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STÄDDAG!
24:e oktober kl 11.00

Samling nere vid Folkets Hus, vi stänger
paviljongen för vintern också.

Uthyr es!

Julmarknad 2009
5:e december klockan 11 slår vi upp portarna
till den årliga julmarknaden. Vi kommer att ha
öppet mellan 11.00-16.00. OBS. detta är ingen
loppis. Vill ni boka bord, kontakta Siw.

Vernissage !
Söndagen den 25:e oktober så är det
vernissage i Folkets Hus, jag efterlyser
utställare. Är du konstnär eller utövar ett
hantverk du vill visa upp? Hör av dig till mig
så fort som möjligt. Alla  ”konstverk” kommer
att bli fotograferade och sedan väljer styrelsen
ut de som kommer att bli 2010 års almanacka.
// Lasse B

Lägenheten ovanpå Folkets Hus skall hyras ut,
kontakta Ordförande för utförligare information.

Efterlysning !
Vi söker möbler, husgeråd, vitvaror ex
(micro), allt av intresse. Nu rustar vi
lägenheten och hyr ut den till ett bra pris
till korttidsgäster som kanske vill åka
skidor under sportlovet, eller kanske
svampplockare, fiskare, jägare etc.
Har ni någon som vill hyra så hör gärna av
er för prisinformation och annat.
// Pappen

Loppis!

Lördagen den 14:e november så är det
loppis i Folkets Hus. Vill ni hyra bord så
är det först till kvarn som gäller. Kontakta
Lasse  för mer information. Annons
kommer ut i Väsman Runt också.

Vävstugan
Vävningen i Folkets Hus pågår på

tisdagskvällarna som vanligt.

Anslagstavlan!
Den lagades och snyggades till i våras av
Yngve och Kerstin Wigert. Dom tog bort
massor med gamla häftstift och nitar, varav
de flesta satt hårt som bara den.Yngve och
Kerstin fick hjälp på slutet av Carina
Nyhlén som bor i det röda huset närmast
affären. Hon har dessutom fortsatt hela
sommaren med att hålla tavlan ren från
”utgångna” affischer och diverse lappar
med (ibland alltför många) tillhörande stift
och nitar.
Tack för det
( Kerstins text men omarbetad av LB )
// Pappen

Gör er röst hörd på hemsidan, använd gärna
kontaktformuläret som finns.
www.stallberg.nu Det finns även en ypperlig
länk till en väderlekstjänst som jag tycker
stämmer bra.

Vill ni inte gå in på Byalagets hemsida så
knappa in er på Peter Korkalas hemsida, helt
underbara bilder tagna utanför knutarna i byn.
Med risk för felskrivning så tycker jag att ni
skall googla på Peter Korkala så hittar ni direkt.
Är det för svårt så skriv in ”Ställberg” i
sökfältet så hittar ni också mycket om bygden.
jag säger bara, -tack Peter.
www.peterkorkala.se
www.stallberg.nu

eller som jag fick höra i telefon idag, -jag letar
på neetet ( det prasslade i telefonkatalogen )
Vi kanske måste acceptera att inte ALLA  har,
och inte VILL  ha datoruppkoppling hemma.

Poesi- och musikafton
Välkommen till biblioteket i Kopparberg
den 29 oktober klockan 18.30-20.00,
Ställbergspoeten Akbar  Zolgharnian
läser dikter. Livemusik spelas på både
Tar och Daf  ( iranska instrument )

Fri entré och vi bjuder på fika!
Välkommen

Ett samarrangemang mellan ABF
Örebro län och biblioteket i Kopparberg
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Plåtfatets historia
Upprinnelsen ligger långt tillbaka i tiden. Från början användes så kallade laggfat för att lasta
upp bergmassor med. Dessa fat var tillverkade av trä och var svårhanterliga och blev dessutom
fort utslitna.
I slutet av 1920-talet började man tillverka plåtfat som ersättning för träfaten.
Det blev stor efterfrågan på dessa fat. De användes inte bara inom gruvindustrin utan även vid
väg- och byggnadsarbeten. En som tillverkade plåtfat var Oskar Hansson i Ställberg. Smedjan låg
intill landsvägen söder om Ställberg, mitt för där Kärleksstigen börjar.

Oskar var storleverantör av plåtfat. 1942 passerade en springpojke smedjan. Oskar ropade “titta
får du se”. Han visade då upp ett plåtfat med tillverkningsnummer 37 000, men fortsatte därefter
tillverkningen framåt 1950 och kom upp till 43 000 stycken (enligt dottern Lilian).

Plåten levererades från grossistfirman Holmberg i Grängesberg till Oskars smedja. Oskar
levererade sina plåtfat tillbaka till grossistfirman, som saluförde dessa genom kontinuerlig
annonsering i dåvarande Bergslagsposten. Annonsen dominerade annonssidan och tidningen blev
därför i folkmun kallad plåtfatet.
Där finns kanske förklaringen till varför Byalagets tidskrift fick namnet Plåtfatet. Detta är den
historia vi hört.

// Harry och Gunnar Åkerström

Kantareller, kantareller och åter kantareller vart man än gick i skogarna i Ställberg denna höst.
Nedan en bild tagen av Carina Nyhlén som hade äran att få följa med vår egen lilla
kantarellfyndare, Kerstin Wigert nu innan hon åkte hem till ”fjollträsk”, det vill säga Gustavsberg
utanför Stockholm. Svampsäsongen är INTE slut, Marita och jag plockar korgvis med rödgul
trumpet och även trattisar i mängder.
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Helvetesgapet

Nu har vi vårt eget helvetesgap, efter att skogsmaskinerna har röjt rejält i skogen på väg upp till
Kumlan så dyker detta upp.

Känner ni för att skrika som Ronja Rövardotter gjorde så ta en tur upp i skogen.

 Stenen syns nu från vägen. Foto: Christer Söderström
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Skicka eller lämna in det Du vill se i Byalagets Plåtfat, allt material är välkommet.
Jag efterlyser även dokumentation och bilder från förr

Minne från en skolresa
1940 fick vi som gått ut 6:e klassen i Ställbergs skola gör en skolresa till Göteborg tillsammans
med elever från Stjärnfors skola.
Resan var kostnadsfri för eleverna. Den finansierades av inkomster från frågesportstävlingar i
Folkets Hus. Det gick ett populärt frågesportprogram i radion på den tiden, som leddes av Gösta
Knutsson. Vår lärare Karl Andersson anammade detta och satte upp frågor för fyrmannalag.
Deltagande lag var bland annat arbetskamrater, föreningsmedlemmar, familjer med flera. (Lag
Hyttnäs var vinstrikaste laget).

Resan till Göteborg gick via Trollhättan där vi bland annat besåg fallen och slussarna. I Göteborg
inkvarterades vi på Linneaskolan. Pojkar fick en sal på 2:a våningen. Det var varmt så vi sov för
öppet fönster. En av pojkarna gick i sömnen, gick fram till det öppna fönstret, vände om och lade
sig i fel säng, tillsammans med skolläraren. Där vaknade han upp och slokörat återvände till sin
sängplats.  Dagen i Göteborg började med en båttur med Paddan, varefter vi fortsatte till
Liseberg, som var huvudmålet för resan.

Vi pojkar höll till vid radiobilarna, men efter en stund kom vår busschaufför Saxen och talade om
att det fanns en ännu roligare bilbana på annan plats. Där tillbringade vi resten av kvällen. Efter
Lisebergsbesöket var det  inte mycket kvar av de 10 kronor jag fått av mina föräldrar att roa mig
med. Resan fortsatte till Varnhem där vi övernattade.
Flickorna fick sova i huvudbyggnaden och pojkarna i en flygelbyggnad. En av pojkarna
“förirrade” sig in bland flickorna men blev genast utvisad till de övriga pojkarna.
Pojkarnas rum var litet med över- och underslafar.
En av pojkarna som låg i överslafen sov oroligt på natten och råkade sparka  ned både
gardinuppsättning och rullgardin. Det blev väldigt oväsen när rullgardinen rullade upp sig. Alla i
rummet vaknade utom “gärningsmannen”.

3:e dagen var hemresa. Vi reste via Hjo där vi badade i Vättern.
Ett minne från hemresan var att det blev en väldig stank i bussen. Efter kontroll visade det sig att
en elev hade mat kvar av färdkosten, bland annat ägg som ruttnat i den varma bussen. Bussarna
var inte luftkonditionerade på den tiden.

På kvällen 3:e dagen kom vi åter hem efter en minnesrik skolresa. Tidigare skolresor var
endagsturer till Kopparberg, där man besökte Tingshuset och såg på utsikten från vattentornet.

Men vi fick åka ÄNDA till Göteborg.

Gunnar Åkerström berättade.
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Det var två göteborgare som var på besök i Stockholm. Efter två dagar i huvudstaden hade de
båda gjort slut på sina pengar. När de skulle åka tåg hem visste de inte hur de skulle betala. Då sa
den ene:
- Vi spelar blinda!
När konduktören kom för att kolla biljetten, så sträckte den ene fram 2 st biobiljetter.
Konduktören sa:
- Dessa kan ni inte åka med.
- Hrm... Vi är båda blinda och bad en pojke fixa tågbiljetter till oss. Dessa var vad vi fick.
Konduktören tittade misstänksamt på de båda göteborgarna och sa:
- Låt gå för den här gången då.
Konduktören gick därefter in i nästa kupe, där det satt en riktigt läcker tjej. Han bad henne göra
en tjänst, nämligen gå in och visa brösten för de "blinda" passagerarna.
- Jag tror nämligen inte att de är blinda...
- Inga problem, visst kan jag det!
Hon gick in till männen, drog upp tröjan och lät brösten guppa ut. Coola, som Göteborgare
faktiskt är, rörde de inte en min.
- Nej du, nog är de blinda! sa tjejen när hon kom tillbaka till konduktören.
- Jag HATAR gratisåkare i mitt tåg! Om du går in och visar lite mer, så får du åka gratis!
- Självklart!
Så tjejen gick in till göteborgarna igen, drog ner byxorna och blottade hela härligheten, varpå den
ena mannen sa:
- Nu börjar vi närma oss Götet för nu börjar det lukta fesk......

OOPPPSSS...

Dumpat i skogen!

Någon som saknar sin gamla volvo eller eventuellt funderade på vart husvagnen tog vägen ?
Vi åkte en sväng nedåt Blygruvan för ett par veckor sedan och hittade detta, jag reagerade på
volvon som stod nedskuren i delar i skogen... 20 meter in !!! Hur i hellskotta har någon lyckats
lyfta delarna in i skogen så långt? Även en 1000 liters tank stod och skräpade så är det någon
som behöver eller saknar den så hämta den tycker jag. Är vi några stycken så kan jag även ställa
upp med släpkärra så får vi bort husvagnen ( det som är kvar av den ) också. Bilen ger jag mig
inte på, den vägen nog på tok för mycket. // Lasse
Ps: ursäktar för bildkvaliten, jag använde mobiltelefon som kamera.
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Snyggt hos Jätten !

FARMORS POJKE!?!

Barnbarnet Linda har hunnit bli sju år nu och kanske inte längre är så glad över att eventuellt
skrattas åt via Plåtfatet, så det här får tills vidare bli sista historien om henne.
Hon var 4-5 år och på besök i Ställberg och hunden Donna fanns ännu kvar. Man kan läsa mellan
raderna att hon hade kommit på kant med sin far.
-Farmor, vet du vad pappa gör?
-Neej.
-Han kör så fort med bilen så jag får ont i huv´et.
(Pappans senare kommentar: ”igår var det knäna.”)
-Det var inte så bra, men det går väl över?
Mummel till svar. Detta var ju inte så många sympatipoäng, så det skulle nog komma mera. Och
det gjorde det, en riktig fullträff dessutom.
-Vet du vad han gör mera?
-Neej, det vet jag inte.
-Han drar Donna i svansen!!
-Ja men DET får han absolut inte göra!!
-Neej, däe ser du. Du måste väl säja åt´en.
-Ska JAG? Det får du väl själv göra. Det är ju DIN pappa.
Men då blixtrade hennes ögon till:
-Är det inte DITT barn kanske?!

/Kerstin W. fortfarande svarslös

Stort tack till Tingstadius som gjort så fint staket, det pryder både jätten och lyfter Byn.
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Bortskänkes !

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

Önskas köpa !
”Antik”  bordsmangel, fint skick men
jäkligt otymplig och tung att veva. Hämta
skrotet hos oss i Hyddan så fort som
möjligt om ni vill ha den.
// Lasse B

Naturen spelar oss ett spratt ibland!!
Foto: Carina Nyhlén

Svenskaläraren i 2:a klass frågar lille
Jonny om han kan använda ordet
"förmodligen" i en mening.
Lille Jonny svarar:
- Fröken? Finns det klumpar i en fis?
- Va? Nä...
- I så fall har jag "förmodligen" sketet
ner mig.

Gunnar ryckte till när han såg vem som
var nästa patient i tandläkarstolen. Så sa
han med hög röst: - Jaha Kapten
Johansson. Och nu gapar vi lika jävligt
som ni gjorde på Lv7 för 8 år sen!

Båt som flyter, med motor och kärra
önskas köpa. Allt av intresse.
(inte Månssons som det är hål i)
Lasse 210 81

Ved 2-meters längd köpes, helst igår!
Ring, barnen fryser
210 81

Häm
ta

d!
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Företagare i byn

Möbelsnickare
Hans Vandenberg

Utför allt inom snickeri
Tel 0580-210 01

Goda referenser finnes
vandenberg.j@spray.se

Företagsannonsering i Plåtfatet!

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.

Jag skulle vilja införa en “Plåtfatsros” till Kerstin och Yngve Wigert som
tagit så fantastiskt väl hand om mig i sommar när jag bott här. Jag har fått
följa med på utflykter, och Kerstin och jag har varit på underbara
skogspromenader och precis innan jag åkte hem fick jag vara med om en
kantarellrunda som jag aldrig kommer att glömma.
Helt fantastiskt! Stort tack till er, och till alla andra, som också “hållit ett
öga” på mig de veckor som jag  bott här ensam.

Vädret har ju inte varit det bästa , men med goda grannar har det ändå
varit trevligt.
 
Hälsningar från sommarboende Carina Nyhlén på Bönhusbacken 5.

Plommon !!??!! När vi en förmiddag kom ut på trappen hemma så stod det en påse
plommon där, vi har än idag inte en aning om vem ”Tomten” är som har ställt dit den.
Hoppas att detta lilla inlägg gör så att vi även kan få tacka för påsen! // Marita
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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

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

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.
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Sist ut...

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.

VILL  DU OCKSÅ BLI MEDLEM I BYALAGET ?
KONTAKTA

SIW

Jag skulle vilja skriva om hål jag sett, detta hål såg vi invid gruvvägen i mars. Enligt all expertis
så skall det vara en grävling som har letat mat i en myrstack. Jag är imponerad av dessa djur som
bemödar sig att gräva upp någonting som inte visar en tillstymmelse till liv när snön ligger kvar.
Ett annat hål som imponerar men även gör mig glad, det finns inne på vår tomt. Hålet dök upp en
dag men det var egentligen inget hål från början utan en jordgetingbo!! Dessa j***a jordgetingar
gjorde så att jag hade ont i höger arm i sex timmar. ( dom gillade inte min röjsåg ) En dag så var
det inget jordgetingbo, nu var det ett hål, jag blev glad att en grävling ( tror jag ) ansträngde sig
till att hjälpa mig att få bort mina ärkefiender, getingarna. Efter stor efterforskning om vem som
äter getingar och allt annat i boet så är jag nästan säker på att DEN grävlingen kommer att få leva
ett bra liv i vår trädgård ( OM den ger fn i att förstöra rabatterna dvs )
Nu väntar jag bara på att min vän grävis kommer att hjälpa mig med ett jordgetingbo till, det är
alldeles intill garaget, JAG tycker inte att det borde finnas kvar, ska jag ringa en vän med
grävmaskin kanske? Hjälp med mina ovänner getingarna behöver JAG i alla fall.  // Lasse
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