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Öppettider kommunhuset
Aukioloajat kunnantalo 
Växel/Vaihde 0222 - 51 55 00

Måndag, onsdag och torsdag
Maanantai, keskiviikko ja torstai
kl. 08:00-12:00, 13:00-16:00
klo. 08:00-12:00, 13:00-16:00 
 
Tisdag och fredag
Tiistai ja perjantai
kl. 08:00-12:00
klo. 08:00-12:00

Lunchstängt: 12:00-13:00
Lounas: 12:00-13:00 

Välkomna!
----------------------------------------------------------------
Postadress   Besöksadress
Postiosoite   Käyntiosoite 
Skinnskattebergs kommun  Kyrkvägen 7
Box 101 
739 22 Skinnskatteberg

0222:ans redaktion: 
Helena Olsson, redaktör och kommunikatör 
 
Adress:  0222:an, Box 101 
  739 22 Skinnskatteberg 
tfn:  0222-51 57 74 
e-post:   0222@skinnskatteberg.se

Ansvarig utgivare: Annelie Johansson

0222:an utkommer med 10 nummer/år och delas ut till  
hushållen i Skinnskatteberg. Den finns även att hämta i  
kommunhusets reception, på biblioteket samt på webben:  
www.skinnskatteberg.se. 

Du kan prenumerera på 0222:an för 120:- om året - kontakta  
redaktionen. Redaktionen ansvarar inte för material som inte beställts.

Motorsågskörkort
Behörighet AB, C, RARB

Jonas Vildmark Bushcraftcenter i Riddarhyttan
www.jonasvildmark.com

Exempel annonspriser exkl. moms  
Annonspriser från 1 januari 2018

  Företag Föreningar 
Halvsida            2160:- 720:-  
Kvartssida         1140:- 420:-  
1/8-dels sida  720:-  300:- 

Format (höjd x bredd)  
Helsida: 233x165  Halvsida, stående: 233x80    
Halvsida, liggande: 113x165  Kvartssida: 113x80 
1/8-dels sida 55x80

Nya företag och föreningar får en annons (storlek beroende på  
utrymme) gratis i samband med starten.

Nästa manusstopp: 11/1- 2023 Nästa utdelningsdag: 30/1- 2023

Öppettider kommunhuset 19/12-5/1  
kl: 08.00-12.00, 6/1 Stängt

Aukioloaika kunnantalo 19/12-5/1  
klo. 08.00- 12.00, 6/1 Suljettu
Övrig tid, besök efter överenskommelse. 
Muina aikoina, vierailut sopimuksen  
mukaan.
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Gott nytt år och god  
fortsättning på nya året 2023

Eftersom vi är mellan två styren så blir det inget ord skrivet här från Kommunalrådet.  
I stället vill vi på 0222ans redaktion passa på att skicka med er en hälsning om ett gott nytt år och en god  
fortsättning på det nya året 2023!

Det som är bra med nya år är att man kan börja om från början och skapa något nytt. Det är just det, 
att lova att man ska börja med något nytt, i stället för att lova att man ska sluta med något. Det är svårare. 
I alla fall om man vill tro på en studie psykologiforskare vid Stockholm och Linköpings universitet har gjort. 

Forskarna fann att de som ville påbörja någonting hade större chans att lyckas hålla sitt nyårslöfte, än de som 
ville sluta med något. Så hur du formulerar dig är av betydelse. Drygt hälften av de ca 1000 som  
medverkade i studien uppgav att de hade lyckats hålla sitt nyårslöfte. 

Du måste veta varför du vill lyckas med ditt nyårslöfte. Är det viktigt för dig kommer du kämpa lite mer.  
Tänk på att det finns perioder som är svårare och gånger du kanske inte lyckas. Se det inte som att du är  
tillbaka på ruta ett. Den tyngsta tiden är i början. Det tar i snitt 66 dagar att fastställa en vana.  
Lyckas du kämpa dig förbi den första tiden, blir det lättare sen.  

Så se till att börja något nytt och börja med ett Gott Nytt År 2023!
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Nyårskarameller från 2022
- Vi minns året genom ett litet smakprov av klipp från Facebook
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Information från 

Teknik och service! 

GATUSAND
Du som bor i Skinnskattebergs 
kommun har möjlighet att ta max en 
hink sand för eget bruk.

Om du tar mer så räcker sanden inte 
till sitt tänkta ändamål.

Det finns färdiga påsar med sand att 
hämta vid båthamnen. Ta helst inte 
fler än två stycken 

Tack för visad förståelse!
- Skinnskattebergs kommun och Skinnskattebergs vägförening

Glöm inte att manusstopp för  
0222:an februari är den  

11 januari!

Kulturriket i Bergslagen
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    Familjecentralen 
 Stacken 

          Välkommen till öppna förskolan –  
    en mötesplats för föräldrar och barn 0 - 6 år 

GOSEDJURSKALAS med saga 
på biblioteket: 
Tisdag 24/1 kl. 10:30  

Tematräff: ANKNYTNING 
Vad är anknytning mellan föräldrar 
och barn och varför är den så 
viktig? Specialpedagogen Ann-Sofie 
berättar och svarar på frågor: 
Tisdag 31/1 kl. 10:15 

Adress: Kyrkvägen 1 (samma byggnad som BVC) 
 Telefon: 0222- 51 55 63 
 Mejl: stacken@skinnskatteberg.se 

Företagsbesök hos Setra och 
Mikael Romlin, platschef
Hos Setra arbetar man i dagsläget med furu och trät 
tas från en yta som är max i en 10 mils radie från 
Skinnskatteberg. Man arbetar hårt med säkerheten och 
med något man kallar ”Grönsamhet” Grönsamhet är 
när fler än Setra tjänar på affären - kunder, naturen och 
samhället. Trä är i allra högsta grad Grönsamt!

Vi fick en intressant rundvandring av Mikael och en 
inblick i hur trästocken först graderas beroende på 
potential och egenskaper för att sedan slussas vidare 
och klyvas i sågen. Man försöker ta till vara så mycket 
som möjligt, brädor såklart, men även spån, bark och 
material för att elda med. Det är avancerad teknik och 
Mikael tittar hela tiden på möjligheten att effektivisera, 
modernisera och utveckla. Man har tex. investerat i en 
ny såglinje som beräknas vara på plats Q1 2024.

Önskar du också att vi gör ett företagsbesök i din 
verksamhet? 
 
Kontakta naringsliv@skinnskatteberg.se
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     Skinnskatteberg 
  
PRO aktiviteter jan 2023 

Gymnastik i PRO-lokalen
Måndagar kl 12-13, börjar 23/1
Handarbetsgruppen i  
PRO-lokalen.  
Måndagar kl 14.00, börjar 9/1
Bowling i Lurbohallen
Torsdagar kl 10-12, börjar 12/1
Gå-fotboll i Systemairhalllen
Tisdagar kl 10-12, börjar 24/1
Bingo i PRO-lokalen
Onsdagar 11/1, 25/1 kl 14.00
Trivselträff i PRO-lokalen
Tisdag 31/1 kl 14.00
Eva Lindberg, kommunpolis, 
medverkar. Fika, åror.

 

Filmföreningen
Januaris filmvisningar:
Tisdag 17/1 18.00

Söndag 22/1 13.00 Barnmatiné

Söndag 22/1  16.00 Klassiker

Tisdag 24/1 18.00

Tisdag 31/1 18.00

Information om filmerna hittar du på  
www.kulturhusetkorpen.se

     Skinnskatteberg 
  

Informationsträff
Du som är pensionär och nyfiken på PRO. 
Välkommen till vår lokal på Bergslagsvägen 
(mittemot Brandstationen)

Onsdagen den 18 januari kl 14.00.
Vi berättar om vår verksamhet och bjuder på 
gofika. Varmt välkomna!
Tillsammans med andra blir vardagen lite roligare.
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Kontakta oss 
vid frågor!

elisabeth_aberg50@hotmail.com
carina.sandor@liberalerna.se
gabriel.andersson@liberalerna.se

https://skinnskatteberg.liberalerna.se/
Facebook – Liberalerna Skinnskatteberg

God fortsättning!
 

Liberalismen behövs 
mer än någonsin!

En liberal värderar frihet och 
rättvisa, och förespråkar öppenhet, 

tolerans och demokrati.

 
Onsdagar 18.00 

i partilokalen, Skinnskatteberg
 

   -11 januari 

   -18 januari                      
 Anders Jacobsson redogör för
valanalys- gruppens resultat.

   -25 januari 

Partifrågor kontakta: Fredrik Wigerskog,
fredrikvigerskog@gmail.com 070-2020369

Kommunpolitiska frågor kontakta: 
Lena Loven Rolén loven.rolen@telia.com 070-7287238

Medlemsmöte
Välkomna!

Välkomna!

Sossecaféer

Torsdag 26 januari 18.30
i partilokalen, Skinnskatteberg
Ämne: Håll utkik på hemsida
och sociala media, se nedan.

Hemsida: siskinnskatteberg.se
Facebook: Socialdemokraterna Skinnskatteberg

Instagram: socdemskinnskatteberg

Sossecaféerna är din möjlighet
att sitta ner och över en kopp

kaffe och diskutera, ställa frågor
om utveckling av

Skinnskattebergs kommun

Vi önskar alla en god
fortsättning på  det nya året!
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SKINNSKATTEBERGS 
FILMFÖRENING

VARMT VÄLKOMMEN TILL FILMVÅREN 
MED SKINNSKATTEBERGS 

FILMFÖRENING

Medlemskap*
Vuxen 
Studerande
Till och med 25 år

200 SEK
100 SEK
100 SEK

*Avser kostnad för vårterminen 2023 
– januari till och med april

För mer information och filmprogram 
se www.kulturhusetkorpen.se

@skinnskattebergs.filmforening 
(Kulturhuset Korpen)
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Cirkus trattofon
3 januari klockan 15.00 
Kulturhuset Korpen
Cirkus Trattofon kommer till Skinnskatteberg! 
De kommer att ge oss en halsbrytande humorföreställning på sin 
tecknade radio men radion själv är inte med på noterna. Ett enkelt 
shownummer som urartar i tekniskt haveri. I jakt på den rätta låten får  
de två rollfigurerna snubbla sig fram i en värld av dans,  ljudeffekter 
och teknad rekvisita. Efteråt får barnen vara med och dansa! 

Entré: 50kr/person eller 100kr/familj. Biljetter bokas/säljs på 
Skinnskattebergs bibliotek 0222-51 56 00. 

Skinnskattebergs residens- 
och riksteaterförening
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B
iblioteket

Det händer i januari
Utställning
Ateljéföreningen Hyttan
5 december - 12 januari
En samutställning med en blandning av 
måleri, broderi och konsthantverk.

”Tänkvärda ord när livet 
 utmanar”
16 januari - 31 januari
“Brodera tänkvärda och viktiga ord 
på en kökshandduk och bär dessa 
ord med dig när livet utmanar” Så 
löd den utmaning som skickades ut 
till Samtalsgrupp Senior på svenska 
och finska under coronapandemin. I 
denna utställning får ni se resultatet. 
Samarr: Studiefurbundet vuxenskolan. 
 Arvsfondprojektet Samtalsgrupp Senior 
på svenska och finska. 

Torsdag med Tema
Civilförsvar
Torsdag 12 januari kl. 15.00
David Lugnet kommer till biblioteket 
och pratar om civilförsvarets betydelse 
i oroliga tider. 

Torsdag 26 januari kl. 15.00
Lars Andersson läser egna dikter och 
berättar om sitt arbete med tidskriften-

Periferi.

Barnens bibliotek
Gosedjurskalas
Tisdag 24 januari kl. 10.30 
Välkommen tillsammans med ditt 
gosedjur. De gosedjur som vill får sova 
över i biblioteket. Vi fikar tillsammans.  I 
samverkan med Stacken.

Tomterundan
Ta med din mobil eller surfplatta 
och gå en tipsrunda med familjen. 
Frågorna är utplacerade runtom i 
 Skinnskatteberg och rundan finns 
tillgänglig hela  jullovet. 

-Ladda ner appen Tipsrundan -   
 Digitala  rundor.

-Skriv in koden AJC085.

-Frågorna blir klickbara när du 
 närmar dig en markerad fråga.

Alla som deltar får komma in till 
 biblioteket och hämta ett  bokpris!

Bibblan informerar
Kontantfria
Från den 2 januari blir vi kontantfria

Nya priser för utskrifter
Utskrift färg 6 kr 
Utskrift svart/vit 3 kr

Tidskriftsförsäljning
9 - 20 januari
2021 års tidskrifter 1kr/st

Öppettider
Måndag 12.00-17.00
Tisdag 12.00-17.00
Onsdag 12.00-17.00
Torsdag 12.00-17.00
Fredag 10.00-15.00

Avvikande 
 öppettider
5 januari          10.00-15.00
6 januari          Stängt

0222-51 56 00
biblioteket@skinnskatteberg.se
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Församlingsaktuellt                        januari 2023

Vi sjunger ut julen
Söndag den 8 januari kl.18 
Hedkören sjunger 
Gudstjänst i Heds kyrka.

Vi har gått över tröskeln till ett nytt år. Mycket har hänt under det gångna året.   
Kriget så nära, oroligheter och våldsamheter runt omkring oss. Kanske har mycket hänt 
i våra egna liv också. En del har upplevt sådant som gjort att livet förändrats, kan-
ske mött någon speciell person, eller fått ett barn eller barnbarn. Andra har mist någon 
kär, någon i familjen, ett barn eller en förälder, ett syskon. En del har mist sitt arbete.                                                                                                                                          
Vi önskar varandra Gott Nytt År, men vågar vi tro att det blir ett Gott Nytt År? Det är 
lättare att tro att det blir ett år med fler krig, fler naturkatastrofer, mer oroligheter och 
ökad fattigdom. Den årsprofetian låter mycket troligare. Ändå är det ett alldeles nytt år, 
med alldeles nya möjligheter som ligger framför oss. Julens texter har berättat om det lilla 
barnet som kommit för att visa oss att i det enkla, i det lilla, finns en kärlek större än allt. 
Den kärlek som trots allt vi ser, ändå bär världen. 
Kanske har en del av oss avgett nyårslöften. Eller kanske man i varje fall har en del goda 
föresatser när det nya året börjar. Men vi vet också att långt innan året är slut så har 
många nyårslöften brutits. Men det finns ett löfte som inte bryts som aldrig någonsin 
kommer att brytas. ”Jag ska aldrig överge dig, aldrig svika dig” säger Gud.  
Så är varje dag en ny dag av nåd. 
        -Kyrkoherde Bodil Engström

Musikgudstjänst 
Fredag den 6 januari kl.18
Ingrid Litborn, violin 
Gudstjänst i Skinnskattebergs kyrka.

Gudstjänst för små & stora 
Söndag den15 januari kl.11 
i Skinnskattebergs kyrka. 
Med efterföljande julgransplundring  
i S:t Davidsgården

Språkcafé i S:t Davidsgården  
Måndagar kl.15.30 med start 
för terminen den 9 januari.

På grund av sämre ekonomi 
och höga elkostnader kom-
mer de flesta gudstjänster att 
hållas i S:t Davidsgården, från 
den 1 januari. Så kommer det 
att vara fram till den 6 april.

Gunnilbo kyrka kommer hålla 
stängt för alla förättningar 
förutom begravningar under 
vintern fram till den 7 april.

Ett varmt Tack till alla som 
bidragit till det fina resultatet 
från syföreningsauktionen. 
Hela 22 000 fick vi in! 
/Heds kyrkliga syföreining
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Svenska kyrkans Kalendarium                           januari 2023

1 jan kl.11 Gudstjänst i S:t Davidsgården, Skinnskatteberg
6 jan kl.18 Musikgudstjänst i Skinnskattebergs kyrka
8 jan kl.18 ”Vi sjunger ut julen” i Heds kyrka med Hedkören
15 jan kl.11 Gudstjänst för små och stora i Skinnskattebergs kyrka

Efterföljande julgransplundring i S:t Davidsgården med fika
22 jan kl.11 Högmässa i S:t Davidsgården, Skinnskatteberg
29 jan kl.18 Ljusgudstjänst i Heds kyrka

9 jan kl.15.30 Språkcafé i S:t Davidsgården, sedan varje måndag
16 jan kl.14 Heds kyrkliga syförening träffas i Hedgården
20 jan kl.10 Babypaketstillverkning i S:t Davidsgården
24 jan kl.17 Uppstart för konfirmanderna (SKUTT) sedan jämna veckor
30 jan kl.14 Heds kyrkliga syförening träffas i Hedgården

Jourhavande präst
Brottas du med ångest, ensamhet eller självmordstankar och behöver någon att prata 
med? Jourhavande präst erbjuder akut samtals- och krisstöd och är en del av  
Svenska kyrkans själavård. Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar mellan er.  
Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Ring jourhavande präst
Jourhavande präst har öppet alla kvällar kl. 21.00–06.00.  
Ring 112 och fråga efter jourhavande präst. 

Skriv digitalt brev till jourhavande präst
Du kan skicka ett digitalt brev till Jourhavande präst när du vill. 
Brevlådan är alltid öppen och du får svar inom 24 timmar.

Chatta med jourhavande präst
Genom vår chatt når du Jourhavande präst alla kvällar kl. 20.00–24.00.

Gudstjänster

Konserter & Övriga Verksamheter

KontaktinformationKontaktinformation
FFöörrssaammlliinnggsseexxpp..          mmåånn,,  ttiiss,,  oonnss,,  ttoorr    kkll..1100--1122      00222222--333366  3366
mmaaiill::  sskkiinnnnsskkaatttteebbeerrgg..ffoorrssaammlliinngg@@ssvveennsskkaakkyyrrkkaann..ssee
Kyrkoherde Bodil Engström     0222-336 30 / sms: 076-760 96 30Kyrkoherde Bodil Engström     0222-336 30 / sms: 076-760 96 30
Komminister Åsa Svensson     0222-463 641 / sms: 072-143 40 08Komminister Åsa Svensson     0222-463 641 / sms: 072-143 40 08
Kyrkogårdsförman Roger Johansson    0222-336 32 / sms: 076-760 96 32Kyrkogårdsförman Roger Johansson    0222-336 32 / sms: 076-760 96 32
Diakon Mirja Edelsvärd     0222-336 35 / sms: 076-760 96 35Diakon Mirja Edelsvärd     0222-336 35 / sms: 076-760 96 35
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