
NYA PLÅTFATET 
SENASTE NYTT FRÅN STÄLLBERG nr.1-99 

 

Vi som gör första försöket att sammanställa NYA PLÅTFATET heter Mia och 
Kerstin. Det sker i byalagets namn, och vi hoppas kunna få med mycket av vad som 
har hänt och kommer att hända i vår by inom den närmaste tiden.  
Om du som läsare har något att berätta, har idéer om vad bladet ska innehålla, eller har 
synpunkter på olika saker så hör gärna av dig till oss, Mia tel. 21065 eller Kerstin tel. 
21129. Alla tips mottages tacksamt. Vad gäller annonsering är det gratis, men vi tar 
bara med saker som gäller Ställbergs området och i mån av plats. Hur ofta kommer det 
här bladet ut? Ja, det vet vi faktiskt inte själva än, men troligen 5-6 gånger per år och 
eventuellt oftare om nyheterna är många.  Kanske vi på sikt kan bli ”gruvligt bra”! 

 

 

Motionsbingons allt i allo, Arne Strömvall meddelar att torsdagen 
den 29 april är första bingo kvällen. Start vid affären som vanligt 
från kl.18.00, och det är torsdags kvällarna som gäller framöver. Så 
nu är det bara att hoppa i sommarskorna. Ta med penna och några 
kronor och promenera ett varv runt byn. VÄLKOMNA! 

 

  



MÖTET OM STÄLLBERGS SKOLAS FRAMTID 

Onsdagen den 14 april anordnade Ställbergs byalag och Ställbergs IK ett möte om 
byskolornas framtid. Biträdande rektor Ronny Kihlander hade bjudits in, tillsammans 
med förvaltningschefen Lennart Larsson, för att svara på frågor och redogöra för 
skolpersonalens förslag, att slå ihop Ställbergs och Ställdalens skolor till en enhet, i 
Ställdalen. Många intresserade, både föräldrar och andra, omkring 100st. hade slutit 
upp till mötet. Stämningen blev stundtals ganska hätsk, då Ronny Kilander skulle 
svara på frågor, efter att han presenterat förslaget. Skolpersonalens förslag går ut på att 
redan till hösten -99 flytta årskurs 3 till Ställdalen och göra en uppdelning av klasserna 
till två 1-2:or i Ställberg och två 3-4:or och två 5-6:or i Ställdalen. För att så 
småningom lägga alla klasser plus förskolan i Ställdalens skola. En föräldragrupp har 
lämnat in ett förslag till bildningsnämnden som går ut på att flytta både fridtids och 
förskola till Ställberg, för att få en starkare skola här. Just nu håller en grupp föräldrar 
på att undersöka intresset för att bilda en friskola här i ställberg, precis som dem i Löa. 
Den undersökningen och bildningsnämndens beslut om Ställbergs skolas framtid 
återkommer vi till i ett senare nummer. Vi kan även nämna att bygderådet kommer att 
behandla skolfrågan.  

 

 

Susanne och Rosemarie som driver träffpunkten i 
Ställdalen som ett alu-projekt söker stolar, leksaker, 
porslin m.m. Till träffpunkten är alla välkomna som 
ett hemma dagtid, med eller utan barn. Öppettider är 
vard. 9-14.  
Har ni något att skänka är dem väldigt tacksamma. 
Ring i så fall Susanne tele: 21051 eller Rosemarie 
tele: 20469. 

 

 

 

 



HAR NI HÖRT ATT……. 

Lars Kaijser, filosofie doktor och verksam vid Etnologiska institutionen vid 
Stockholms universitet; skrivit en doktornshandling om lanthandeln. Hans mormor 
och morfar hade lanthandel, och han fastnade för den sociala dimensionen, inte den 
ekonomiska. 
Han har studerat ett antal lanthandlare och fascinerades av lanthandlarens personliga 
engagemang. Lanthandlaren är en social del av byn och har känsla för det lokala, med 
en personlig prägel på butiken.  
Lanthandeln är väldigt viktigt för en by. Den är inte bara leverantör av dagliga varor 
utan också en plats för det sociala mötet. Försvinner butiken, försvinner också många 
andra viktiga saker. Butiken hjälper till att göra byn levande! 

INFO. FRÅN KVARTALSMÖTET 31/5 

* Ställbergs friskolas ek. fot. Har bildats och godkänts av patent och 
registreingsverket. 

* Ansökan till skolverket har godkänts i första kollen och gått vidare på remiss 
till Ljusnarsbergs kommun, som har på sig fram till den 15 sept, att svara.  

* Ställbergsjätten, pilten är beställd (sponsras av Ställbergs Mekaniska) och 
Mia har gjort en figur som gubben ska skäras ut efter.  

* Grillkväll den 17/6 kl.19.00. 
* 3 pubkvällar inplanerade för hösten (23/9, 28/10, 25/11) 
* Hemvändardag 15/7. Fel i broschyen ”Sommar i Bergslagen” där datumet är 

den 12e. 

Kerstin och Yngve Wigert ordnar: 
VANDRING PÅ KYRKSTIGEN ANNANDAG PINGST! Vi samlas vi Ställbergs 
affären kl.15.00 för samåkning till Hörken där vandringen börjar. Vi går 5km. alt.8 
km. För info. Ring: 21129 VÄLKOMMEN! 

JAG TYCKER ATT…… 

Anders Carlsson har gjort ett jättebra jobb med Ställbergs 
hemsida på internet! Besök den, om ni inte redan har gjort det. 
Trevlig sommar till alla läsare av Plåtfatet!  Mia 

  



 


