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RAPPORT FRÅN BYALAGETS KVARTALSMÖTE. 

Byalagets kvartalsmöte hölls den 8 september i Folkets Hus.  
15 personer kom, men det finns plats för många fler! 
* Inköp av kopieringsmaskin är aktuellt och diskuterades. 

*Längsta diskussionen gällde någon form av ”Ställbergsskult” vid genomfarten. Mötet 
beslöt att alla inbjuds att komma med skriftliga idéer senast den 15/11 till Ingmarie i 
affären. Förslagen ska alltså gälla ”Välkommen till Ställberg” skylt, med 
Ställbergsjätten i naturlig storlek, som staty, målning eller annat som ni kan komma 
på. Nu hoppas vi på många bidrag så att vi kan visa alla att Ställberg fortfarande lever.  

*Så är det dags att tänka på årets julmarknad också, mitt i oktobervärmen. Josefine 
Karlsson och Kent Stjärnlöf har åtagit sig att hålla i trådarna, men de behöver mycket 
hjälp med alla möjliga saker, både före, efter och under själva marknadsdagen. Ring 
dem och anmäl att ni vill hjälpa till så att vi kan upprepa fjolårets succé. Nya idéer är 
också välkomna förstås. Datum för marknaden ät satt till lördagen den 11/12. Ett möte 
ordnas senare för alla som vill medverka. 

*Ordförande Anders efterlyser foton, helst svart/vita, till nästa års kalender. Om ni har 
några i lådor eller gamla album, så låt honom få låna dem.  

*Fotograferingen av husen i Ställbergs omnejd fortsätter och om allt går bra kanske 
boken med bilder på husen är klar till försäljningen till julmarknaden. Vilken fin 
julklapp med alla Ställbergshus i färg i en bok! 

*Det finns planer på att ev. anlägga en swimmingpool i källarplanet på det numera 
rivna norra radhuset. Ett friskt initiativ av Kent och Anders, som båda gör ett stort 
jobb.  

  



 

JULMARKNAD I STÄLLBERG LÖR. 11/12 KL. 14.00-17.00 

Kan ni ställa upp och hjälpa till med något före, under eller efter marknaden, eller om 
ni har någon ny idé, så kontakta Josefine 21232 eller Kent 21288. Det kommer att 
ordnas ett möte senare, för alla som vill medverka.  
Vi efterlyser någon som kan tillverka eldkorgar på fot, där man kan stå och värma sig 
om det blir kallt. Kontakta Ställbergs Mekaniska som står för materialet. 
Ställ upp och hjälp till, all hjälp behövs och är välkommen! 

GÅBINGONS ALLT I ALLO; ARNE 
STRÖMVALL 
Meddelar att gåbingon är i full gång på söndagarna. 
Ni kan kontakta honom för att få information om vilken tid 
man startar. Telefon: 21204 

HART NI HÖRT ATT…...... 

Grisen Saga som huserat i sin lya, på trivselplatsen ovanför affären 
under sommaren, nedkom med ett antal småkultingar, under viss 
dramatik en söndag i september. Alla klarade sig inte, men 
tillskyndande hjälpte till, så att en liten gris mår bra idag. Johanna i 
Norra Lövfall tog hand om den och gjorde ett jättejobb, med matning 
var fjärdetimme dygnet runt. Nu har grisen fått ett nytt hem i 
Kopparberg. 

 

BYALAGETS NÄSTA KVARTALSMÖTE ÄR ONS. 1/12 I 
FOLKETS HUS. VÄLKOMNA! 

  



EFTERLYSNING!!! 

Finns det någon Ställbergare, eller före detta, som har någon historik att berätta om 
Ställberg? 
Det kan handla om allt mellan himmel och jord, t.ex. om vad som funnit i Ställberg, 
hus, människor, olika händelser och levnadsöden. 
Skriv gärna ner något eller hör av er till oss på ”Nya Plåtfatet”. 
Vi är tacksamma för alla bidrag. 
Mia 21065, Kerstin 21129. 

BROSCHYR TILL NYINFLYTTADE. 

Vi håller just nu på att jobba med en broschyr som ska delas ut till nyinflyttade 
Ställbergare. Den ska ge lite information om vad som händer här i Ställberg, och 
föreningarnas verksamget. Företag är välkomna att annonsera gratis och kanske ta 
chansen att ge nyinflyttade t.ex. rabatt i någon form vid ett tillfälle, för att träffa nya 
kunder. 
Är det någon som har någon idé om något ni vill ska vara med i broschyren, så ring 
oss på ”Nya Plåtfatet”. 
Och du som företagare: har vi inte kontaktat dig om annons, så hör gärna av dig 
snarast! 

 

GNUGGA GENIKNÖLARNA OCH TA CHANSEN ATT LÄMNA DITT 
FÖRSLAG PÅ HUR DU VILL ATT EN ”VÄLKOMMEN TILL STÄLLBERG” 
SKYLT SKA SE UT, MED STÄLLBERGSJÄTTEN I NATURLIGSTORLEK. 
T.EX. SOM STATY, MÅLNING ELLER ANNAT SOM NI KAN KOMMA PÅ. 
LÄMNA DIN SKRIFTLIGA IDÉ TILL INGMARIE I AFFÄREN SENAST DEN 
15/11 
VI HOPPAS PÅ MÅNGA INTRESSANTA FÖRSLAG! 

 

  



INFORMATIONSMÖTET OM FRISKOLAN 28/9. 

Informationens mötet om en ev. friskola i Ställberg hölls i Folkets Hus tisdagen den 
28/9. Ett 20-tal personer hade kommit för att höra representanterna för Löa Friskola, 
Håkan Bengtsson och Lena Iggberg, berätta och svara på frågor. De talade om hur 
bildandet av Löaskolan gick till för 5 år sedan:  
man bildade en ekonomisk förening med alla föräldrar som medlemmar och även 
andra som ville vara med och stödja skolan.  
Skolan drivs ungefär som ett företag med styrelse, budget etc. 
Liksom den kommunala skolan får man ansöka om ”kolpeng” och lokalbidrag, men 
däremot utgår inget bidrag för skolskjutsarna. Det sistnämnda är en stor utgiftspost. 
Kontroll av verksamheten är densamma som för den ”vanliga” skolan. Stora 
arbetsinsatser krävs av föräldrar och andra, både vid bildandet av skolan och under 
själva verksamheten.  I Löaskolan städar föräldrarna själva ca: 1 vecka per termin och 
familj, för att spara pengar. Man har även några aktivitetsdagar per år, där man hjälps 
åt med t.ex. olika reparationer, målningar m.m. men aktivitetsdagar har man ju även i 
den ”vanliga” skolan.  
Det extra arbetet uppvägs av bl.a. allt det positiva med en liten skola och utnyttjandet 
av frihet i undervisningen inom skolverkets ram. 
Budskapet från Löa-representanterna till mötesdeltagarna var att i god tid förbereda så 
mycket som möjligt, så att man inte kommer i en paniksituation vid ev. nya besked 
från kommunen angående Ställbergs skolas framtid. 

 

 

STÄLLBERGSAFFÄR`N Ingmarie 0580-21280 
Under oktober månad kommer jag att ta in cirka ett tjugotal hälsoprodukter 
från ALOCOST. 
Längre fram kommer det att bli en demonstation. Info kommer senare. 

Vill ni ha med en annons i nästa nummer av ”Nya plåtfatet” som beräknas komma ut i 
början av december, så hör av er till oss senast den 25/11. 
Varför inte ta chansen att annonser om ni har någon bra julklapp att sälja! 

HAR NI NÅGOT ATT BERÄTTA, TIPS, IDÉER, ANNONSER ELLER 
SYNPUNKTER PÅ INNHEÅLLET SÅ RING: 
ANSVARIG MIA ROSENDAHL NORD 21065 ELLER KERSTIN WIGERT 21129. 


