
Vill träffa er som är aktiva 
i föreningarna! 
Äntligen får vi börja träffas igen, vilket är så 
välkommet! Digitala möten i all ära men visst 
är det något speciellt när man får träffas i ett och 
samma rum utan en skärm mellan varandra. 

Under hösten vill vi inom sektor Kultur och fritid 
gärna träffa dig/er som är aktiva i olika 
föreningar i Skinnskattebergs kommun. Vi vill 
veta mer om hur pandemin har påverkat just er 
förening och hur ni tänker framåt kring 
aktiviteter och hur verksamheten kan komma 
igång nu när pandemin börjar släppa taget om 
oss. I skrivande stund håller vi som bäst på att 
boka in möten med er. Jag ser verkligen fram 
emot dessa träffar. 

Föreningsliv

Kulturriket i Bergslagen

I september var det invigning av allaktivitets- 
huset Sture och i samband med det var det också 
en kväll med föreningslivet där vi ville visa 
upp lokalerna på Sture och hur de kan användas 
framöver av er. Jag vill tacka var och en som 
var med på kvällen och så kreativt och generöst 
delade med sig av både glädjeämnen och 
utmaningar som ni arbetar med just nu. Ni som 
lägger tid och energi i föreningslivet är så 
betydelsefulla för att Skinnskattebergs kommun 
ska vara en bra plats att bo och leva på. 

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

Är du intresserad av de kulturmiljöer som är del av 
Ekomuseum Bergslagen?
Du kanske jobbar som guide. Du kanske är med i en förening som jobbar på och/eller 
med en smedja, en hembygdsgård eller en vandringsled.
Eller tycker att din idrotts- (eller annan) förening kunde hitta på saker i kulturmiljöerna 
för att det är spännande platser.
Ekomuseum Bergslagen bjuder in till en dag som lyfter frågor om hur vi kan samverka 
för att välkomna många olika målgrupper till våra industri- och kulturhistoriska miljöer, 
både som besökare och genom att vara verksamma där som föreningsmedlemmar, företag 
eller något annat. 

Deltagande inkl lunch 175 kr. Läs mer om dagen och hur du anmäler dig på: 
https://ekomuseum.se/inspiration/inspirationsdag-for-engagerade-manniskor/

Vänd dig till malin@ekomuseum.se om du har några frågor.
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Birgitta har ordet...

Helgen 16-17 oktober
”Akustikreservatet i Uttersberg 
bjuder in” 
Läs mer på nästa sida

Fredag 22 oktober 
Ekorådet bjuder in till 
inspirationsdag.  
Läs mer till vänster

  
 

VÄLKOMMEN TILL 

 

 

    
  

 
INBJUDAN 

  

  

EKORÅDET bjuder in 
till en INSPIRATIONSDAG 
 

 

 DATUM: 
 

Fredag 22 oktober 2021  

 TID: 
 

09.15-14.30   

 PLATS: 
 
 
 

Lindgården i Fagersta. Kyrkvägen 7. 
 
Incheckning, kaffe och smörgås från 08.45. 
 

 

    

 EEnn  ddaagg  ffyylllldd  mmeedd  iinnssppiirreerraannddee  eexxeemmppeell  ppåå  hhuurr  ssaammvveerrkkaann  
kkaann  aattttrraahheerraa  nnyyaa  mmåållggrruuppppeerr  ttiillll  bbeessöökkssmmiilljjööeerrnnaa. 

 

  
Om Kulturresan och Kulturpasset i Dalarna.  EElliinn  AAllssiiookk,,  VViissiitt  DDaallaarrnnaa. 
 
Den nya kulturvandringen i Grängesberg. UUllrriikkaa  AAnnddeerrssssoonn,,  VViissiitt  DDaallaarrnnaa. 
 
Karmansbo smedja engagerar. TToommmmyy  BBeerrgglluunndd,,  KKaarrmmaannssbboo  bbrruukkssmmiilljjöö.. 
 
Selfie spots kan sprida intresse för våra miljöer. AAnnnnaa  BBjjöörrkkmmaann,,  FFaalluu  ggrruuvvaa.. 
 
Om samverkan som inkluderar. NNiikkoo  LLjjeevvaarr,,  EEkkeebbyy  bbkk,,  HHaallllssttaahhaammmmaarr..  
  
Släppa in företag i miljön. CCaarriinnaa  JJaannzzoonn,,  SSttrröömmsshhoollmmss  kkaannaall  AABB.. 

 

 ______________________________________________________________________ 
    
 Föranmälan, senast torsdagen den 14 oktober, till malin@ekomuseum.se 

Meddela eventuella allergier eller liknande i anmälningsmailet. 
Pris 175 kr. Lunch ingår. 
Betalas till BG 5324-9355 eller till Swish, nr 123 202 94 03 senast 14 oktober. 
Ange namn + ”22 oktober” på inbetalningen. För faktura, lämna uppgifter i 
svarsmailet. 
Laddstolpar för bil finns vid Västanfors hembygdsgård. 

 

    
    

VVÄÄLLKKOOMMMMEENN  



eMedborgarveckan 
på biblioteket
Andra veckan i oktober varje år äger 
eMedborgarveckan rum. Det är en nationell 
kampanjvecka som syftar till att öka den 
digitala delaktigheten i samhället. 
Biblioteket har ett fullspäckat program för 
veckan med aktiviteter som skogs- 
promenad med mobilkarta, digital älgjakt 
(jo, ni läste rätt), robotar/programmering 
och videosamtal.

För oss på biblioteket är det en självklarhet 
att stötta och hjälpa alla som tycker att det 
här med digitala tjänster och ny teknik är 
svårt, för vi har ett demokratiskt uppdrag 
som innebär att alla ska kunna ta del av 
information, kunskap och tjänster - både 
analoga och digitala.

Men vi kan alla hjälpas åt med att få fler att 
känna sig delaktiga. Har ni några digitala 
hjälpmedel (e-tjänster, appar, sökmotorer) 
i era föreningar som ni kan visa för era 
medlemmar? Ni kanske precis har fått en 
ny webbsida – då kan den här veckan vara 
ett bra tillfälle att visa upp föreningens nya 
ansikte utåt. 

Eller så räcker det med att visa en vän 
en smart funktion i telefonen. Det du vet 
kan vara nytt för någon annan. Vi lär oss 
tillsammans. Hoppas vi ses under 
eMedborgarveckan 11-15 oktober!

Full fart överallt
Vissa perioder känns det som att allt händer 
samtidigt. Just nu är det en sådan för mig. 
Bilden här ovanför visar hur Ebba Brahes 
lusthus lyfts av från sin stenkista i vattnet 
för att under sin restaurering få stå på torra 
land. Det är inte varje dag man får se ett 
byggnadsminne sväva högt upp i luften, och 
jag får erkänna att vi alla andades ut lite när 
det landade tryggt och helt på sin temporära 
grusplan. 
Birgitta, Gabriel och jag börjat träffa er för-
eningar för att få höra om just er verksam-
het. Tillsammans med Geocentrums Vänner 
arbetar jag med slutskedet av projektet 
Korphyttan - en historisk naturupplevelse. 
Föreningsbidraget del två ska snart betalas 
ut och det är dags att ha en nyinvigning av 
Akustikreservatet i Uttersberg. Det är lite av 
vad som finns på mitt bord just nu. 
Samtidigt pågår det så mycket mer hos oss 

Kulturriket i Bergslagen

Ett annorlunda 
konstarrangemang
Inom Region Västmanlands satsning 
ASK (Arbetsfält för samtida konst) 
har kommunerna Skinnskatteberg och 
Fagersta parats ihop i ett syskonprojekt. 
Passa på att delta vid en nyinvigning av 
det unika akustikreservatet i Uttersberg. 
Där skogen möter ljudet skapas konsten  
genom samarbete och kreativitet. 

Läs mer om programmet och dagarna 
i kommunens evenemangskalender på 
https://evenemang.skinnskatteberg.se/
sv/evenemang

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

på Kultur och Fritid. eMedborgarvecka på 
biblioteket pågår för fullt, Allaktivitetshu-
set Sture har massor av aktiviteter och nya 
planer inför 2022 är i full gång. 

Och vi ses väl i Uttersberg och på 
Ekomuseums inspirationsdag?



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 
Tiden går fort och snart har det gått 5 månader sedan 
Allaktivitetshuset Sture flyttades över till Sektor kultur och 
fritid. Under dessa månaer har vi bedrivit sommarkollo, 
sommarlovsaktiviteter och många aktiviteter för alla åldrar! 
Under vecka 33-39 har Allaktivitetshuset Sture bedrivit 
aktiviteter enligt schema 3-4 dagar i veckan. Under denna 
period har vi haft 2 147 besökare, 306 besökare per vecka 
och i snitt 76 besökare per dag. Under vecka 33-39 har vi 
även har över 18 samarbeten med företag, föreningar, 
organisationer och civilsamhället. Så kul, tusen tack 
besökare, hyresgäster och samarbeten! 

Efter denna period fortsätter självklart Allaktivitetshuset 
Sture med många aktiviteter för alla åldrar men vi kommer 
även börja med en undersökning- och reflektionstid där vi 
kommer skicka ut enkäter, ha dialoger och möten för att se 
hur ni egentligen tycker om Allaktivitetshuset Stures verk-
samhet. Detta är ett sätt för oss att granska vår verksamhet 
och utvecklas i linje med vad ni som bor här efterfrågar. 

Finns det frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att 
kontakta mig Gabriel Andersson. 

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. 

       

       

Men det tar ett tag att få kontakt med 
er alla. Omdet 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 


