer att ligga på återstart 
av idrotten.

Ta chansen att träffa andra idrottsföreningar. En 
del av upplägget är erfarenhetsutbyte mellan 
föreningsledare och samtal om dåtid, nutid och 
framtid för idrottsföreningarna.

Var: Allaktivitetshuset Sture 
När: 24 november kl. 18-20

Skinnskattebergs kommun
November 2021Nr 9

Birgitta har ordet...

Onsdag 24 november 
Föreningsträff för idrotts-
föreningar på Sture kl. 18
Läs mer till här till vänster

Måndag 6 december 
Seminarium om att stärka 
friluftslivet i Västmanland 
Läs mer på nästa sida

Karmansbo Bruksmiljö har utsetts till 
Årets Arbetslivsmuseum 2022!

Föreningsträff för idrottsföreningar tillsammans med 
RF-SISU Västmanland

Läs mer om föreningsträffen och anmäl dig här: 
https://www.rfsisu.se/vastmanland/Nyheter/Egnanyheter/foreningstraffarhosten2021/



”Var sak på sin 
plats”… 
sa Alfons Åbergs pappa när de kom hem 
med varorna från affären. Trots att pappan 
var känd för att använda dessa ”klokord” 
hamnade kalsongerna i frysen och glas-
spaketen i garderoben – och det för att han 
så snabbt som möjligt ville läsa sin 
fredagstidning efter en lång arbetsvecka.  

Ibland hinner man inte göra saker 
ordentligt och då är det lätt hänt att saker 
hamnar där de får plats för tillfället. Den 
snabba lösningen kan verka smart precis 
i stunden, men sen när man behöver den 
där saken är risken stor att man får ägna 
mycket tid åt att leta. 

Men det finns en lösning på problemet. 
Lösningen stavas STRUKTUR. Det låter 
tråkigt, jag vet, men det underlättar 
verkligen för alla att var sak har sin plats. 

På min arbetsplats har jag skapat en digital 
rutinpärm med hjälp av programmet 
OneNote. Programmet ingår i Microsoft 
Office men går även att ladda hem gratis 
som en fristående app. OneNote är 
ungefär som en anteckningsbok med 
färgglada ”stickers”. I rutinpärmen har vi 
olika flikar för dagliga, veckovisa, 
månadsvisa och årsvisa rutiner samt en 
flik för rutiner A-Ö där vi kan förklara ord 
och vem som har ansvar för olika saker 
på biblioteket. På samma sätt som vi har 
ordnat våra rutiner skulle ni kunna sortera 
era mötesanteckningar eller annat material 
som ni vill ha samlat på ett ställe. Låter det 
svårt? Det är det inte, jag lovar! Det svåra 
är att ta tag i det och behöver ni hjälp med 
det finns jag på biblioteket.  

Plötsligt var det vinter
Med mindre än två månader kvar till 
julafton blev vi häromdagen påminda om att 
vi närmar oss vinter och snöväder. Det vita 
snötäcket gav mig tankar på gnistrande vita 
dagar i skidspåret. Förhoppningsvis kommer 
det bli många fina utomhustillfällen under 
de sista veckorna på det här året, både med 
och utan snö. 

För en del av er föreningar så startar snart 
en ny säsong med aktiviteter, och för andra 
inleds en lugnare tid. Oavsett vad ni har i 
kalendern just nu så kan jag tänka mig att 
de flesta håller på att planera för 2022. Jag 
vet att jag upprepar mig, men kom ihåg att 
ansökan till föreningsbidrag ska lämnas in 
senast 31 januari nästa år, och då ser jag 
fram emot att läsa den årsplanering ni alla 
har gjort inför det nya året!

Kulturriket i Bergslagen

Seminarium om hur vi 
stärker friluftslivet i 
Västmanland
Hur möter vi behovet av aktivt 
friluftsliv i vårt län? Vad är vi bra på? 
Vilka utmaningar har vi? Tillsammans 
diskuterar vi hur vi gemensamt kan 
lyfta fram och utveckla länets kvaliteter 
inom friluftsliv, natur- och kulturturism.

Seminariet vänder sig till ideella 
organisationer, länets kommuner, 
markägarorganisationer, kommersiella 
aktörer, Region Västmanland, hög-
skolor, myndigheter och intresserad 
allmänhet. 

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

Passa på att delta vid föreningskvällen för 
idrottsföreningar som RF-SISU håller på 
Sture 24 november och delta även gärna vid 
det seminarium som arrangeras av Länssty-
relsen den 6 december. Hur kan vi utveckla 
friluftslivet i länet - och i vår kommun? Var 
med och tyck till! Ni i föreningslivet är 
stora inspiratörer och kreatörer när det 
kommer till friluftsaktiviteter!

Information: 
Var: Digitalt eller på Konserthuset i 
Västerås. 
När: 6 december. Sista anmälningsdag 
är 29 november. 

Läs mer om seminariet i Länsstyrelsens kalendarie. Titta på 6 december. 
https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/om-oss/kalender



Föreningsmöten
Under hösten kommer några av oss 
på kultur och fritid att försöka träffa 
så många av er föreningar som vi kan 
hinna med. 

Vi vill veta mer om just er verksamhet, 
vad ni har för planer, vilka önskemål ni 
har inför framtiden, vilket stöd ni skulle 
vilja ha från oss på kommunen och 
många fler frågor. 

Några av er har redan blivit uppringda 
och vi har bokat in ett möte.Andra har 
vi redan hunnit träffa. 

Kulturriket i Bergslagen

Några ord från  
Allaktivitetshuset Sture 
Ännu en månad är förbi och vi på Allaktivitetshuset Sture vill 
rikta ett stort tack till alla besökare! Under oktober kommer vi 
speciellt minnas höstlovet som bjöd på många roliga aktiviteter 
såsom paintball, filmkväll, disco, karaoke, spökhus och 
mycket mer. Spökhuset, vilken kväll. Besöksrekord med över 
200 besökare och många fick vänta länge på att bli skrämda. 
Tack till Sussie, David, Eva och alla elever från kulturskolan, 
utan er hade vi aldrig kunnat genomföra detta, vilket jobb! 
Totalt hade vi 1 260 besökare under oktober.  Enkäten om 
Allaktivitetshuset Stures verksamhet finns att fylla i på webben 
eller nere på Allaktivitetshuset Sture. Vi genomför enkäten för 
att kunna förbättra vår verksamhet och få en inblick hur ni trivs 
hos oss. Till sist vill vi påminna om trygghetsvandring den 17 
november 17:00, vi startar vid Allaktivitetshuset Sture. 
Allaktivitetshuset Sture tillsammans med Polis och kommun-
ledning genomför trygghetsvandring för att tillsammans titta 
på vad som kan upplevas som otrygga platser på grund av dålig 
belysning, buskage med mera. Välkommen!

Nu laddar vi för roliga möten i november, december och 
planering för 2022! Har du tankar och idéer som du vill 
förverkliga? kontakta Allaktivitetshuset Sture! 

       

       

Det tar ett tag att få kontakt med 
er alla. Om det är så att ni känner er 
lite extra ivriga att boka en mötestid så 
är ni varmt välkomna att höra av er till 
Veronica, Birgitta eller Gabriel för att 
bestämma dag och tid!

Vi kommer starta med de föreningar 
som sökt föreningsbidrag under 2021, 
men sedan hoppas vi även få träffa alla 
er andra också. Stora som små  
föreningar. Ni är alla en del av det 
fantasiska föreningsutbud som finns här 
i kommunen!

Gabriel Andersson
Verksamhetsledare Allaktivitetshuset Sture

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

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

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. 


