NYA PLÅTFATET
SENASTE NYTT FRÅN STÄLLBERG nr. 5-00
INFORMATION FRÅN KVARTALSMÖTET!

Kvartalsmötet hölls onsdagen den 30/8 i Ställbergs Folkets Hus.
* Efter Anders Carlssons avhopp som ordförande i byalaget, valdes Bengt
Rydhag som ordförande fram till nästa årsmöte.
* Det beslutades att vi åter ska inträda i bygderådet.
Motiveringen är att vi i nuläget saknar information från de andra byalagen, samt att vi
ej kan deltaga i de samtal som förs, mellan bygderådet och
kommunens ledande tjänstemän och politiker.
* Vidare behandlades fortsättningen av friskolefrågan, kommunen har ju ännu inte
beslutat om någon nedläggning av skolan och därför ej tillstyrkt ansökan om en
friskola i Ställberg.
* Byalaget ska försöka få igång fritidsverksamhet en dag i veckan i
Folkets Hus.
* Morgan Eriksson har kört ner en stor sten till Ställbergsjättens fundament.
När alla tillstånd är klara kommer det att ordnas en arbetsdag för att få
jätten på plats.
* En summering gjordes av våren och sommarens aktiviteter.
* Kartorna över Ställberg ska sättas upp.
* "Klubblokalen" på Radhusvägen är så gott som klar. Vävning kommer att startas
där i höst. Hör av er till Ing-Marie på affären om ni är intresserade.
* Pubkvällar blir det 23/9, 28/10 och 25/11.
* Julmarknad kommer att hållas lördagen den 9/12 kl. 13-17.
Vi ser gärna fler medlemmar på nästa möte, som är den 29/11!

VI, BYALAGET HAR FÅTT DENNA FINA DIKT
TILLÄGNAD AV BJÖRN ANDERSSON!
Leve Ställbergs byalag!
Den gamla gruvans liv är slut
och vattenfyllda är de djupa schakten
Mot makadam har malm bytts ut
Ett byalag har tagit över makten
Då släppes loss en bunden energi
"Vi ska nog kunna hålla liv i byn!"
Och krafttag togs - "Här satsar vi
Det bättre är än att lita på försyn!"
Här har nu unga krafter tagit över
och visat hur en by kan leva kvar
Ja det är kämpatag man då behöver
Träd fram den som idéer har!
Och tjänster skapats, skolan hålls vid liv
Här finns en finmekanisk industri
Nu finns det hopp, ett framtidsperspektiv
Allt - resultat av frigjord energi!
Björn.

HÖRKENS ELEKTRISKA
Elinstallationer utföres och försäljning av
EL och VVS material
Tele: 0240-662181,070-3119441
VÄLKOMMEN!

BYALAGETS NÄSTA
KVARTALSMÖTE
ONSDAG 29/11 KL. 19.00
I STÄLLBERGS
FOLKETS HUS
VI BJUDER PÅ FIKA!
ALLA ÄR VÄLKOMNA!

VI VILL PÅMINNA OM BYALAGETS RESELOTTERI!
Nu har Ni chansen att vinna 5000:- i resecheckar som första pris.
Lotterna säljs bl. a. på Ställbergsaffär´n, fram till den 31/10.
Priset är 50:- styck.
Ta chansen, samtidigt stödjer Ni Byalagets fortsatta jobb!

GRILLKVÄLLEN 12/8
Sommarens andra grillkväll, som anordnades av byalaget, blev lika lyckad
som den första.
Drygt 40 personer hade sökt sig till grillplatsen ovanför affären, både bybor
och ett par familjer från Norge.
Där bjöds det bl. a. på underhållning av Mats och Hasse.
Grillkvällarna blev ett uppskattat inslag under sommaren och vi får hoppas
på fler nästa år!!

Vävstuga! Intresserad?
I byalagets "klubblokal" i källaren på
radhusvägen i Ställberg, har man nu
möjlighet att väva.
(ingång genom portarna på gaveln)
Man samlas på onsdagskvällarna och man
kan väva t. ex traslöpare, mattor, plädar,
mm. mm.
Vill du inte väva kan du ta med ett annat
handarbete.
Om du är intresserad kan du kontakta IngMarie på Ställbergsaffär´n: 0580-21280
VÄLKOMMEN!

Ha en bra höst!

PLÅTTANKEN!
Nu får ni gnugga geniknölarna i höstmörkret och försöka lösa det här
korsordet.
Svaret kan ni lämna, skicka till: Kerstin Wigert, Hagvägen 21, 71492
KOPPARBERG, eller lämna det på Ställbergsaffär´n.
Vi vill ha ert svar senast 31/10.
Vinnaren får en lott i Ställbergs Byalags reselotteri.
LODRÄTT
1. Börjar vid Grills
3. Slog hårt
4. Heter lika
6. Kort månad
7. SVT i Österrike
9. Kan man dra i
12. Att skriva på
14. Inte vår
15. I sylt
18. Söder om Örebro
20. Bör man veta
21. Stjärnsmäll
22. Från öb till nb
24. Minidjur
27. Linda Karlsson

VÅGRÄTT
10. Kan man stå på 18. Villande i visan 25. Dyr i vinter (?)
1. Inte bara i enebacken 11. Innebransch
19. Rund och go
26. Kort nummer
2. Kan varg
13. 2 st.
20. Hage, men inte i Hörken
5. Sill och dill
16. Kan det gå
21. Liksidig figur
8. Berg med taxi
17. Ring
23. 2000

Lycka till!
Har ni något att berätta, tips, annonser, idéer eller synpunkter på innehållet så
ring: ansvarig Mia Rosendahl Nord 21065Kerstin Wigert 21129. Byalagets
hemsida på internet: www.stallberg.nu E-post: anders@stallberg.nu

