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Årsmöte!
Kallelse till årsmöte i Ställbergs Byalag.
Fredagen den 27 februari 2009 klockan 18.30 samlas vi i Folkets Hus,
efter mötet så blir det mat och dryck som byalaget bjuder på. Anmälan till
ordförande eller Siw senast den 23 februari 2009.
I samband med detta möte så kommer vi också att ha ett vinlotteri, precis som
förra året.
Det innebär att den som vill vara med i utlottningen får ta en flaska vin med
sig. Det blir lottdragning och beroende på hur många flaskor som lämnas in
blir det 1:a 2:a och 3:e pris.
Nu som då säger jag att det är personligt beträffande tycke, smak och färg
men ett pris kring 55-60 kronor är skäligt. Detta är inget krav för alla som
kommer men för den som vill vara med i lotteriet är det! För att dubbla
vinstchansen har du naturligtvis möjligheten att lämna två flaskor, som
exempel är en “bag in box” lika med fyra lotter. Valet är ditt…
Loppis den 28.e mars 2009 kl 10-15 i Folkets Hus, vill du boka bord så
kontakta antingen Siw eller Ing-Marie.
Lagfarten för Folkets Hus är nu i Byalagets ägo, nu förvaltar vi huset på bästa
sätt. Kom med förslag.
Äntligen!!! Nu är den klar (om nu en hemsida kan bli det). Dock önskar vi
dina kommentarer. Vi har en gästbok som kan användas för detta. Dessutom
veckans fråga som du kanske kan svara på. Har du bilder som du vill skicka
till sidan är det helt ok. Kanske kan den bli bättre om vi alla försöker att
påverka efter bästa förmåga.
Företagsannonsering på Internet
Om du som medlem i Ställbergs Byalag önskar annonsutrymme kan detta
ordnas mot en kostnad om 50 kronor/månad. Detta är endast en
administrationskostnad. Utöver det kommer din annons även att finnas i
Plåtfatet löpande. Om bilder önskas kan det självklart diskuteras. Som
företagare skall du veta att Plåtfatet även finns på Internet numera
www.stallberg.nu så spridningsgraden kan bli stor till en oansenlig kostnad.
Denna tidning är sponsrad av HEWLETT PACKARD

Ställbergs

J

ulmarknad

Trots avsaknad av snö gick den av stapeln den 29 november. Stora salen var
fylld av hantverk, hembakat, varm korv och fika samt hemlagat godis.

Det speciella inslaget var att Annika Papmehl Dufay och Ing-Marie Ekman
bakade stompa som serverades med smör och ost. Detta var mycket
uppskattat av besökarna.

Roliga grantomtar såldes bland mycket annat och de besökande hade fullt sjå
med att hitta julklappar då mycket av handelsborden hade fina saker att
erbjuda.

J

ulmarknad
2008

Fotografer på marknaden var
Pappen och Annika

Månsson verkar intresserad

Siw sålde almanackor och annat

Lagom till denna första advent var almanackan klar till försäljning. Om du
nu inte hade chansen att köpa den då så finns det möjlighet att göra det
genom att ringa till Lasse eller Marita i Hyddan så ordnar vi det. Priset är 50
riksdaler som oavkortat går till Ställbergs Byalag. Alltså en god gärning
förutom att den är rolig då det är våra lokala fritidsfotografer som lämnat in
fotografier från Ställberg med omnejd.

Denna sida opp !

Får jag smaka eller ska du ha den för
dig själv ”Snåljåp” ?!?

Love Salminen hade
skänkt alster till
lotteriet samt hade
tavlor till försäljning.
”Glada vinnare i lotteriet”

De e jag som e Sigge!

Dom säger att jag är en s.k. gatukorsning, men själv tycker jag att min härstamning är
ganska egal. Det låter kanske fint när man säger att på fädernet stammar jag av gammal
fin engelsk adel, King Charles Cavalier, och på mödernet från Tibetanska tempelhundar,
Lhasa Apso. Men ska sanningen fram så tycker jag själv att jag bara är en vanlig
bonnhund, även om matte säger att jag är en riktig gosse-mossing.
I familjen finns det annars riktigt renrasiga tikar, Holländare tror jag, Keeshond, två
riktiga snyggingar. Man är ju hanhund! Som tur är bor dom en bit härifrån, hos H&M:s (
husse & mattes ) dotter, annars skulle man inte få en lugn stund.
Jag är från födseln dalmas, från Vansbro, som nu degraderats till rumpmas men vad kan
man vänta sig när H&M båda kommer från fjollträsket.
Nåja, det är inget större fel på H&M, jag blir ganska väl behandlad. Bara dom kunde sluta
kalla mig tjockis och att det är dags att börja banta, jag gillar ju matrester, för att inte tala
om kakor.
När H&M skall bort någonstans så brukar jag få gå till Carin, Anna, Lasse och Marita.
DET GILLAR JAG. Dom är heljusta och jag blir mer bortskämd där än hemma.
Ibland får jag följa med H&M i bilen. Jag tål inte att åka bil. Jag har så känslig mage, så
därför måste jag ta en åksjuketablett innan vi skall iväg. Då går det bra, bara jag får stå i
husses knä och ha stenkoll på allt framför bilen när matte kör.
Jag trivs alldeles utmärkt hemma även om det händer att jag smiter iväg på ett eget litet
äventyr då och då. Då kommer matte farande, tittar anklagande på mig och säger: ”VAD
GÖR DU!”, då lommar jag hem igen, viftar på svansen, lägger huvudet på sned, lyfter
höger framtass och får lite godis.
Mitt revir på tomten är noga markerat men markeringarna måste hela tiden uppdateras.
Det finns både kattor och rävar som måste hållas efter. Det är därför jag pinkar på varenda
buske, stolpe, jordhög ja allt som sticker upp. Appropå sticka upp så skall inga av dom
hundar som bor här runt ikring tro att dom är något, det talar jag om för dom om dom
försöker sticka upp.
Varför får jag inte stå ute och skälla på allt som rör sig? Det är ju mitt naturliga
beteende-mönster, dessutom är det kul! Kul är det också att leka med bollar, slita tidningar
i småbitar, tugga på papprören från toarullar och att bita husse i fingrarna ( lite lagom löst
förståss! ).

Det jag gillar bäst är annars är att ligga och dra mig på morgnarna, husse och jag har
utarbetat en rutin som passar oss båda. Han går ut för att hämta morgontidningen och då
följer jag med, för att uträtta mina behov, sen går vi in och äter frukost. Tillbaka i sängen
där husse läser tidningen och jag får chansen att somna om en stund. Så blir det en perfekt
morgon. Nu skall jag ner i källaren för att se vad matte håller på med där nere.
Hej då, vi hörs!
Kolla, fassan snackar på neetet!
Att vakna.
En morgon när jag vaknade, upptäckte jag till min fasa att jag var hund. Jag hade
förvandlats till min egen hund.
När den värsta chocken lagt sig, inställde sig frågan om min hund blivit jag?
Jag öppnade sakta ett öga och såg då att jag som vanligt låg mellan matte och mig/husse.
….helvete vem är vem här egentligen?
Min vana trogen… Hundens vana trogen, stack jag ut tungan och slickade husse på ena
ögat. Han reagerade genom att först vända bort ansiktet och sedan helt vända ryggen mot
mig.
Inget snabbt svar där alltså. Mot matte alltså, full attack. I mitt fall innebär det att sakta
sträcka ut alla fyra benen mot hennes rygg och samtidigt gäspa stort.
Matte reagerar på ett helt annat sätt än husse. Hon går upp och fixar frukost.
Bra tänkte jag, nu lite slött, allt är som vanligt och dom surrande fasansfulla frågorna
tycktes liksom lösas upp som dimma i solsken. Jag somnade om.
Jag vaknade av hunden slickade mig i höger öga. Frukosten var klar och han ville gå ut
samtidigt som jag hämtade tidningen.
Det handlar om Sigge, kanske det känns igen?
Lasse

forts nästa sida

”Sigge tror sig vara tjuren Ferdinand?”
H&M jobbar på att jag skall sköta mig och inte jaga runt som jag gör, men vad gör väl det
om jag motionerar lite samtidigt som jag har kul?
Jaga en katt på tomten gör väl inget, skrämma grannarna med mitt ilskna morrande och
skällande gör väl inget heller för den delen. Min tomt är min borg som man säger om jag
inte minns fel när H berättade.
Nu har jag i alla fall satt mig ner och filosoferat lite, eller som dom säger här i gröna huset
om mig, -äntligen så sitter Sigge still.
He he, i onsdags så fick jag äntligen ge igen efter incidenten med den där gamla hunden
uppe i byn, det var den som kom farande när jag var på väg hem till Carin i somras/höstas.
Carin lyfte upp mig men den elakingen hoppade efter mig och lyckades nafsa Carin i
handen istället.
Vi blev båda jätterädda och ni skulle ha sett Carins mamma när hon fick veta... oj oj oj
säger jag bara, tur man inte har henne till fiende.
I alla fall, igår alltså -jag lyckades smita från M och drog iväg som en avlöning upp till byn,
nu j****r ska han få tänkte jag. O de fick han, han va ju i koppel för en gång skull så jag
gav mig på honom så de bara dönade om de.
Vem vann frågar ni nu va? - Om ni inte vet vem jag är så ställer ni just den frågan, ni
andra kompisar säger ju direkt, -Sigge så klart.
*^‘?=)(/&()%&£ ( gick o la mig )

Venedig – senhösten 2008
Fredag 31 oktober
Snön bara vräker ner.
Jag gick upp ett par gånger under natten och tittade ut genom fönstret.
Träden, som igår stod 10 meter utanför husknuten, fanns inte mer. Någon
hade dragit ner en vit rullgardin. Väckarklockan, som stod på åtta, ändrade
jag till sju. Det kunde nog ta tid att komma iväg.
Gick och lade mig igen men somnade aldrig om.
Väckarklockan skrällde och jag skyndade upp. Såg framför mig plogbilarna
på Arlandas start- och landningsbanor fastna i halvmeterhöga drivor.
Snöfallet skulle ju dra vidare österut. Kontaktade flygplatsen och fick
beskedet om att planet i alla fall skulle gå i tid.
Slängde på mig lite kläder och pulsade iväg och hämtade morgontidningen.
Den hade i alla fall kommit. Drygt två decimeter snö och det snöade
fortfarande. Slängde i mig lite frukost, packade ner det sista och gick iväg till
bilen. Tur att jag bytte till vinterdäck igår.
Nu var det säkert 25 cm snö. Väl ute på vägen tog jag det väldigt lugnt. Det
gick för övrigt att inte göra annat. Nu hade jag fyra kilometer oplogad
skogsväg framför mig.
Det var fortfarande mörkt och snön föll i strålkastarljuset. Ner till stora vägen
tar det normalt fem minuter men nu tog det en dryg kvart.
Väl nere vid vägen var det inte mycket bättre. Några bilar hade kört framför
mig och det gällde att hålla sig i spåren. Långsamt, långsamt.
Men vad nu, tvärstopp? I uppförsbacken vid Klenshyttan stod fyra
långtradare och försökte komma uppför. Här blev jag stående. Såg i
backspegeln fler och fler bilar stanna. Det var den semesterresan tänkte jag.
Nu blev jag omkörd till vänster av ett par bilar som svängde av under
stenbron mot Blötberget. Jag hängde på och hoppades att alla andra också
skulle till Ludvika.
Det började ljusna och snöfallet hade avtagit något. En lång rad av bilar for
sakta framåt med 20 meters mellanrum. Nu såg jag en vägskylt, Gonäs tre
kilometer, då var jag på rätt väg.
Nu började jag känna igen mig. Snöfallet avtog mer och mer och även
anspänningen.

Fotsättningen på andra sidan

Efter ett par timmar började jag se gräset vid vägkanten och när jag närmade
mig Uppsala var det helt snöfritt.
Väl i flygplanet kunde jag koppla av ordentligt och somnade efter en stund.
Väcktes av flygvärdinnan med ett glas juice och några torra kex. Efter en
kopp kaffe var jag pigg igen.
Tittade ut genom fönstret och såg snö igen. Denna gång var det emellertid
några snöklädda alptoppar som stack fram ovan molnen.
Planet landade på Marco Polo flygplatsen en bit utanför Venedig. Efter en
kort bussresa kunde jag installera mig på hotellet, som ligger ½ timmes
båtresa från själva Venedig.

Suckarnas bro

Ponte di Rialto

Lördag 1 november
Under dagarna i Venedig är en stor båt reserverad för oss till alla utflykter.
Första dagen ska vi besöka tre öar i Venediglagunen. Ö nummer ett blir
Burano. Här är de flesta husen målade i granna färger. Enlig sägnen för att
alla fiskare lättare skulle hitta hem till frun på natten.

Överallt hänger tvätt på tork i morgonsolen. Ön är känd för sin
spetstillverkning, allt ifrån små dukar till klänningar och väggbonader.
Fantastiska broderier men hutlösa priser.
Ebb och flod gör sig verkligen påminda här. Framemot lunchtid är en del
gator helt översvämmade.
Vi går ombord på båten igen och styr kosan mot Torcello där den första
civilisationen i området uppstod. Katedralen med de magnifika mosaikerna
och kyrkan i Santa Fosca står kvar som testamente över den forna glansen.
Ombord igen och vidare mot Murano. Känt för sin glastillverkning.
Glasblåsarna, som först verkade i själva Venedig, fick på grund av
brandrisken flytta ut till Murano vid slutet av 1200-talet.
En mängd glasblåsare håller till i sina små hyttor överallt på ön.Vi är Tillbaka
till hotellet vid solnedgången.
Söndag 2 november
Dagen var reserverad för resans huvudmål, Venedig.
Morgonbåten lade till vid kajen vid Marcusplatsen. Efter
ett par timmars vandring med guide i de centrala
delarna fick vi vandra på egen hand tills vi återigen
samlades på Marcusplatsen för en gemensam lunch.
Efteråt besök i Marcuskyrkan med dess otroliga
takmosaiker i guld.
Kampanilen ( klocktornet ) störtade samman sommaren
1902. En student som var högst uppe i tornet märkte att
några sprickor snabbt blev större. Han larmade polisen
som spärrade av området och strax efter kollapsade
tornet. Ingen skadades och tornet byggdes upp igen och
stod klart tio år senare.

Måndag 3 november
Dagens mål var Verona. Efter ett par
timmars bussresa med ett fikastopp
var vi framme. Verona är kanske
mest berömt för att vara
skådeplatsen för Shakespeares pjäs
Romeo och Julia. Efter en rundtur
med buss i de centrala delarna
fortsatte vi till fots och besökte Julias
hus med en berömda balkongen.
Nedanför balkongen finns en
bronsfigur av Julia. Hennes
blankslita högerbröst vittnar om att
denna plats är ett måste för alla
veronaresenärer. Dagen avslutades
med ett besök på amfiteatern som är
den tredje största i Europa.

Tisdag 4 november
Hemresa från ett varmt och soligt Venedig.
Måndag 1 december
Läser i tidningen att Venedig drabbats av den värsta översvämningen på 22
år. Vattnet var som mest 1,5 meter högre än normalt. Vattendjupet på
Marcusplatsen, 0,5 meter.
Så visst hade vi tur med vädret.

GRÄVLINGFÄLLAN

I Plåtfatets djurserie kommer här en historia om grävlingen.
I höstas hade vi och en del grannar besök nattetid av grävlingar, som
perforerade våra gräsmattor på jakt efter maskar och andra godsaker, antar
jag,
Yngve hade en fälla, som ibland fyllde sin funktion och därmed blev hålen i
gräsmattan något färre.
Fällan stod tom och ogillrad under en buske hos oss och barnbarnet Oskar,
snart 3 år, upptäckte den förstås.
-Ä´ de´ där?
-Grävlingfälla heter det. Farfar fångar grävlingen i den och sen får den åka
tillbaka till skogen, där den bor. (Vad farfar gjorde med grävlingen i skogen
hoppade jag över.)
-Vet du vad en grävling är?
-Näe.
-Dom kommer hit på natten och gräver hål i våran gräsmatta och letar efter
mat.
Oskar tittade oförstående och allvarligt på mej.
-Dom är lite svarta och gråa och vita och har svans och är så här stora.
Jag mätte till cirka 1 meter med armarna. Oskar var lika undrande.
-Dom har korta ben också.
Men efter den upplysningen sken han upp med hela ansiktet och förstod:
-...aaa ... en pingvin!
Om Marianne Matsson tänker ordna någon studiecirkel i ”beskrivande
svenska” eller liknande, så har hon redan fått mej som deltagare.
Kerstin Wigert
Skicka eller lämna in det Du vill se i Byalagets Plåtfat, allt material är välkommet.
Jag efterlyser även dokumentation och bilder från förr

Det finns de som brinner för längdskidåkning. En av dessa eldsjälar är Yngve
Wigert. Han har därför ställt upp med att köra och iordningställa spår för att
alla med detta intresse också skall kunna utöva det. För att det skall fungera
måste de andra som inte åker skidor tänka på det vid promenader, endera
ensamma, eller med hundar eller eventuell skoteråkning.
Spåren får inte trampas.köras eller ridas ner för då är arbetet ogjort.
Dessutom är det uppsatt skyltar som vi hoppas att alla respekterar.
Beträffande promenadstråk så finns det hur många som helst, så det är lätt att
undvika just skidspår under denna vita period. Låt oss alla njuta av det som
vi uppskattar.
Vänligen respektera Yngves insats och skyltar han har satt upp!

www.stallberg.nu
Tack Babette och Hans för att jag får använda era bilder på webben !!

Jag och mina kompisar skulle åka iväg en lördag för att träna lerduveskytte, när vi
nämnde det för våra fruar så säger en inte allt för smart kvinna. -Du kommer inte hem
med någon för jag vet inte hur man tillreder den!!! Faktiskt sant också. // Lasse

Marianne Matsson
Vår lokala författarinna är energisk. Precis till marknaden hade hennes
senaste bok, om Malin Marie som rymde till Hammarbacken, blivit klar till
försäljning. En mycket fin och rättfram bok om hennes barnbarn med bilder
tagna av Malin Maries pappa. En perfekt julklapp säger jag. Boken har
uppmärksammats av ”Barnboksakademien” och skall ingå i deras utställning
vilket jag bara kan glädjas över. GRATTIS Marianne!
Förutom ovannämnda bok har hon även skrivit en självbiografi från 1952
samt en bok om Dan Andersson som ligger henne varmt om hjärtat.
Skrivarcirkel håller hon i och det är ju inte svårt att förstå. Hon hjälper sina
elever genom läxor och de får skriva i etapper. Kanske genererar det i mer
författande i vårt närområde.
Marita

Nyinflyttad?
Om du vill bli publicerad med eller utan bild och lite om dig själv så är det
bara att ringa till Lasse eller Marita i Hyddan. Då skriver vi några rader om
dig och varför du valde Ställberg som din bostadsort. Kanske blir det fler som
hejar på dig efter detta... Hur som helst, VÄLKOMMEN HIT.

Folkets Hus område
är väl inte ett ställe
som man rastar
sina hundar
på ?

Qigong
Snart börjar den andra Qigongkursen i Ställbergs Folkets Hus,
Sophy Adolfsson från Taiwan leder kursen i Hälso-Qigong med stimulering av
akupunkturpunkterna.

Tid:

2 mars-25 maj 2009. Måndagar klockan 19.00, vi håller på
cirka 100 minuter per gång.

Kursinnehåll: Hälso-Qigong ( pingshai, meditation, bukandning m.m). Lär dig
att stimulera några viktiga akupunkturpunkter för att förbättra
ditt hälsotillstånd. Hur man använder vanliga matvaror som
medicin (frukter, grönsaker m.m). Hur ska man bota förkylning
m.m.
Kostnad:
1000 kr per person för tre månader ( 12 gånger ).
Vem:

Inga åldersgränser - alla från 6 år upp till 100+ är
välkomna.
Bra för kroniskt sjuka och handikappade (om du kan
sitta på en pall och röra dina armar fritt).
Obs! Ta med en egen pall som är 40-50 centimer hög.

Övrigt:

Bekväma kläder som T-shirt, vida byxor med resår i
midjan, sköna skor med tunn sula och utan klack
eller barfota. Tag gärna med en sittdyna eller gymmatta.

Berättat av Harry Åkerström för Marianne Matsson
Finns också omnämnt i pärmen ”Ställbergs Historia”
En flicka från Ställberg, som arbetat en tid i Stockholm, kom hem till byn
med tåg och frågade pojkarna på station: ”var kan jag få tag i en droska till
Östra Kumlan?” Svaret blev: ”Det måste väl du för fan veta, att det bara är
ett rävspör dit öpp!”

NU GÅR VI MOT LJUSARE TIDER...
och hoppas, att några är intresserade av de gemensamma promenader som
aviserades i förra numret av ”Plåtfatet”.
Vi samlas vid affären fredagen den 6 februari klockan 10.00 och går cirka 1
timme, tills vidare på vägarna i Ställberg.
Tänk på att ta på ordentliga skor och eventuellt även stavar, det är vinter!
Alla är välkomna !
Annika och Kerstin

Säljes !

Bortskänkes !

Begagnad studsmatta,
komplett med alla fjädrar.
300 kronor
Carin

Önskas köpa !

Bytes !

Elektrisk mangel.
Marita

Dubbelsovsäck använd en
gång bytes mot barnvagn!

Efterlysningar !
Har ni något att sälja, vill ni få in en efterlysning eller kanske
vill skänka bort någonting? Kontakta mig så får ni med detta i
Plåtfatet.
// Lasse
Bertil 78 år kommer till doktorn och säger att
han har problem med både urinen och
avföringen.
“Hur dags på morgonen kastar ni vatten?”
undrar läkaren.
“Ungefär klockan sex.”
“Och när sköter ni avföringen?”
“Runt halv sju.”
“Vad har ni då för problem?”
“Jag
vaknar inte förrän klockan åtta...
****************************************
En fråga från det senaste körkortsprovet
Du sitter och skrevar över en motorcykel och
håller en konstant hastighet.
På din vänstra sida har du en avgrund.
På din högra sida har du en brandbil och den
håller samma hastighet som du.
Framför dig springer en gris, som är större än
din motorcykel.
En helikopter förföljer dig i markhöjd bakom
motorcykeln.
Både helikoptern och grisen håller samma
hastighet som du.
Hur ska du göra för att stanna?
*
*
*
Kliv av motorcykeln, gå ner från karusellen och
lämna plats åt någon yngre!
**************************

Barn skriver till gud!
Gode Gud, jag vet att du älskar
alla, men då har du aldrig mött
min syster. (Anton, 8 år)
*****************************
Visdomsord från barn
1) Hur mycket du än försöker kan du
inte döpa katter.
2) Låt inte din mamma borsta ditt hår
när hon är arg på din pappa.
3) Be aldrig din ettårige lillebror hålla en
tomat.
4) Du kan inte tilltro hundar att vakta
din mat.
5) Att läsa vad folk skriver på
parkbänkar kan lära dig mycket.
6) Nys inte då någon håller på och
klipper ditt hår.
7)Valpar har dålig andedräkt även efter
de har ätit en ask med halstabletter.
8) Håll aldrig en katt då någon sätter på
dammsugaren.
9) Skolmat fastnar på väggar.
10) Du kan inte gömma en bit broccoli i
ett glas med mjölk.

Maivors secondhand
Lite diskret seconhand-verksamhet bedriver Maivor i sin källare på Hagvägen
3A. Här kan man göra fynd av allehanda slag. Snälla människor lämnar bland
annat in kläder hit och vi kan handla begagnat billigt (helt utan kemikalier då
dessa redan är tvättade dessutom). Utmärkt rörelse som funnits sedan länge
men alla känner inte till den.
Tänk därför på att inte slänga dina kläder och andra ting utan lämna det
istället till Maivor.
Förutom kläder i storlek 0-100 år, finns här skor, stövlar, linne, porslin,
köksredskap, porslin, sportartiklar, filmer, böcker och tavlor bland annat.
Skriver bland annat då det är omöjligt att räkna upp allt som fyller denna,
Ställbergs guldgruva.
På våren görs en genomgång och utrensning, likaså på hösten. Då lämnas
kläder till bättre behövande och en god gärning blir utförd.
Söker du något speciellt är det bara ringa för att få ett svar.

Det uppskattas oerhört mycket om det som skänks är tvättat, struket och vikt.
Källaren är absolut värt ett besök!
Väl mött hälsar Maivor!

Kopieringstjänst för Byalagets medlemmar
Priset för en kopia är 50 öre och för dubbelsidig A4-kopia 1 krona (svart/vitt).
Även färg går att ordna, pris 1 krona enkelsidigt A4 och 2 kronor för
dubbelsidigt.
A3 går också att ta fram men då blir priset givetvis dubbelt upp.
Intäkterna går till Byalaget.
Ring Lasse eller Marita så ordnar vi det i ett huj.

Pärmen ”Ställbergs Historia”

Sist ut...

NA har skrivit om att bokhandlarn inte tagit uppgifter på de som köpt
pärmen ”Ställbergs Historia” vilket är ledsamt. Det är ju så att ändringar som
kommit till oss om innehållet skall redigeras. Varje pärmägare skall därefter
få nya blad att byta ut i sin pärm. Detta gör att pärmen håller sig levande
vilket var grundtanken. Om du känner någon som handlat hos Frödins
bokhandel så kan den personen ta kontakt med Lasse eller Marita i Hyddan
så registrerar vi dem för kommande utskick. Vi skall försöka göra detta när
det inte är så mycket annat som tar vår tid.
Pärmen har nu passerat

100-strecket !

VILL DU OCKSÅ BLI MEDLEM I BYALAGET ?
KONTAKTA
SIW

