
 

   



VALBORGSFIRANDET I STÄLLBERG 

Startade med fackeltåg från affären, många, både barn och vuxna gick i ett 
ringlande tåg uppför backen till valborgsbrasan, där den tändes med hjälp av 
alla facklor.  
Under tiden man kunde titta på och värma sig vid brasan, så sålde Ställbergs 
IK kaffe, korv mm. 
Firandet uppe vid brasan avslutades med ett av de pampigaste fyrverkerier 
man haft på många år, och knappast någon här i byn kunde väl undgå att vi 
hälsade våren och sommaren välkommen, med "dunder och brak." 
Efter brasan ordnade byalaget med dans i folkets hus. 
Dansen var välbesökt, med runt 60 personer. 
Musiken, som var väldigt uppskattad, stod Lars Jansson för, mest känd som 
Konsum-Lasse för gamla Ställbergsbor. Han har tidigare bott här i Ställberg i 
många år. Han är en duktig musiker! 
Började magen att göra sig påmind frampå småtimmarna,  så fanns det kaffe 
och smörgås att köpa. 

Ställbergs IK och Ställbergs Byalag stod tillsammans för arrangemanget, 
och förhoppningsvis kan man även i fortsättningen samarbeta omkring olika 
saker.’ 

BLOMBERGS FOTVÅRD I STÄLLDALEN 

I f.d. tobaksaffären tele: 0580-20160 
 

Tidsbeställning mån - fred.  kl. 8-9 
tele: 0580-20356 

 
"Ett morsdagstips av mig ni får, 

ge mor ett presentkort 
så hon kan fixa sina tår" 

VÄLKOMNA! 
Birgitta Blomberg 



DAGS FÖR VÅRSTÄDNING I STÄLLBERG 
STÄDDAG LÖRDAGEN DEN 12 MAJ KL. 10.00 

SAMLING VID F.D. AFFÄREN. 
BYALAGET BJUDER PÅ KORV, KAFFE, DRICKA. 

VÄLKOMNA! 

 

 

 

 

 

"INVIGNING" AV KYRKSTIGEN 

 
Torsdagen den 24 maj, Kristi Himmelsfärdsdag. 

Samling vid f.d. affären kl. 9.00 för samåkning med 
egna bilar. 

Medtag matsäck. 
Paus kommer att hållas vid Djuptjärn, och vandrings 

sträckan är Grills-Båtens. ( ca: 12 km. ) 

Vid dåligt väder kan ev. arrangemanget senareläggas. 

 

 

  



KLÄD OCH PRYLAUKTION! 

Onsdagen den 9 maj kl. 18.30  i byalagets lokal i Ställdalen. 
Inträde 20:-   ( då ingår fika och hyra av lokalen) 
Vi önskar att ni anmäler er om ni vill komma, så vi kan planera fika mm. 
Om ni har något ni vill sälja, tex. barn, vuxen kläder eller andra saker 
så kontakta för information eller anmälan: 

Åse, tele:  0580- 20010 eller 
Pia, tele: 0580-20120 

VÄLKOMNA! 

 

MAJ-ERBJUDANDE! 

Beställ  valfri TEMPUR-madrass mellan 7-28 maj, och du får ett presentkort 
värde 220:- på en behandling massage, rygg-axlar-nacke. 

Självklart kan du även bara boka behandling. Pris 220:- 
eller köpa ett kort med 3 behandlingar för 600:- 

För info. och bokning ring: 
Mias Friskvård, Mia Rosendahl Nord  Dipl. Massör. 
Tele: 0580-21065 mån-tors. 8.30-9.30, 17.00-18.00 

VÄLKOMMEN! 

Telefon nr. till några i styrelsen: 
Bengt Rydhag 0580-21026, 070-5509366      Siv Jansson 0580-21148 
Annelie Åkerström 0240-662027                   Ing-Marie Ekman 0580-21203 
Bo Stjärnvall 0580-21202     

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 

http://www.stallberg.nu/

