
Allaktivitetshuset Sture  
– för alla föreningar!

Säkert känner ni till Allaktivitetshuset Sture som 
ligger mitt i Skinnskatteberg. Men jag är inte helt 
säker på att ni vet att huset har fått en  
uppfräschning interiört. Det är bl a Gabriel 
Andersson, verksamhetsledare för Sture, som sett 
till att iordningställa ett konferensrum som man 
kan boka om man är en förening.  
Konferensrummet är utrustat med bekväma 
konferensmöbler, stor väggfast skärm och det 
finns möjlighet att koka kaffe i anslutning till 
lokalen. Sture är nu också bestyckat med ett 
antal bekväma sittgrupper för möten, samtal och 
evenemang. Kort och gott kan man säga att Sture 
nu är iordningsställt för alla er som vill mötas om 
det så gäller inom den förening som du är aktiv i 
eller om ni vill bjuda in till en allmän träff. 

Föreningsliv

Kulturriket i Bergslagen

Under hösten kommer verksamheten i  
Allaktivitetshuset Sture ta form allt mer. Vi 
välkomnar alla åldrar och vår förhoppning är att 
Sture ska bli en plats där man kan umgås mellan 
generationer och över intressegränser. Har du 
förslag på verksamhet som borde finnas på Sture 
så kontakta gärna Gabriel Andersson,  
tel 0222-51 56 47 eller undertecknad. 

Under hösten kommer vi också att bjuda in till 
föreningsmöte i Allaktivitetshuset Sture. Så håll 
utkik, jag hoppas att vi ses!

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...

VIP-kväll på Sture  
den 15 september kl. 18.00. 

Riktar sig till er föreningar som 
tillsammans med Allaktivitetshuset 
Sture vill göra skillnad i  
Skinnskatteberg. 
Senaste anmälningsdag är 13 sep-
tember. 
Läs mer i evenemangskalendern på 
vår hemsida. 



Början på något nytt 

För vissa är hösten slutet. Slut på ledighet, 
slut på det gröna och frodiga, slut på ljuset. 
För mig har alltid hösten varit början. En 
tid för nystart – en tid då nya saker sker 
som exempelvis skolstart, nya arbeten eller 
hemmaprojekt. Naturen retirerar och går 
i vila för att samla kraft, och på något sätt 
är det en skön tanke att vi får lov att göra 
detsamma. 

Den här hösten planerar jag en nystart för 
mina föreningsbesök som jag gjorde innan 
coronavåren slog till. Ni som inte redan har 
fått en påhälsning av mig kommer säkert 
att få en förfrågan om ett besök. När vi ses 
tänker jag att vi kan prata om vad er  
förening har på gång. Vilka nya  
utmaningar, planer och förväntningar ni 
har den kommande tiden och på vilket sätt 
jag kan bistå med min kunskap. Kanske 
har coronatiden fått er att mötas och arbeta 
på nya sätt och nu när samhället öppnas 
upp lite mer kanske det är något där som ni 
kommer att ta med er i det framtida  
föreningsarbetet? Det är frågor som ni 
skulle kunna fundera på och som jag ser 
fram emot att samtala om när vi ses.  

Höst?
Eller ska vi kanske kalla det sensommar? 
Vilket det är är så är vi snart halvvägs in i 
september. Tiden går fort känns det som, 
och det står inte på förrän trädens löv börjar 
skifta i rött och orange. 

Långsamt har samhället börjat öppna upp, 
och lite försiktigt trevande låter det som att 
vi snart kommer kunna återgå till något som 
kanske kan närma sig en lite mer normal 
vardag. Det betyder också att vi kommer 
kunna träffas på ett annat sätt än vad som 
varit möjligt under en lång tid nu. För oss 
på kommunen innebär det att vi kommer 
kunna ta tag i att träffa er i föreningarna 
igen, även fysiskt. Det ska bli spännande att 
se hur denna återgång även kommer spegla 
den verksamhet ni har och kommer kunna 
planera inför 2022. Tiden går som sagt fort, 

Kulturriket i Bergslagen

Hur har Covid-19  
påverkat er? 
Fortfarande är vi intresserade av att 
höra hur denna pandemi har påverkat 
just er. 

Hur har verksamheten ändrats i er 
förening? 
Har de ekonomiska förutsättningarna 
förändrats? Har ni börjat våga tänka 
framåt, eller väljer ni att ta en dag i  
taget och avvakta ett tag till? 

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

och det står inte på förrän det är dags för 
er att lämna in föreningsbidragsansökning. 
Förbered er gärna i god tid redan detta år. 

Med lättade restriktioner i sikte önskar jag 
er en fin föreningshöst/-sensommar!



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. Men det 
tar ett tag att få kontakt med er alla. Om 
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Allaktivitetshuset Sture – Vill du 
vara med i Stures Råd? 

Några månader har gått sedan verksamheten Allaktivitets-
huset Sture flyttade över till Sektor kultur och fritid. Vi är 
oerhört tacksamma till alla besökare, samarbetspartner och 
hyresgäster för att ni besökt oss, så kul! Allaktivitetshuset 
Stures mål är att erbjuda en utvecklande och attraktiv mötes-
plats för alla åldrar. För att kunna erbjuda ett allaktivitetshus 
för alla behöver vi din hjälp.

Hur kan vi tillsammans skapa aktiviteter som passar alla 
åldrar? Vi letar efter dig, ung som gammal som vill delta i 
Stures Råd. Stures Råd är en grupp som kommer träffas 3-4 
gånger per år och tillsammans prata aktiviteter som sker på 
Allaktivitetshuset Sture. Hör av dig om du är intresserad så 
berättar vi mer. 
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. 

       

       
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


