NYA PLÅTFATET
SENASTE NYTT FRÅN STÄLLBERG nr. 2-01
INFORMATION FRÅN ÅRSMÖTET
Mötet hölls i Ställbergs Folkets Hus lördagen den 10 mars, och runt 45 personer hade
slutit upp.
Man inledde med en tyst minut för Arne Strömvall.
Mötet fortsatte med ett lotteri.
Alla som deltagit på kvartalsmötena under förra året fick då en lott, och vinnaren av
en Ålands- kryssning för två personer blev Arthur Hillerström.
Ett stort grattis till honom!
Följande beslutades på mötet:
Man fastställde en ny medlemsavgift på 50:- för pensionär, 70:- för ensamstående och
125:- för en familj. Detta för att bl. a. täcka upp ökade kostnader för material mm.
Man diskuterade även den försämrade service som drabbar byn då affären försvinner
och de dåliga bussförbindelserna.
Verksamhetsplanen för år 2001 som presenterades innehåller följande:
*Dans sista april
*städdag med korvgrillning
och annat hantverk
* studiecirkel i teckenspråk
*sätta upp turistkartor
* färdigställa Ställbergsjätten
* färdigställa kyrkstigen
*grillkvällar
* kvartalsmöten
*hemvändardag
* barn och ungdomsverksamhet
* julmarknad
* höstträff med knytkalas och dans.
*vandringsdag på kyrkstigen

*vävning

Under pausen bjöds det på god mat, och efter mötet tårta. En önskan inför nästa
årsmöte, är att något ordnas för barnen under själva mötet. Det kan säkert vara ett sätt
att locka dit fler barnfamiljer som är medlemmar, men som inte har tillgång till någon
barnpassning.
forts. nästa sida

Ordförande Bengt Rydhag :
Till att börja med vill jag tacka för förtroendet Ni visade mig vid årsmötet genom att
välja mig till byalagets ordförande det kommande verksamhets året.
Min förhoppning är att vi ska kunna hålla vår "by" levande trots att vi förlorar vår
sambandscentral affärn. Jag hoppas på många förslag från Er medlemmar.
Vi kanske kan ordna "fika" kväll i lokalen på Radhus vägen några kvällar i månaden.
Vi i styrelsen är enklast att komma i kontakt med via telefon när affärn stänger.
Namn och telefonnr. finns i detta nr. av plåtfatet. (spara dom.)
Verksamheter under det kommande året finns i vår verksamhetsplan, men om det
dyker upp förslag på andra aktiviteter så hör av dig till någon i styrelsen.
Till sist vill jag framföra ett stort TACK till Kent som höll i ordförandeskapet under
årsmötet. Det var kul att se så många medlemmar på årsmötet.
Bengt.
Val av styrelse för verksamhetsåret 2001-2002 blev följande, med en kort presentation
av styrelsen:
Ordförande Bengt Rydhag.
För närvarande kör jag buss i Kopparberg. Tillbringar mesta tiden på R 60 mellan
Kopparberg och Örebro. Bäst gillar jag skolkörning, umgås med "ungarna" är
kanonkul. Gift med vår revisor Ingela Rosin. Min adress är: Pl. 9392 (gamla Konsum
på Stationsvägen) 71492 Kopparberg Tele: 0580-21026, 070-5509366
Sekreterare Siv Jansson.
Gift med "TeleHarry". Arbetar i serveringen vid servicehuset Treskillingen i
Kopparberg. Har två vuxna döttrar och två barnbarn. Min adress är: Hagvägen 23
Ställberg 71492 Kopparberg Tele: 0580-21148
Kassör Annelie Åkerström.
Uppvuxen i Ställberg, bor numera i Silverhöjden tillsammans med Torbjörn
Wegerstedt och en mindre hundkennel. Jobbar som ekonom i fastighetsbolaget Inge
Sahlin AB. Tele: 0240-662027
Ledamot Ing-Marie Ekman.
F. d. ägare till byns affär. Numera kyrkvaktmästare på 40%. Övrig tid ägnar jag med
glädje åt körsång, folkmusik och hantverk av olika slag. Bor tillsammans med Bengt
Månsson och tre katter uppe på Solhöjden. Har bott i Ställberg sedan 1955 och trivs
fortfarande jättebra. Tele: 0580-21203
Ledamot Bo Stjärnvall.
Tele: 0580 21202 Övriga:
Suppleant Kent Stjärnlöf . Tele: 0580-21288 Revisor Ingela Rosin.
Suppleant Johan Törngren. Tele: 0580-21208 Revisor suppleant Märith
Suppleant Karin Engström. Tele: 0580-21233 Gustavsson.
Suppleant Lene Wallsted. Tele: 0580-21052 Valberedning Birgitta Strömvall,
Mia Rosendahl Nord.

KURS I TECKENSPRÅK!
Intresserad ? Anmäl dig till någon i styrelsen i byalaget.
De ger dig information om kursstart, tid, plats mm.
Vi planerar att komma igång så snart som möjligt.
( minst 5 deltagare krävs )
VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN.

VALBORGSFIRANDE
Blir det i Ställbergs Folkets Hus efter brasa och fyrverkeri.
Information om orkester, tid mm. kommer på ett speciellt utskick.
Så håll ögonen öppna!

BYALAGETS KVARTALSMÖTE
Måndagen den 23/4
I Ställbergs Folkets Hus Kl. 19.00
Vi bjuder på fika
VÄLKOMNA!

TILL SIST…..
Vill vi på plåtfatet önska Ing-Marie
lycka till med sitt nya jobb,
och tacka henne för alla år som hon
kämpat på med sin affär,
med god service och ett glatt humör!

OBS!!!
Ändrad adress till byalagets hemsida: www.stallberg.nu
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: www.stallberg.nu
E-post: anders@stallberg.nu

