
NYA PLÅTFATET 
SENASTE NYTT FRÅN STÄLLBERG nr. 1-01 

 

STÄLLBERGS 

BYALAGS  ÅRSMÖTE 

I Ställbergs Folkets Hus 
lördagen den 10 mars kl. 18.00 

 

Vi bjuder på middag, läsk & lättöl. 
Om ni vill dricka något annat till maten, 

så får ni gärna ta med det själva 
Om vi känner för det efter mötet och maten, 

så kan vi ta en "svängom" 

Föranmälan  senast tis. 6/3 till Siw tele: 0580-21148 
eller till Ing-Marie: 0580-21280 

VÄLKOMNA! 

 

NYÖPPNAT! 

BLOMBERGS FOTVÅRD 
Idrottsv. 13  Ställdalen 
Telefon: 0580-20356 

mån-fre. kl. 8-9 
Övrig tid: 070-6427012 

Öppningserbjudande 220:-         VÄLKOMNA! 

  



Här kommer ett bidrag från Alice Broman om en vävkurs som hölls här i 
Ställberg omkring 1945. Kul, eftersom vi nu, 55 år senare har en på nytt. Tack 
för bidraget! 

(melodi: vi går över daggstänkta berg…?) 

1.Vi här uti Ställberg en vävkurs har haft 
Där vi tio kvinnor ha vävt med all kraft 
Och  resultatet blivit att vi i  boken skrivit 
Och det tycker vi att är bra fallera. 

2. Vår fröken har varit så snäll och så rar 
Hon aldrig på hjälpsamheten spar fallera 
Hon aldrig har oss bannat vi önskar hon här stannat 
Och att här har valt sig en karl fallera 

3. En dag börjar Vilma att rugga sin schal 
Och den skall hon ge till sin Karl fallera 
Hon gnor och hon sliter så mycket borsten biter 
Så den blir så ullig och fin fallera 

4. Tona hon säger att tuskaft är bra 
Så det vill hon väva var eviga dag 
Men rosengång och  drällen då blir det sena kvällen 
Å då blir nog Tage ej glad fallera 

5. Och Ella hon väver en matta så stor 
Ty den blir bra att ha i kåken där hon nu bor 
Och mattan den blev krullig och som en bäse ullig 
Å Sperling säger Å, vad du är duktig mor 

6. Och Elna den minsta i vårat gäng 
Får snubbar för hon ligger för länge i sin säng 
Men hon kan sig försvara när dom börjar mara 
Och säger den som sover syndar ej fallera 

 



7. Vår Valdy hon vävde och smalnade ur 
Och tyckte det här var en avmagringskur 
Nu är hon smal som vidjan blott hundrafem i midja 
Och det tycker hon är tur fallera 

8. Och Ester hon fyller sin termos var dag 
Med kaffe utav det bästa slag fallera 
Men korken försvann den, och Ester ej fann den 
För den hade hamnat någonstans fallera 

9. Ingrid har pippi på grönt fallera, 
hon tycker att grönt är så skönt fallera 
Hon är flitig som en myra och arbetar till fyra 
Sen sticker hon till Hörken igen fallera 

10. Och Alice hon vävde både natt och dag 
Och hon klarade vävarna av alla de slag 
Men sedan det hände hon på sammanträde rände 
Till Tingshuset uti Kopparberg fallera 

11. När Jenny vävde duken som hade tio skaft 
Hon önskade sig att hon tusen  fötter haft 
Ty tramporna var många, och benen var ej långa 
De skulle ha varit som på en struts fallera 

12. Och Hilda med rektorn nog blivit kompanjon 
Hon ringt 18 gånger uti telefon 
Ty spörsmålen var många och samtalen blev långa 
Och rektorn han skaffade don.fallera.  

SÄLJES! 
SITTVAGN BRIO -97 
Grå skai, mörkblått-underrede, nätkasse, 
regnskydd, korg under, fällbar. 
Jättefint skick! 
850:- el. högstbjudande. (nypris över 2000:-) 
Mia tele: 0580-21065. 



2000-TALETS FÖRSTA JULMARKNAD! 

Gick av stapeln lördagen den 9/12 i Ställberg. Tyvärr var inte marknaden 
riktigt lika välbesökt som året innan, men då bjöd vädret på snö istället för 
regn. 
Är det flera plusgrader och regn i luften så hittar nog många besökare, i alla 
fall de utifrån, på andra saker. De som hittat hit kunde nog ändå känna att 
julen inte var långt borta. 
Runt affären hölls det försäljning av olika saker, bl. a. hackkorv, hantverk, 
godis, kransar, kuddar, tomtar, popcorn mm. mm. 
Till försäljning fanns också Ställbergsalmanackan för år 2001, som Anders 
Carlsson gjort. 
Fiskdammen lockade de yngre besökarna, och alla som provade att fiska fick 
"napp". 
Man kunde ha turen att vinna ett paket i byalagets julklappslotteri och ville 
man vila benen en stund kunde man besöka "bönhuset" för att köpa kaffe och 
lyssna på julsånger. Det fann även korv och glögg att köpa. 
I före detta klädaffären kunde man se en utställning med Kenyansk konst. 
Ett luciatåg gick också genom marknaden för att fortsätta upp till "bönhuset", 
där de framförde några lucia och julsånger. 
Mest efterlängtad bland barnen var nog i alla fall jultomten och som 
avslutning på julmarknaden dök han äntligen upp, med en stor säck med godis 
åt alla barn. 
Tack till Ställbergs Mekaniska som sponsrade med godispåsarna! 

Byalagets styrelse vill också tacka alla som hjälpt till före, under och efter 
julmarknaden på olika sätt! Tack även till er som besökte den! 

Den fina julstämningen utbyttes tyvärr av sorg, när vi under eftermiddagen 
fick beskedet att Arne Strömvall avlidit. 
In i det sista arbetade han med att förbereda julmarknaden och hans 
engagemang i bland annat byalaget kommer att saknas och bli svårt att ersätta. 

Har ni något att berätta, tips, annonser, idéer eller synpunkter på innehållet, så 
ring ansvarig: Mia Rosendahl Nord, tele: 0580-21065, eller Kerstin Wigert, 
tele: 0580-21129. Byalagets hemsida på internet: http://www.stallberg.nu E-
post:  anders@stallberg.nu 


