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Ja, då var det dags igen för ett nytt nummer av ”Nya Plåtfatet”. Vi 
hoppas att alla har haft en bra sommar nu när den börjar gå mot 
sitt slut. 
Med facit i handen så har vädret varit ganska soligt och fint och 
flera positiva saker har hänt här i Ställberg under sommaren. Före 
midsommar var det sagd för invigning av trivselplatsen i hagen 
ovanför affären. De som sökte sig dit kunde lyssna på verkligt 
uppskattad musik av Alve, Bengt, Roy och Rune. Det sjöngs även 
allsång. Knytis med grillning stod alltså också på programmet. 
Meningen med trivselplatsen är ju att den som vill ska kunna ta 
med sig något att grilla exempelvis, ett ställe där man kan umgås 
och ha trevligt. 
Och självklart är den till för alla, inte bara medlemmar i byalaget! 
Nämnas kan också att under kvällen så dök en okänd blondin i 
nätstrumpor och kortkort, som framförde en sång till stor 
munterhet för de som var där! Blondinen visade sig senare vara 
Mats Rylander, som var ute på svensexa, före sitt bröllop vid 
midsommar. Alla i byalaget och vi önskar lycka till i framtiden! 
Under sommaren har vi även fått en klädaffär, lampaffär och en 
taxirörelse här i Ställberg, och det är verkligen positivt för vårt 
lilla samhälle. 
Vi hoppas det ska gå bra för alla i framtiden  
och önskar lycka till.  

  



LYCKAD HEMVÄNDARDAG! 

Årets hemvändardag i Ställberg blev en verklig lyckad 
tillställning. Solen sken och många Ställbergsbor och hemvändare 
sökte sig hit. 
Runt affären fanns en marknad med ca 20 knallar, där de flesta 
verkade nöjda med sin försäljning. Många positiva kommentarer 
hördes av de som kommit, att hemvändardagen var bra ordnad här 
i Ställberg och att det fanns intressanta saker att se. Som bland 
annat Gunnar Klys väggmålningar i matsalen, i det gamla 
gruvkontoret. Skolan visade upp sina lokaler och dit sökte sig ca 
35 personer. 
I bönhuset underhöll trubaduren Kenne Svedberg med sång och 
musik, till kaffeserveringen som hölls där. 
Arne Strömvall höll i en tipspromenad som gick en sväng runt 
Folkets Hus. 
Två nya affärer öppnade även den här dagen, Ställbergs klädaffär 
och Ställbergs lampshop. 
Ett populärt inslag, speciellt bland barnen var älgskyttebanan som 
Anders Bogland varit vänlig att låna ut till hemvändardagen. ETT 
STORT TACK TILL HONOM! 
När hungern satte in kunde man köpa stompa hos Ingmarie & 
Kompani, eller grillad korv som byalaget sålde på trivselplatsen 
ovanför affären. Bosse Strömvall stod för grillningen. 
De som orkade avslutade kvällen på trivselplatsen med grillfest, 
och dit sökte sig många för att avsluta en trevlig och lyckad dag! 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som ställt upp 
och jobbat för att hemvändardagen kunde 
genomföras, och tack till alla som besökte den! 



KRÄFTKNYTIS MED 
DANS! 
 

Lördagen den 14/8 var det dags för kräftknytis med att äta kräftor 
med diverse tillbehör i paviljongen. 
Tyvärr så kom inte så många till själva knytkalaset som man 
hoppats på, men fler dök upp senare på kvällen när dansen 
började. 
Själva dansen hölls inne i Folket Hus där CHOICE från Ludvika 
spelade upp. 
Vi måste också berätta att Linda och Ulrika Karlsson, (Susannes 
och Lasses döttrar) gjorde premiär på scenen! Tjejerna sjöng flera 
låtar tillsammans med orkestern till stort jubel! 
Eftersom dem tydligen har talang för sång kanske vi får höra mer 
av dem i framtiden. 

  

INFORMATIONSMÖTE OM 
FRISKOLA 
Under september månad, är det meningen att det ska hållas ett 
informationsmöte om friskola. I en undersökning bland föräldrar 
med barn, har intresset för att starta en friskola undersökts. 
Meningen med mötet är att det ska informeras om vad en friskola 
innebär. Information om var och när mötet ska hållas kommer 
senare.  



BYALAGETS KVARTALSMÖTE 
Onsdagen den 8/9 kl. 19.00 
är det dags för kvartalsmöte.  
Det hålls i Folkets Hus och byalaget  
bjuder på fika! VÄLKOMNA! 

DEN 1/7 STARTADE TAXI KOPPARBERG HÄR I 
STÄLLBERG, OCH DET ÄR STEFAN BERG SOM 
HÅLLER I RATTEN. VI HAR EN PERSONBIL OCH EN BUSS 
MED PLATS UPP TILL 8 PASSAGERARE. PÅ DAGARNA 
ÄGNAR SIG STEFAN MEST ÅT FÄRDTJÄNSTER OCH 
SJUKRESOR. VI TAR GÄRNA EMOT 
PRIVATBESTÄLLNINGAR. RING:0580-21218, 070-
2009192. 
                          VÄLKOMNA! 

BARNVAKT SÖKES SNARAST! 
Finns det ågon skoltjej eller kanske någon annan som är hemma, som 
vill vara barnvakt till våra 2 barn, Andreas 5 år & Medelene 3 år, vid 
behov. Det kommer att gälla vardagar på eftermiddag-kvällstid, bär jag 
jobbar. Du ska kunna ställa upp med kort varsel ibland. Ersättning enl. 
ök. 

Intresserad? Ring Mia 21065 
 

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

 


