
NYA PLÅTFATET 
SENASTE NYTT FRÅN STÄLLBERG nr. 5-01 

INFORMATION FRÅN KVARTALSMÖTET 

Mötet hölls måndagen den 20/8 i Ställbergs Folkets Hus. 

• Vävstuga, bibliotek, bingolottoförsäljning startar onsdagen den 5 
september. Mer information inne i bladet. 
Samtidigt säljs överbliven glass från hemvändardagen. 
Fin glass i stora öppnade "byttor" endast 100:- 
Ing-Marie har också till salu strutar och rån. 
Passa på att fylla på glassförrådet! 
 

• Vandring på kyrkstigen söndagen den 16/9. 
Kontakta någon i styrelsen för mer information. 
 

• Julmarknad lördagen den 8/12 kl. 13-17. 
 

• Studiecirkel planeras under hösten/vintern för att dokumentera 
Ställbergs historia. 

         Anmäl ert intresse till någon i styrelsen, eller kom ner till 

         vävstugan någon onsdag. 

 

 

 

  



HEMVÄNDARDAGEN 

 

Söndagen den 15 juli hölls årets upplaga av hemvändardagen i Ställberg. 
Vi hade ju förståss beställt vackert väder, men det fungerade tyvärr inte. 
Först fram på eftermiddagen började regnet att lätta och solen titta fram. 
De som ändå vågade sig ut med regnkläder och paraplyer bjöds på en hel del 
saker. 

I vanlig ordning så hölls en liten marknad runt f. d. affären. 
Där kunde man köpa allt ifrån karameller, loppissaker, hantverk av olika slag, 
lax, ost, bröd, stompa, träskulpturer mm. mm.  Ni missade väl inte att köpa 
julkort med tryckt julhälsning från Ställberg, som byalaget sålde.                  
Det fanns även möjlighet för den som ville att ta en ridtur. 
Tyvärr så blev det ingen hoppborg för barnen på grund av regnet. 

Korv fanns till försäljning på grillplatsen och i bönhuset kaffeservering. 
Där underhöll man gästerna med sång och musik bl. a. Bromans Blandning. 
På marknadsplatsen så uppträdde Kopparbergs folkdanslag. 

Den som ville kunde besöka byalagets lokal för att beskåda gamla saker ifrån 
Hyttnäs  och titta på utställningen av gamla skolkort. 

Vi får hoppas på bättre väder nästa år och fler besökare. 
Ett stort tack till alla som hjälp till på olika sätt så att vi kunde genomföra 
hemvändardagen! 

 



PÅMINNELSE! 

Så här inför bingolottos början i TV, vill vi påminna om att varje onsdag, kl. 
17-19 med start 5 september, så håller byalaget öppet hus i sin lokal på 
radhusvägen i Ställberg. 

Där bjuder man på fika och du kan även passa på att köpa din bingolott där. 
Då stödjer du Ställbergs IK som jobbar för att bl. a. driva Folkets Hus här i 
byn. Om du är intresserad av vävning och annat handarbete, så är du också 
välkommen, då vävstugan är öppen på onsdagskvällarna. Eller varför inte låna 
en bok? 

Välkommen att titta in! 

 

TREVLIG 

HÖST! 

 

 

Byalagets nästa kvartalsmöte hålls den 26/11 
i Ställbergs Folkets Hus. 

Tiden är kl. 19.00 och vi bjuder på fika. 

VÄLKOMNA! 

 



EFTERLYSNING! 

Är du intresserad av att ansvara för plåtfatet? Kan du tänka dig att 
sammanställa det aktuella som händer här i Ställberg och skriva ihop det här 
bladet? 
Hör i så fall av dig till någon i styrelsen i byalaget. 
Kerstin Wigert kommer även fortsättningsvis att hjälpa till. 

Eftersom jag börjar läsa på Örebro Universitet i början av september, (till 
sjuk-sköterska) så hinner jag inte längre med plåtfatet, eftersom jag kommer 
att läsa på heltid och även fortsätta att jobba. 
Känner du dig manad att ta över, så hör av dig! 
Det har varit jättekul att skriva de här bladen, så tveka inte utan ring! 

Tack för att ni läst plåtfatet den här tiden!  

Hälsningar Mia Rosendahl Nord. 

 

 

VINNARE I KORSORDSTÄVLINGEN 
Vinnaren i korsordstävlingen blev 

Siv Jansson i Ställberg 
Ett jättestort grattis! 

 

 

Har ni något att berätta, tips, annonser, idéer eller synpunkter på innehållet, så 
ring: styrelsen i byalaget eller Kerstin Wigert, tele: 0580-21129. 
Byalagets hemsida på internet: www.stallberg.nu E-post: anders@stallberg.nu 

http://www.stallberg.nu/

