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                                           STÄLLBERG NYHETER! 
Vad är det som händer i Ställberg? Vilka är dem? Vad kommer att hända i framtiden? Ja, 
frågetecknen har nog varit många under de senaste månaderna, sedan det blev bestämt att 
Sune Nilsson skulle sälja Hörkens Elektriska AB. Så i början av maj blev det klart och 
Westrose, Ltd London blev nya ägare till Hörkens Elektriska AB, som nu namnändras till 
Ställbergs Fastigheter AB. (Sune Nilsson kommer att fortsätta med Hörkens Elektriska och 
behåller därför namnet.) 
VD för Ställbergs Fastigheter blir Bo L Magnell, och jag Kent Stjärnlöf med hustru Mary 
och dotter Stephanie (Steffi) flyttar in i en av fastigheterna och kommer att vara värdpar 
för fastigheterna här i Ställberg. Vilka är då vi, era nya grannar m.m.? 
Bo L Magnell, känd musiker och orkesterledare sedan 60-talet. Fortfarande aktiv men 
mera som hobby. Bor sedan ett antal år i London och verkar därifrån med sina bolag. Aktiv 
affärsman med många kontakter och strängar på sin lyra. 
Kent Stjärnlöf. Med över 30 års erfarenhet från affärsvärlden. Var under många år säljare 
för JOFAMA skinn i Malung, sedan hamnade jag på HANDIC electronik som säljare 
under ett antal år, men mestadels har jag arbetet med Internationell Trading och kommer 
nu hem /jag kommer ursprungligen från Stora Tuna/Borlänge) efter att ha varit bosatt i 
London under ett antal år, där jag för övrigt träffade min nuvarande hustru Mary. 
Mary Stjärnlöf, född i Kenya/Östafrika. Fd. affärsägare inom klädbranschen, men också 
utbildad damfrisör som varit hemma de senaste två åren för att ta hand om vår dotter Ste-
phanie nu 20 månader.  
Vad har vi då för planer med fastigheterna i Ställberg? Jo de fastigheter som nu är bebodda 
till 90%  (40 av 44 st lägenheter) ämnar vi upprusta med början redan nu under sommaren 
1999. I ett första skede kommer vi att rusta upp fasaderna och måla om 4-5 fastigheter nu i 
sommar, för att fortsätta nästa vår, till dess att samtliga fått en riktig översyn av det yttre 
underhållet. Vidare så är det tänkt att två radhus fastigheter (grå/gröna, Radhusvägen) 
kommer att omvandlas till fritidslägenheter, med inriktning på fiske och frilufts turister 
från EU länder. Den första fastigheten, Radhusvägen, kommer redan i sommar att upprus-
tas och målas om, den andra ser vi som ett objekt för nästa år. Under slutet av juni eller 
början av juli kommer Mary att starta en klädbutik på Radhusvägen 1(super lågt pris). 
Och om intresset finns från ortsbefolkningen så kommer vi att ha en permanent här i Ställ-
berg. Se kommande annonser! 

Vi tror på ställberg och på en levande landbygd, med en framtid för våra barn och barn-
barn. Hoppas ni också gör detsamma! 
Vi ses och hörs, och ha en skön sommar! 

Önskar Kent & Mary samt ”Steffi”. 



HEMVÄNDARDAGEN 
Fredagen den 16 juli är det dags igen för årets hemvändardag. Vi hoppas att det kom-
mer lika många ”hemvändare” till Ställberg i år som förra året. Programmet för hem-
vändardagen är ännu inte spikat, program kommer längre fram, men fjolårets marknad 
kommer i alla fall att upprepas. 
Så nu alla Ställbergare, bjud in så många före detta Ställbergare ni känner så kanske vi 
blir ännu fler än förra året. 
Om ni har idéer om vad vi ska göra på hemvändardagen, så kom till Ställbergs Folket-
shus- tisdagen 22/6 kl. 19.00, eller hör av er till oss på ”Plåtfatet” så förmedlar vi det. 
Nu får vi hoppas att sommaren visar sig från sin bästa sida, och att vi kan mångdubbla 
innevånarantalet den 16 juli! 

BILDNINGSNÄMNDENS BESLUT OM SKOLAN 

I ett försök att reda ut bildningsnämndens beslut om framtiden för Ställbergs skola, så 
verkar det som om klass 3 i Ställberg redan till hösten -99 blir flyttad till Ställdalens 
skola. Kvar i Ställberg blir då klass 1 och 2. 
Klasserna ska sedan delas upp i två 1-2:or i Ställberg, och två 3-4:or och två 5-6:or i 
Ställdalens skola. Sedan är det meningen att försöket ska utvärderas efter ett år. Som 
vi ridigare skrivit om går skolpersonalens förslag ut på att flytta all skolverksamhet till 
Ställdalen och lägga ner skolan i Ställberg. Möten har ordnats i skolan, för föräldrar 
till elever på låg- och mellanstadiet, för information, men många föräldrar protesterar 
och tycker att allt har gått för snabbt. Även eleverna protesterar och är emot en del-
ning av klasserna. Vad resultatet av allt blir får vi återkomma till. 

 

TILL SALU 
VOLVO 745 GL-91 
Nybesiktad, nya sommardäck m.m. 0580-21232 

DOKUMENTATION AV HUS I STÄLLBERG 

Vi kan berätta att Anders Carlsson och Karin i Lövfall påbörjat en dokumentation av 
hus i Ställberg med omnejd. 
Så om ni ser ett par personer med kamera i högsta hugg, så är det säkert Anders och 
Karin som är ute och fotograferar!   



MARTIN BERÄTTAR: 

Martin Jansson, tidigare lärare i Ställbergs skola, som säkert många känner igen som 
gått i skolan här, har gett oss lite fakta och historia om Ställbergs skola. Ett hus vid 
Norra Hörken monterades ner och blev Ställbergs första skola 1878-1879. Sedan till-
kom en vinkelbyggnad 1899, det är den skolbyggnaden där bland annat skolbespis-
ningen håller till idag. Nedre skolan byggdes 1914 med renovering 1957. Skolbespis-
ning skedde i Ställberg redan på 1930-talet med hjälp av röda korset. I början på 1960-
talet ökades upptagningsområdet till att även omfatta Yxsjöberg och Hörken. 1969 
började samarbetet med Ställdalen.  

VINSTRESAN TILL HOLLAND 

Nu har väl Siw och Harry hunnit smälta intrycken från Hollandsresan som vi rapporte-
rade om i förra numret av Nya Plåtfatet. Siw berättar entusiastiskt om de stor tulpan-
fält i alla färger, som hon i storlek liknar vid potatisodlarnas arealer här i Sverige. I 
blomsterparken Keukenhof blommade ca 700 tulpansorter bland de 6 miljoner lökväx-
terna. Doften från alla blommor var bedövande och besöket i parken var resans höjd-
punkt. Resan gick också på den 32 km långa och 90 meter breda Nordsjövallen, som 
utestänger havet och har tillfört det lilla Holland ny värdefull jordbruksmark. Storsta-
den Amsterdam ligger 5 meter under havsytan så man förstår att det är ett mycket platt 
land. Stenar är mycket sällsynta, så det är lite skillnad mot Bergslagen! Hollands yta 
är ungefär som Smålands och innevånarantalet ca 18 miljoner. Holländare vet nog inte 
vad glesbygd är! Härav följer också att husen byggs smala och höga. En annan orsak 
man betalar fastighetsskatt efter bredden på fasaden mot gatan. En svensk familj som 
besöktes hade hall och vardagsrum på bottenvåningen och kök på andra våningen och 
sovrum överst. Detta var ett litet urval av allt som upplevdes på den intressanta resan 
och vi tackar för rapporten. Om någon har ett annat resminne, hör gärna av er! 

NU HAR DET HÄNT IGEN… 

Att en Ställbergstjej segrat i en tävling i Bergslagsposten! Den här gången är det 
JEANETTE ARONSSON i Östra Kumlan som vann fotbollstipset och får ta med sig 
någon på en fotbollsresa till England i höst. Någon vänlig med okänd(?) person hade 
skickat in segerkupongen i Jeanettes namn. Om ingen intresserad medresenär dyker 
upp, kanske fotbollsintresserade pappa Stig ligger bra till. Vi gratulerar och önskar 
trevlig resa! 

ETT STORT TACK till Yngve Wigert som färdigställt grillplatsen ovanför affären! 
GRILLPLATSEN I HAGEN OVANFÖR AFFÄREN! 



MÅNGA HÄLSADE VÅREN VÄLKOMMEN! 
Valborgsfirandet blev som vanligt ett trevligt inslag i Ställberg på vårkanten. Ställ-
bergs IK hade ordnat med fackeltåg ifrån affären, och många slöt upp, till både fackel-
tåg och majbrasan. 
Senare på kvällen bjöds det på ett vackert fyrverkeri som Ställbergs IK stod bakom. 
Kvällen avslutades med dans i Folkets Hus som byalaget ordnat. 
Vi vill rikta ett:  STORT TACK till Ställbergs mekaniska 

som sponsrat med vinster i lotteriet på dansen, och ett 
JÄTTETACK till tjejerna i köket! 

TACK även till YNGVE WIGERT som färdigställt grill-
platsen ovanför affären! 

 

HÅLL STÄLLBERG RENT 

Tyckte drygt 30 Ställbergare som lördagen den 8 maj deltog i den 
av byalaget utlysta städdagen. Efter fredagens sommarväder plockades långkalsonger 
och vinterjackor fram igen. Det var bara ett par plusgrader och snöflingorna hängde i 
luften. Alla åldrar var representerade, en mamma skickade iväg sin och några andras 
barn (troligen för de var ganska många) med orden ”plocka upp alla godispapper nu, 
för det är nog ni själva som har kastat dem”. Hur som helst så samlades en hel del 
skräp, ris och grenar ihop. Ställbergsborna i allmänhet fick bra betyg av städarna, 
eftersom en stor del samlades ihop efter stora vägen. För inte går väl byborna själva 
ner till genomfarten och kastar järnrör, tomflaskor och bildeldar bl.a.? Efter städning-
en bjöd byalaget alla på korv och dricka samt kaffe och kaka vid grillen i ”parken” 
ovanför affären. 
Från flera håll påpekades att vi nu gemensamt måste hålla grillplatsen och skogs-
dungen rena och snygga, så att det blir trivsamt att vara där. Om alla respekterar detta 
har vi en fin sommarsamlingsplats mitt i byn! 

Har ni något att berätta, tips, idéer eller synpunkter på innehållet, så ring ansvarig Mia 
Rosendahl Nord 21065 eller Kerstin Wigert 21129. 


