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VÅRSTÄDNING I STÄLLBERG
Ja, då var Ställberg vårstädat igen.
15 tappra, både barn och vuxna samlades vid f.d. affären lördagen den 12 maj,
för att snygga upp i byn efter vintern.
En hel del skräp plockades ihop från dikena, runt vägarna.
En känga kan man ge alla vuxna? som slänger både ölburkar, glas och tomma
cigarettpaket omkring sig.
Dom tycker man skulle klara av att slänga skräpet i soptunnan!
Vidare så sattes alla bänkar ut och det planterades blommor.
En nyhet är att turistkartan över Ställberg nu kommit på plats.
Den sitter ovanför f.d. affären där anslagstavlan tidigare satt.
När allt började bli klart så samlades man på grillplatsen för att avsluta
städdagen med grillad korv, kaffe och kaka som byalaget bjöd på.
Nästa år får vi bara hoppas att fler Ställbergsbor hittar ut!

GRILLKVÄLL 30/6 KL. 19.00
Vid grillplatsen mitt i byn.
Ni får själva ta med er mat & dryck
och ett glatt humör.
(lappar kommer i brevlådorna)
TREVLIG
SOMMAR!

VI BEHÖVER HJÄLP….
Kan du tänka dig att ställa upp och hjälpa till med något före, under eller efter
hemvändardagen här i Ställberg, så hör av dig till någon i styrelsen.
All hjälp emottages tacksamt!
Skänk gärna ett paket till byalagets paketlotteri, som hålls på
hemvändardagen. Kan lämnas till någon i styrelsen.
Tack på förhand!

INVIGNING AV KYRKSTIGEN
Kyrkstigsvandringen Grill-Båtens, lockade bara 7-8 personer.
Kanske kändes sträckan för lång för en del.
De som kom fick en mycket trevlig dag med fint väder i vacker bergslagsskog.
Bengt Månsson hade grillen varm när vandrarna kom till Djuptjärn,
där förtäringen intogs vid vindskyddet.
Ta chansen i sommar att gå en bit på kyrkstigen!
Tycker ni att sträckan känns för lång, så prova på vandringsleden som Kerstin
och Yngve W tipsar om.
Om intresse finns så kommer byalaget att ordna en ny vandring på
kyrkstigen under sommaren. Hör gärna av dig till styrelsen om du är
intresserad, så kommer datum att bokas.
EN ANNAN VANDRINGSLED…..
Vi rekommenderar en tur upp till Kvarnbacken i Hörken.
(efter vägen upp till stora masten).
Därifrån går en bra markerad vandringsled på ca: 3 km. Efter
stigen finns informationstavlor uppsatta om gamla besättningar,
gruvor mm. Mycket intressant! Ta med er en termos kaffe också och stanna
till nere vid gamla ladan, som håller på att rustas upp.
På ett ställe har man hittat ännu levande rosbuskar, som brukarna har
planterat. Vi har en känsla av att Kalle Strandell är inblandad!
Kerstin & Yngve W.
BYALAGETS KVARTALSMÖTE
MÅNDAGEN DEN 20/8 KL. 19.00
I STÄLLBERGS FOLKETS HUS
VI BJUDER PÅ FIKA
VÄLKOMMEN!
OBS!!! Byalagets lokal med vävstuga och bibliotek, kommer att hållas
stängd under sommaren från och med den 13/6.
Öppnar åter till hösten. Datum meddelas senare.

KORSORDS-DAGS!
Svaren lämnas, skickas
till Kerstin Wigert,
Hagvägen 21

71492 Kopparberg.
Senast den 30/6 vill vi
ha ert svar.
Skriv ert namn och tele.
nr. på korsordet ni
lämnar.
Vinnaren meddelas per
telefon.
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Vågrätt

12. Har de flesta idag

Lodrätt

1. Svepartorparna

13. Åker vi med ibland

3. Sånt paket gillar
inte barn
7. En vill klänga
8. Hal under isen

14. Gammal klänning

1. Vänder vi den
15/7
2. Sjö vid
kyrkstigen
4. Edam
5. Sådan zon finns

10. Lugn
11. Att be om

17. Sämre än dålig
20. Allmänna
reklamationsnämnden
21. Rosa och med
skridsko
22. Finns nog i
köksskåpet
25. Tidan och Lidan
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Vinsten, en hel
hackkorv, avhämtas på
20
Ställbergs
Hemvändardag,
söndagen den 15 juli, hos Ing-Marie. Lycka till!

9. För jord och snö

6

6. Blomsterhandel
i Kopparberg
11.
Skärinstrument
15. Inte riktigt
rund

26

16. Ingen tom
hoppas vi
18. träd
19. På kräfta
och katt
21. Ämnar
23. År-göra
24. Finns stor
bl. a.
26. ven

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

