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Årsmötet 2009

Skidspåret

Tack alla som var med och arrangerade
festen. Maten uppskattades verkligen och
det får Britt, Ing-Marie och Siw en stor
eloge för!. Tyvärr hände det som inte skulle
hända, nämligen att många hade missat att
anmäla sig. Resultatet blev lite av smolk i
bägaren eftersom maten tog slut. Inte
speciellt roligt för de tre som ingen mat
fick på grund av detta. Hoppas verkligen
att detta inte inträffar igen. Plåster på såren
var en flaska vin.
Britt, Ing-Marie och Siw har ingen skuld
i detta då de ordnade utifrån de
anmälningar som gjorts!

Yngve gjorde så fina skidspår och det verkade
som att dessa respekterades - åtminstone en tid.
Nu har någon eller några åkt skoter i dessa,
tråkigt nog. Det finns ju så många och stora
ytor att åka på så det här var lite väl onödigt.
Skärpning, försök att visa lite respekt för Yngve
som faktiskt anstränger sig för oss i Ställberg
som vill åka på längden.
Det positiva i kråksången är ju SÅ HÄR
LÄNGE HAR ALDRIG SPÅREN FÅTT
VARA I FRED!
Marita

// Lasse

Uthyres!
Lägenheten ovanpå Folkets Hus skall hyras
ut, kontakta Ordförande för utförligare
information.
Byalaget söker funktionärer som kan jobba
nån eller några timmar mellan 20.e maj och
fram till val till Europaparlamentet den 7.e
juni 2009. Vi har fått erbjudandet av
kommunen att vara röstmottagare och skall
då under några timmar per vecka sitta och
bevaka så att röstningen går rätt till enligt
konstens alla regler. Hjälp Byalaget, ställ
upp någon eller några timmar, ju fler vi blir
ju bättre kan vi sköta jobbet. Många bäckar
små gör en står Å för Byalaget.
Hör av er så fort ni kan till Ordförande eller
Christer Söderström för mer information.

Tack till familjen Hedborg, Svepartorp, som
tillåter att jag får röja och anlägga skidspår på
deras mark.
Yngve Wigert
Nog med gnäll...
Plogning vid Folkets Hus
Tack igen Fredrik för din insats med
snöröjning! Det har varit smidigt att parkera
och gå runt huset tack vare dig.
Kyrkstigvandringen mellan Hörken och Båtens
kommer även i år att genomföras, vi samlas vid
“gamla affärn” den 30.e maj kl 10.00 för att
gemensamt åka till Hörken för start. Några fler
än de som gick förra året borde det väl bli eller?
STÄDDAG!
Samling vid affärn, 16.e maj kl 10.00
Ställ upp så får vi lite snyggt härikring!

Valborg
Klockan 20.45 tordag 30 april så samlas vi nere
vid affärn för fackeltändning och sedan
gemensam promenad upp till brasan för lite
firande. Eftersläckning kommer att ske nere på
Folkets Hus med lite Janssons frestelse och
ostmacka till billig penning. Ta med eget att
dricka.
Länsman ska sjunga.... näää, skämt åsido för det
är Ljusnarsbergs och Ramsbergs körer och
solister som skall sjunga i Hörkens kyrka den
9.e maj klockan 18.00. vill ni få en upplevelse
så gå dit. ( kanske länsman ska sjunga också ? )
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Grufvspecial
En dag i gruvan
Göta Karlsson arbetade åren 1971-1977 som
spelstyrare i Ställbergs gruva. Hon gjorde
förmiddagsskift från klockan 06.00 till 14.00
eller eftermiddagsskift från klockan 14.0022.00.
Arbetsdagen började med att man gick till
gruvstugan och bytte om och sedan åkte alla
ner till 500-metersnivån. Där hade Göta sin
arbetsplats, men för att komma dit måste
hon köra ett lok med vagnar efter. Det var
kallt att sitta i loket, så ibland erbjöd sig
någon manlig medarbetare att göra jobbet,
för det var varmare i vagnarna.
Götas arbetsplats var ett lite utsprängt rum,
där hon satt ensam. Rummet var inte större
än fyra kvadratmeter. Utanför i schaktet
fanns gruvhissen, som var en tunna. Göta
såg till att de arbetare, som skulle till 620metersnivån kom ner. I tunnan fanns
mestadels 3-4 personer, men den kunde ta
många fler. Ett år under semestertiden hade
Göta hela ansvaret för hissen från marken
ner till 900-metersnivån.
En gång per skift kom basen och fick lite
kaffe, som kokadespå en platta där nera.
Göta hade en hel del tid över där ner i
underjorden, så hon stickade och sydde
mycket. Hon gjorde bland annat två stickade
sängöverkast.

Färden ner i det mörka schaktet går med fem
meter i sekunden. Man tvingas svälja för att
undgå lock för öronen, men det blir en vanesak
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Grufvspecial
De kunde komma med ett lokomotiv, som skulle ner
eller upp i gruvan och då var det Götas uppgift att
klara det. Då måste tunnan kopplas bort och en hiss
monteras dit istället. Det var ett ansvarsfullt och
spännande arbete. Ibland ringde någon nerifrån lägre
nivåer och ville komma upp. Inom gruvan hade man
lokaltelefon.

Ställbergs gruva 1977

Man måste förstå, att en kvinna, som satt ensam
500 meter ner i gruvan och arbetade inte på något
sätt kunde grubbla och grunna på att bli inständ.
Cellskräck kan man glämma. Det var bara att göra
sitt jobb. Göta var en duktig och tuff gruvarbetande
kvinna och hon tyckte mycket om det här arbetet.
Själv kan jag inte tro att jag hade klarat av en enda
dag i den här miljön, trots att jag tänker mig att
betalningen var rätt bra.

Fuktdrypande väggar glimmar till under
djupdykningen. Pannlampor skymtar
som irriterande bloss i schakt som
passeras med ilfart

Malmen i Ställbergs gruva var känd för sin stora
manganhalt och var därför mycket värdefull. Värmen
i gruvan kunde bli besvärande, då temperaturen
stiger från 8 grader på 500-metersnivån till 16-18
grader på 915-metersnivån och fortsätter att öka. Det
starka bergtrycket gjorde också att det var viktigt att
förstärka taken i orterna med bult och när i Ställbergs
gruva.
// Marianne Matsson

Samtliga fotografier i detta “gruvspecial”
är tagna av Hans Erixon.
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MAX...Killen med Max flyt

Det var ett tag sedan Max var med om en fruktansvärd olycka då han blev påkörd av tåget,
närmare bestämt i maj 2007. Änglavakt hade han definitivt! Vägen tillbaka till idag har varit
kantad med smärtor, kämpande, sjukhusvistelser och oro naturligtvis men viljan har tydligen
varit stark för idag går han i skolan som vilken tonåring som helst. Han har hjälp av sin rullstol
men kan faktiskt gå själv utan stöd eller hjälp. Helt otroligt och fantastiskt roligt att det gått så
bra.Vi hoppas att han blir helt återställd och med tanke på viljan är det väl bara en tidsfråga innan
han kommer springande och cyklande på vägarna i byn.
Hans goda humör är en klart bidragande orsak samt att han haft fint stöd av sin familj och
kompisarna.
fotnot: När detta skrevs så hade inte Max testat att cykla än, men nu efter att vi har pratat med
honom i mitten på april så har han testat med gott resultat. Mopeden den har han även grenslat.

Max och Marita språkar på trappan

Skicka eller lämna in det Du vill se i Byalagets Plåtfat, allt material är välkommet.
Jag efterlyser även dokumentation och bilder från förr
PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

Nyinflyttade
Boktipset, Bra bok
med mycket
tänkvärt.

Fredagspromenaden kl 10.00

Halina

Akbar och Halina har köpt ett hus på
Hagvägen men har inte flyttat hit permanent
ännu.
Akbar är är författare och skriver dikter och
noveller. Dessutom är han musiker och
spelar jaf (iransk gitarr). Halina målar tavlor
och arbetar med trärötter som hon gör
skulpturer av.
Ursprungligen så kommer Akbar från Iran
och Halina från Polen. Naturen runt oss i
Ställberg facinerar de båda och när
sommaren och bären börjar komma så är
dom båda ute och plockar, även
svampsäsongen ser dom fram emot med
glädje. Solna och Stockholm är adressen
som dom fortfarande har men på sikt så vill
båda bo permanent på Hagvägen och njuta
av stillheten som vi har.
Akbar och Halina sprudlar av energi och
skaparglädje, ingen sitter still speciellt länge
utan båda har fullt upp med att utforska
natur och intressanta platser som vi själva
har tagit för självklara och inte ser längre.
Susa har en stor plats i deras hjärtan också,
den lilla tjejen är deras hund som följer med
vart dom än går.

Susa

ET Phone Home !
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Specialspalt för språkfåglar (eller
kulturellt ordbajseri?)
Liljekonvalescent.
Vad det betyder?
Jo, en person som varit sjuk men tillfrisknat
och i samband med detta uppvaktats med så
mycket blommar att han åter insjuknat, men
denna gång i allergiska besvär.

MIDSOMMARÄLGEN
En sen midsommarkväll för många år
sedan åkte vi med barnen på älgsafari.
Nu för tiden hoppas man ju att få se älg
överhuvudtaget under sådana utflykter,
men när detta hände räknades djuren i
flera tiotal och räknandet sköttes av
passagerarna i baksätet.
Vi var någonstans i skogarna runt
Fredriksberg när vi fick se en stor
älgtjur, som avtecknade sej så fint mot
kvällshimlen. Den stod alldeles stilla, så
chauffören stannade, så att vi skulle se
den ordentligt, förmanade övriga att
försöka vara tysta och vevade ner
sidorutan. Det gick bra till en början ,
men till slut knackade en av pojkarna
försiktigt sin far på axeln och viskade:
“Pappa, vad synd att vi inte har
luftgeväret med oss!”
Inga anlag för jakt där inte, och han har
heller aldrig ägnat sej åt sådant varken i
midsommartid eller under den lagliga
jaktperioden.
// Kerstin W

Matosis - de delikata aromer från grytstekar
och fiskgratänger som strömmar ut från
grannlägenheterna när man själv är på väg
hem med en falukorv i kassen.
Tabloidétorka – när SvD fyller hela
förstasidan med enkätnyllen dagen efter att
Metro gjort samma sak.
Vokabulimi – mångordighet.
Avslutningsvis en Fröding för vår tid:
Våran mullah är rund som en
fettisdagsbullah.
Och allra sist:
Jag satt på tunnelbanan häromdagen och
tänkte på just ingenting när jag plötsligt hörde
mig själv säga: - Stekta sparvar i munnen.
Det lät inte klokt. Jag vet inte vad som flög i
mig.
// Marita som läst DN

En rund liten gumma från Spånga,
hade skor som var smala och trånga.
Hon teg och hon led,
men till slut hon kved.
Varför blev mina fötter så långa.
Inger Hellsing från Hörken hälsar
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Säljes !

Bortskänkes !

Begagnad studsmatta, komplett
med alla fjädrar. 300 kronor
Carin

Mattpiskställning
bortskänkes, ring och hämta
den på bönhusbacken. Leffe
070-605 58 88

Önskas köpa !

Bytes !
Gammal och sliten 50-åring
bytes mot 2 st virila 25-åringar
går även bra med en hundvalp
också.

Ved på metervara önskas
Leffe 070-605 58 88

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
Uppsnappat i kön...
Tjej 1: ”Vad ska du göra efter gymnasiet då?”
Tjej 2: ”Alltså, jag skulle vilja segla jorden runt...”
Tjej 1: ”Oj, vad dyrt det skulle vara... Tänk på all
bensin!”

E vi dumma eller ?
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Företagare i byn
Företagsannonsering i Plåtfatet!

Möbelsnickare
Hans Vanderberg
Utför allt inom snickeri
Tel 0580-210 01
Goda referenser finnes

LOFTCAFEÈT !
I början på maj så slår Ing-Marie Ekman upp
portarna igen på Loftcafeét inne på torget i
Kopparberg, vi som var där i somras hoppas
att det blir en lika bra sommar eller bättre för
henne ( med tanke på vädret ). Gör gärna ett
besök.

IG
D
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Om du som medlem i Ställbergs
Byalag önskar annonsutrymme
kan detta ordnas mot en kostnad
om 50 kronor/utgivning. Detta är
endast en administrationskostnad.
Utöver det kommer din annons
även att finnas på hemsidan. 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.
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Röda Fjädern 2009
Röda Fjädernkampanjen pågår under hela 2009. Målet för kampanjen är att öka kunskapen om
beroendesjukdomar och samla in pengar till forskningen.
Hans Majestät Konungen är beskyddare av Lions och Röda Fjädernkampanjen 2009.

Röda Fjädern-ambassadör
“Jag känner att beroende är en väldigt
viktigt fråga som jag gärna ställer mig
bakom” säger Jenny Kallur,
Elitfriidrottare

Röda Fjädern-ambassadör
“Jag vill inte att någon ska behöva lida av
beroendesjukdomar, du kan också ge ditt stöd”
säger Björn Skifs, Artist

Skolklasser kommer att gå runt och sälja pins till förmån för hjärnfonden, köp en eller fler utav
dem. Klasserna får del av pengarna och kan då lägga dessa på en eventuell skolresa.
Alla pengar Lions samlar för dessa pins in går oavkortat till Röda Fjädern under hela 2009.

Läs mer på Röda Fjädern hemsida: http://www.rodafjadern.se
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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.

Sist ut...
Är det bara jag som har längtat till våren?

VILL DU OCKSÅ BLI MEDLEM I BYALAGET ?
KONTAKTA
SIW
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