
Allaktivitetshuset Sture  
– för alla åldrar och intressen!

Fr o m nu i sommar flyttas ansvaret för Allaktivi-
tetshuset Sture över till sektor Kultur och Fritid. 
Gabriel Andersson är anställd som verksamhets-
ledare och han är säkert ett bekant ansikte för en 
del av er läsare. 

Under sommaren arrangeras bl a sommarkollo 
för barn mellan 10-13 år, ett kollo vecka 27 och 
ett vecka 28. Men Allaktivitetshuset Sture ska på 
sikt inrymma så mycket mer verksamhet hoppas 
vi. Vår ambition är att skapa ett hus där varje 
förening känner sig välkommen och kan använda 
Sture som en mötesplats. Vår ambition är också 
att vara lyhörda för era åsikter kring hur vi på 
bästa sätt ska utveckla vårt nya Allaktivitetshus. 

Kanske känns det just nu bäst att låta sig 
uppslukas av sommarens sol och bad och 
inte tänka på kommande höst och vinter. 
Trots detta kommer här ändå lite  
påminnelser om viktiga datum att hålla koll 
på under hösten och början av 2022. 

Den 15 augusti är sista dag för att söka 
aktivitetsbidrag för första halvåret av 2021, 
och 15 februari behöver ni ha skickat er 
ansökan för andra halvan av 2021. Kom ihåg 
att alla föreningar med regelbundna träffar 
för barn- och ungdomsgrupper kan söka 
kommunalt aktivitetsbidrag. 

Föreningsliv

Kulturriket i Bergslagen

Efter sommaren kommer vi att bjuda in till några 
dialogmöten så att vi mejslar fram ett innehåll 
och skapar en mötesplats som är betydelsefullt 
för alla generationer. Vi återkommer med  
inbjudan till dessa möten. Men innan dess så 
måste vi hinna ta del av allt spännande och 
intressant som anordnas i kommunen. Vill du 
upptäcka nya platser i Skinnskattebergs kommun 
så finns det en helt ny kommunkarta med en lång 
rad tips. Kartan är distribuerad till en rad platser 
i kommunen men den återfinns bl a också på 
Biblioteket. Önskar er alla en fin, solig och aktiv 
sommar!   

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

Det står inte heller på förrän det är januari 
och ansökan för föreningsbidrag ska in. 
Försök förlägga er förenings årsmöten och 
planering så att ni senast 31 januari har alla 
handlingar som behövs för att söka.  
Verksamhets-, revisionsberättelse och  
årsmötesprotokoll för 2021, samt budget 
och verksamhetsplanering för 2022.  
Budget och verksamhetsplaneringen är 
ett MÅSTE för att vi ska kunna göra en 
bedömning. Utan dessa kan vi inte hantera 
er ansökan. Hör gärna av er om ni har frågor 
eller behöver hjälp att fylla i ansökan!

Skinnskattebergs kommun
Juni 2021Nr 6

Birgitta har ordet...

Även sommaren har ett slut

Sök kommunalt aktivitetsbidrag 
senast 15 augusti 2021 för perio-
den 1 januari till 30 juni. 

Förbered gärna redan nu alla 
handlingar som kommer att behö-
vas för att söka föreningsbidrag 
den 31 januari 2022. 

All information kring bidragen 
hittar ni på skinnskatteberg.se



Lata dagar med Biblio 

Nu är sommaren här och  
förhoppningsvis väntar många lata dagar på 
stranden, i hängmattan, i husvagnen eller i 
stugan. Några av oss passar på att hälsa på 
släktingar och vänner som bor lite längre 
bort. Jag som kommer från Ångerman-
land får räkna med en bilresa på minst 6,5 
timme för att träffa min familj, och har man 
barn vet ni att sådana resor kan bli väldigt 
påfrestande…eller inte. Vi har nämligen 
upptäckt att resan blir bra mycket trevligare 
med en ljudbok på i bakgrunden!  

Inför sommaren vill jag därför passa på att 
tipsa om bibliotekets tjänst för ljudböcker 
och e-böcker. Tjänsten heter Biblio och 
är en helt kostnadsfri app för mobil eller 
surfplatta med cirka 50 000 olika  
ljudböcker och e-böcker. För att använda 
tjänsten behöver du ha ett lånekort och en 
pinkod. Så, har du inte ett lånekort är det 
hög tid att komma till biblioteket och ordna 
det före semestern. 

Njut av sommaren och hoppas att ni får 
många lata dagar med Biblio i hängmattan! 

Äntligen sommar!
Sommar, sol och semester.  
Nu är tiden här för att blanda lata dagar med  
aktiva dagar. Att njuta av grönskande natur 
och ljumma vindar. Att kunna vara  
utomhus är bra för både kropp och själ och i 
vår kommun finns verkligen alla möjligheter 
till både lugn och rörelse. 
Tillsammans med er föreningar sköter 
kommunen om tre härliga badplatser för 
både lek och svalkande dopp. Det finns 
också många möjligheter till både vandring 
och cykling i våra skogar och arbetet med 
kanotleden mellan Skinnskatteberg och 
Baggå går vidare för att även den som vill ut 
på vattnet ska få en fin led att följa. 
Besöksmålen i kommunen är många och 
även här har vi er föreningar att tacka för att 
det finns så mycket att se, uppleva och lära.
För den som vill få tips på vad som finns 

Kulturriket i Bergslagen

Hur har Covid-19  
påverkat er? 
Pandemin fortsätter, och restriktioner 
och begränsningar med den. Trots en 
påbörjad vaccinering så är vi långt ifrån 
den vardag som vi var vana vid innan 
Coronaviruset kom in i våra liv. 

Hur påverkas er förening? 
Har de ekonomiska förutsättningarna 
ändrats? Kan ni genomföra era möten? 
Vågar ni tänka framåt, eller väljer ni att 
ta en dag i taget och se vad som kom-
mer bli möjligt längre fram i år? 

Skriv gärna ned några tankar och upple-
velser från just er förening och skicka 
till oss så att vi får se er verklighet. 

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

att göra i närområdet är det bara att besöka 
upplevskinnskatteberg.se , naturkartan.se 
eller ekomuseum.se 
Passa på att ladda batterierna och planera 
för framtida föreningsaktiviteter. 
Trevlig sommar!



Coronainformation 
Äntligen har det börjat lätta lite på 
restriktioner och begränsningar. 
Trots att det inte ännu är dags att slapp-
na av helt så har vi nu fått lite större 
möjlighet till att träffas och besöka 
arrangemang och evenemang. Från 
och med 1 juni har vi en anpassning av 
smittskyddsåtgärderna. 
Det här sker i olika nivåer, och just nu 
befinner vi oss i nivå 3. 
Kortfattat innebär det bland annat att vi 
får samlas fler personer på en plats, mo-
tionslopp och liknande idrottstävlingar 
kan genomföras med ett maxantal på 

 

Kulturriket i Bergslagen

Sommarinformation från 
Skinnskattebergs kommun
Under sommaren är det för de allra flesta tid för semester och 
ledighet. Så också för oss som arbetar på kommunen. Vi på 
Kultur och fritid kommer i omgångar ta vår semester och inte 
vara lika tillgängliga som resten av året. Trots detta kommer 
det alltid finnas någon på plats för att ta era samtal, svara på 
frågor och vara behjälpliga på olika sätt även under 
semesterperioden. Så fortsätt ring eller maila om det är något 
vi behöver få veta, eller om du själv undrar över något. Om 
inte personen du söker finns på plats får du en hänvisning till 
vem du istället kan vända dig till. 

Biblioteket har öppet hela sommaren måndag-torsdag kl. 12-
17 och fredagar kl. 10-15.  

Kommunkontoret har öppet måndag-fredag kl. 8-12. 

Nu tar föreningarnas nyhetsbrev  
sommaruppehåll. Nästa utgåva kommer i  
september. 

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. 

       

       

150 personer och att läger och matcher 
kan genomföras i mindre skala. 
Läs mer om vad som gäller på folkhäl-
somyndighetens sida: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/
maj/anpassning-av-smittskyddsatgar-
der-paborjas-1-juni/

Läs mer om vad som gäller i just 
Skinnskattebergs kommun på 
www.skinnskatteberg.se

Tillsammans hjälps vi åt att få en fin 
och smittfri sommar!


