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LEDAREN
Den blomstertid nu kommer
Just nu är nog en av de vackraste tiderna på året. Mattorna
av vitsippor är helt magnifika, den ljusa grönskan på träden,
fågelsången och folk som har slängt av sig de tunga
ytterkläderna, man ser motorcyklar och diverse
campingfordon ute på vägarna igen. Allt detta och en massa
andra saker gör att livet faktiskt känns helt underbart.
Min fru och jag har ju besökt det stora landet i väster i tre
veckor, medans övriga hemma i Sverige firade bl a
Valborg. Tyvärr så var väl inte vädret det allra bästa här
hemma, har jag fått höra, men förhoppningsvis värmde
Byalagets brasa lite ändå. En reserapport från vårt äventyr
i “Amerikat” finns lite längre in i tidningen

Vad är det som står för dörren den närmaste tiden då? Ja, vi kanske behöver göra om städdagen vid Folkets Hus
eftersom så många hade förhinder, några har dock jobbat mycket bra ska sägas. Sedan är det den årliga
kyrkstigsvandringen, som jag hoppas många ställer upp på i år, det är en jättevacker skogspromenad med
möjligheter till “halvtidsvila” vid en rastkoja. Vidare så har vi ”kulturglimtar” (konstutställning) i bl a Folkets Hus den
3:e till 4:e juli, som kräver att det finns folk där som kan ta emot besökare och bjuda på en kaffetår, schema
återkommer vi med. Vidare fick jag nyligen erfara att vi fått uppdraget att vara röstmottagare i höst under
förtidsvalet, ett förtroende som vi ska förvalta väl, samtidigt som det ger ett välkommet bidrag i byalagskassan.
Nog om detta, nu ska jag ta mig ut på tomten hemma och försöka snygga till lite efter vinterns härjningar. Det är
faktiskt dags för första gräsklippningen också ser jag och sedan måste det ut gödning, eftersom mossan i gräsmattan
trivs ruskigt bra hemma hos oss. Jag får trösta mig med några golfrundor i Stjernfors, där finns det minsann inte
mossa i gräsytorna.
Ha nu en fortsatt skön stund i sällskap med ”Plåtfatet”!

Bengt ”Pappen” Papmehl-Dufay
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Händer och Fötter i byn!
Valborgsmässofirandet gick trögt i år, kanske att det
berodde på att Ställdalen hade sin brasa nere vid
Armatic i år. Nu vill jag inte vara elak men det var den
fjuttigaste brasa jag någonsin sett på trettio år faktiskt.
Ställbergarna ställde upp så vi var nog ett femtiotal
personer som såg varmluftsballongerna stiga till väders
samtidigt som regnet började strila. Som avslutning på
kvällen så åt vi Janssons frestelse med ostmacka till.
Trevlig kväll tycker jag att det var.
// Lasse
Bilden på förstasidan är tagen av Carin Friborg.
Nytt utseende på ”Nya Plåtfatet”.
Jag har nu sakta men säkert påbörjat förändringen av
publikationen, förändring som syns direkt är att jag nu
efter tre år har tagit bort ordet ”NYA” och även
loggan har fått flytta på sig några sidor. Ris och ros
emottagges med glädje om hur ni reagerar på
förändringarna. En sak som jag fick höra efter mars
utgivning var att den var i ett bra format när den var
så liten, en annan sa att den måste bli i A4-format så
att jag kan läsa den lilla texten. Jag testade på mig
själv innan jag bestämde mig för A5 förra gången och
jag kunde ju läsa den lilla texten, visserligen inte alls
så lätt men jag såg i alla fall vad som stod.
Denna gång testar jag igen med A4-format.
Kom med synpunkter tack.
Röstmottagare för förtidsväljare inför det stora valet
i höst. Vi har fått uppdraget och kommer nu att
försöka få ihop en lista på vilka som kan hjälpa till
med detta arbete. Någon dag eller ett par timmar
från någon av er underlättar Byalagets arbete. Vi får
in pengar för vår verksamhet av detta arbete. Hjälp
Din förening!
Söndagen den 13 juni klockan 13.00 samlas vi vid
affärn för transport till Hörken. Det är dags för den
årliga ”Kyrkstigsvandringen” mellan Hörken och
Båtens, Vi gör ett grillstopp vid Djuptjärn där en
brasa står klar för medhavd matsäck.

Tack Yngve Wigert för din röjning av sly framför
vårt hus, nu ser det genast mycket renare och
snyggare ut. Kvistsamling blir det men det är det
värt. // Marita hälsar och tackar.

Dunka Dunka i byn!
Vävningen i Folkets Hus pågår på
tisdagskvällarna som vanligt.
Sommaruppehåll!!
Start av en ny cirkel?
Vi vill dra igång en cirkel för er Ställbergare som har
varit med förr. Tanken är att vi skall dokumentera
Ställbergs historia så att inte värdefulla papper och
annat går i ”graven”. Nästa utgivning av Plåtfatet
kommer en mer utförlig beskrivning och även en
inbjudan till en första träff.
Folket Hus kök skall byggas om och renoveras, vi
behöver all hjälp vi kan få både med handräckning och
snickarkunniga.

Städdagen gick åt pipsvängen, Marita och jag var på
en annan städdag tillsammans med
guldvaskarföreningen inne i Kopparberg. Tråkigt att
det kolliderade men vad skall man göra när man inte
har full koll i almanackan hela tiden. Nya tag och nya
datum kommer upp så fort vi har kontroll. Jag sätter
även upp en lapp på anslagstavlan nere i byn.
Torsdag 3 juni samlas vi nere vid Folkets Hus för att
öppna upp paviljongen för säsongen. Slut upp
klockan 18.00 så fixar vi det som behövs väldigt
snabbt. Stort tack till Yngve och Kerstin som redan
har gått runt hela Ställberg och städat så fint.

Klippning av gräsytorna nere på Folkets Hus måste
göras även denna sommar. Klipplista sätts ihop av
Siw, kan du hjälpa till så vore vi tacksamma. Hör
av dig till undertecknad.
// Siw Jansson

Plåtfatet!
Preliminär utgivning av Plåtatet under 2010
Första veckan i mars
Första veckan i juni
Första veckan i september
Första veckan i december
Önskar ni ha med någonting så vill jag ha materialet
senast en vecka innan utgivningsvecka tack.
// Lasse i Hyddan
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Resan till det stora landet i väster
Upprinnelsen till Annikas o min USA-resa var att en av mina gamla jobbarkompisar hittat den stora kärleken i
Tennesee på äldre dar, vilket ledde till att de gifte sig nu i januari. Ett sådant tillfälle får man inte missa tänkte vi, men
vi kom inte iväg förrän i slutet av april, av diverse anledningar, nåja, bättre sent än aldrig.

På morgonen den 25:e april kl 01.40 ringde väckarklockan!
In med grejorna i bilen och iväg. Första stoppet i Örbyhus, där vi lämnade bilen (barn och barnbarn bor där), sedan
upptåget till Arlanda för incheckning. (Bagaget var det ingen övervikt på i alla fall!). Askmolnet klarade vi med nöd
och näppe, vi var bara en timme sena från Arlanda. Flygresan över till Newark var riktigt behaglig, flygplanet var
bara halvfullt, så vi hade en hel bänkrad för oss själva.
Inrikesflyg Newark-Charlotte och sedan vidare till Chattanooga. ”Den nygifte” hämtade på flygplatsen och två
timmar senare var vi på plats i deras hus. Klockan var då 23.00 lokal tid. PUH!
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Resan till det stora landet i väster
26:e april
Deras hus ligger i ett litet samhälle som heter Tellico
Plains, vid foten av Smokey Mountains.
Första dagen blev det lite shopping och anpassning till
nya dygnsrytmen.

Lost sea

Allt är stort i USA!
27:e april
Idag fyller min gamla jobbarkompis 62 år, vi kan kalla
honom för Börje, för han heter nämligen så. Hans nya
fru, som vi kan kalla Sandy, har tagit semester under
hela vår vistelse hos dom. Det är ganska unikt med tre
veckors semester i USA (det är mer än vad de flesta
har på ett helt år over there!). Nåja, en mycket trevlig
bekantskap (jag förstår varför han fastnade för henne)
Dagen innehöll en resa till ”Lost sea” uppe i bergen
(USA´s största underjordiska sjö). Efter någon
kilometers vandring i grottleder blev det en båttur där
nere, otroligt!

28:e april
Upp tidigt, bil till Cherokee city via ”Sky way” i
Smokey mountains, shoppat, picnic vid Bird trail (ett
vackert vattenfall), casinobesök med lite spel och
sedan hem via en stad som heter ”Copperhill”, jo det
är sant, USA´s Kopparberg, ett samhälle med en
nedlagd koppargruva.
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Resan till det stora landet i väster
1:a maj
Besökte en modellflygtävling i Lakeland ”Top Gun”,
skalaflyg och uppvisningar, WOW!
Det mesta är stort i USA, så även modellerna och hela
evenemanget, men varmt. 38 grader i
skuggan!

Copperhill, the same as Kopparberg.
29:e april
Shoppingdag i Cleveland
30:e april
Bilresa till Lakeland i Florida, 98 mil. Inga problem när
man har en Lincoln town car med alla finesser. Trafikkulturen är riktigt angenäm jämfört med Sveriges, i
staterna ”cruisar” man.

Pappen cruisar mot Florida!
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Resan till det stora landet i väster
2:a maj
Bil till Epcot center, del av Disney World, Floridas
största nöjescentrum. Det är för stort att kunna
beskrivas på ett par rader! Olika världsdelar och
länder är representerade, fantastiska
äventyrsupplevelser, magnifika trädgårdar, mm mm
mm. Vi var där en hel dag, men ska man se ”allt”
måste man nog minst vara där i tre dagar. Trodde
aldrig jag skulle få med mig Annika på en rymdfärd till
mars, men hon hakade på. Hon kanske inte såg så
mycket, men hon var med. Man satt fastspänd i en
”riktig” kabin som var monterad i en
”humancentrifug”. Jojo, vid uppskjutningen hade vi ca
2,5-3G belastning, snacka om 3D-upplevelse.
Dessutom fick jag med mig min kära på en
”segelflygning” genom USA, också den med
påkänningar och vind. Jänkarna är duktiga på så´na
grejor!
Vi var ganska möra på kvällen när det dagliga
fyrverkeriet genomfördes. ”Stockholm vattenfestival,
släng dig i väggen”. Det var det mest fantastiska
fyrverkeri vi någonsin sett och detta genomför man
dagligen!
Det var i alla fall skönt att komma till ett
luftkonditionerat hotellrum på kvällen. På em var det
39 grader varmt i skuggan o solen rakt upp!

3:e maj
Bil till Kennedy Space Center. Ännu en fantastisk
upplevelse. Annika ville inte vara med om ännu en
raketuppskjutning som erbjöds i en simulator, jag
förstår inte varför. Lika varmt idag också. Otroligt att
få se de riktiga grejorna på nära håll. En rymdfärja
stod startberedd ute på rampen, den skulle skjutas
upp veckan efter vårt besök. Apolloraketen som
användes vid månfärderna fanns att beskåda med alla
tillbehör, jag trodde inte en raket kunde vara så stor!
Efter en hel dag där åkte vi vidare till Daytona Beach
till ett hotell, 30 meter från stranden med Atlantutsikt!

HP finns överallt!
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Resan till det stora landet i väster
4:e maj
Började dagen med några timmar på beach´en.
Vilken beach!, 6 mil! lång och sanden kan närmast
beskrivas som om man stoppar ner handen i en
vetemjölspåse, det är inte som playan vid Krigstjärn
direkt!
Vid lunchdags hittade vi en äventyrsminigolfbana, den
var vi bara tvungna att prova. Helt otroligt vad man
kan bygga när pengar inte är någon begränsning!
Bil till Homosassa som ligger på Floridas västkust
där Börjes bror bor.

Stilstudie av en putt?
5:e maj
En förhållandevis lugn dag med djurparksbesök,
kollat in Floridas största HD-återförsäljare o dreglat
lite. Packat kanoterna inför morgondagens äventyr.

Skicka eller lämna in det Du vill se i Byalagets Plåtfat, allt material är välkommet.
Jag efterlyser även dokumentation och bilder från förr
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Resan till det stora landet i väster
6:e maj
Upp 04.30 för att kunna lägga i kanoterna innan dagen
hunnit bli för varm och andra turister vaknat. Vill man
få den riktiga upplevelsen av djur o natur ska man göra
så. Floden vi paddlade på heter Silver River, namnet
av att den inte har några andra tillflöden än källvatten.
Kristallklart vatten och sandbotten, siktdjupet vid
källflödet är ca 25 meter!
Mangroveträsk på båda sidorna om floden med allt
vad det innebär. Jodå, alligatorer, sköldpaddor, ormar,
fåglar och växter som man inte trodde fanns. Vi hade
fått berättat att alligatorer är skygga och sticker innan
man får syn på dom, pyttsan! De låg så snällt kvar så
man kunde fotografera dom, men dom ser elaka ut och
många var dom! Som närmast var vi bara några få
meter från en 3-metersbest. Det var då vi insåg att en
kanot är en väldigt rank farkost. Simmande ormar är
inte heller så kul framför kanoten men allt gick ju bra.
Det var bra ström på vattnet, färden uppströms till
källflödet tog 4 timmar, tillbaka 1,5.
Denna kanotfärd är nog det vi kommer att minnas mest
från resan. Vilken natur och stillhet!

7:e maj
Upp skapligt o sedan bil tillbaka till Tellico Plains i
Tennesee. Framme på kvällen.
8:e maj
Eftersom vi varit borta en vecka från Börje´s och
Sandy´s hus behövde bl a gräsmattan klippas, det
hade hunnit bli 15-20 cm högt. Det skulle bli släktträff
på kvällen så det skulle vara snyggt. Sagt o gjort,
Börje tog trimmern o jag åkgräsklipparen och så säger
Börje: om du behöver stanna o kliva av klipparen, titta
noga var du sätter fötterna för det är mycket
skallerorm här. Det var precis vad jag ville höra! Nåja,
jag överlevde även detta och en trevlig kväll blev det.

Feels like home!
9:e maj
Söndag och Mors Dag i USA. Dessutom går alla i
kyrkan på söndagar vilket även vi gjorde, i detta fallet
en baptistkyrka. Svenska kyrkan har en del att lära.
Själva gudstjänsten var ganska snabbt genomförd,
med en pastor som var väldigt passionerad i sin
predikan, som naturligtvis handlade om Mors Dag.
Resten av tiden gick åt att planera och utbyta
erfarenheter från veckan och vad som skulle ske nästa
vecka. Alla känner alla, så när vi dök upp där med
våra värdar så hälsades vi naturligtvis välkomna,
frågade om vad vi gjort o en massa annat. Det slutade
med att Annika hade en ros i handen när vi gick ut.
På eftermiddagen besökte vi ett ”loppis”, nåja, det
kallas ”fleemarket” men var ungefär lika stort som två
stycken Bauhausvaruhus! Som utbud fanns allting, från
rent skräp till hundvalpar med stamtavla.
Kollade in ett vackert vattenfall i Tellico River innan vi
åkte tillbaka.
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Resan till det stora landet i väster
10:e maj
Till Chattanooga och ett ställe som heter ”Rock City”.
En utsiktspunkt ovanför sta´n med magnifika vyer.
Dessutom hade man gjort i ordning hela klippområdet
bakom med odlingar, tunnlar o en massa annat.
Mycket vackert. Från utsiktsplatsen kan man vid klart
väder se 7 st delstater!
Shopping på em och sedan en fantastisk japansk
restaurang. Gästerna sitter runt var sitt stekbord, när
man beställt maträtten gör kocken entré! Det blev en
flammande uppvisning i den högre skolan med
jonglering o en massa andra tricks. Jodå, maten var
helt fantastisk, fattar inte hur dom kan göra så god
mat!
Väl hemma igen började den lite tråkigare delen av
resan, nämligen packningen. Sista natten (i morgon),
skulle vi bo på hotell nära flygplatsen för att inte köra
upp våra värdar i svinottan.

Underbar utsikt!
11:e maj
Bil till Chattanooga igen och nu blev det besök på
järnvägsmuséet. Just det, nu har vi sett det riktiga
”Chattanooga Choo Choo”. Ett riktigt gulligt ånglok.
Vi hann också med ett besök på det jättelika akvariet i
stan, som egentligen är två akvarier. Ett för sötvatten
och ett för saltvatten. Att det finns väldigt märkliga
skapelser på denna jord visades med all önskvärd
tydlighet! Dessutom lyckades vi få se en 3D-film som
handlade om Hubbleteleskopet och vad som
åstadkommits med det.
Allt har ett slut, så även denna dag, med sedvanligt
restaurangbesök och ännu en fantastisk middag.
Efter lite snyft och farväl blev vi avsläppta vid vårt
nattkvarter innan avresan med flyget i nästa dag.

Omsjunget lok!
12:e maj
Flyget hem kunde gått riktigt snett, för
inrikesanslutningen var tre timmar sen, vilket kunnat
sluta med att vi missat atlantflyget. En snabb
ombokning räddade situationen, men kostade oss en
rejäl språngmarsch. Nåja, vi behövde nog den efter all
mat vi stoppat i oss!
Nattflyg utan nattro, jag tror vi hade hela
”kindergarten” med oss hem, och dom satt naturligtvis
runt om oss. Smällar man får ta. Mest synd var det
nog om föräldrarna o barnen i alla fall.
13:e maj
Låste upp ytterdörren hemma vid tretiden på em.
Konstaterade att vår ”hemhjälp” hade skött sig
alldeles utmärkt, inga blommor hade kastat in
handduken och pannan tuggade i sig pellets som den
skulle. Fanns således inga problem? Jo, vi var
dödströtta! Vi gjorde några tafatta försök att börja
packa upp, men vi gav upp rätt snabbt. Klockan
17.30 tyckte vi att vi gjort oss förtjänta av ett glas rött,
se´n var det kört. Då hade vi varit uppe i 35 timmar.
Någon måste ha slagit till oss med något hårt i huv´et,
vi vaknade vid nio-tiden nästa dag!

De´ ä´ vad jag kallar resa dä´!
Men för att få en rejäl kopp kaffe ska man nog åka till
Säffle istället!

Vi som reste
Bengt o Annika Papmehl-Dufay
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STÄLLBERGS ARKIV
Styrelsen i Byalaget har beslutat att inrätta ett arkiv i Ställberg. Det ska bestå av äldre dokumentation som rör
vår bygd. Kartor, fotografier, vykort, böcker, brev, tidningar och tidskrifter mm. Vi vill försöka få in från
invånarna i Ställberg dokument som kan passa i vårt arkiv. Antingen om ni skänker det eller om ni inte vill göra
er av med det, låt oss scanna in det eller beskriv vad som finns. Vi vill inte att något ska försvinna eller förbli
borta för alltid. Det kan finnas någonting i någon undangömd skokartong eller rent av bortglömt i något hörn på
vinden eller i källaren.
Arkivet kommer att finnas i Ställbergs Folkets Hus.
För att sammanställa allt material så kommer vi att arrangera en studiecirkel, det vore trevligt och lärorikt om ni
samtidigt ville deltaga i denna.
Nu i slutet på augusti kommer vi att ha en sammankomst för alla som är intresserade av denna cirkel, vi samlas
över en bit mat och lite gott att dricka så spånar vi på hur vi vill att denna cirkel skall vara. Vi kommer ut i
nästa nummer av Plåtfatet med både tid och rum om hur vi går tillväga. Väl mött och ha en riktigt fin sommar.
Hör av er till Christer Söderström tel 212 00 eller någon annan i styrelsen.

IN OCH LETA I GÖMMORNA NU!

Phalaenopsis Orchidee

Foto: Lasse Bjelkendal
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Ett gott skratt förlänger käften!

Vi påminns om frågan som för länge sedan fanns i
Falukuriren:
Hur stavas blomman Rhododhendron?
1. Rodådendron
X. Rhododhendron
2. Rododendron
Skylt sittandes på hissdörren i höghuset i Oslo!
Hissen tillfälligt avstängd, vill ni ändå åka hiss,
vänligen använd hissen i huset på andra sidan gatan!
Mamma har bara bekymmer med lilla Anna och
beklagar sig:
-Du är allt ett riktigt sorgebarn!
-Men mamma, jag lovar att jag inte ska vara det mer.
Jag skall bli en riktig glädjeflicka!
Om somliga visste vad somliga
vet, skulle somliga dö av harm
och förtret...
-Kan man dricka ett marsvin?
-Är du inte riktigt klok?
-Jamen, ett från april då?
Min bror är så kort så när han
blev inkallad till militärtjänstgöring
så fick han göra lumpen i
modellflyget!!

Norska ordspråk
Man ska inte kasta ägg i hönshus.
Den som rapar mitt i stycket stör
de andra ganska mycket.
Har man tagit far i båten får man
roa honom ibland.
Man ska inte gå över ån på
efternatten.
Han har bränt sig i ändan med
båda ljusen.

Olle fem år skulle åka buss med sin mormor för första
gången, det var på femtiotalet och bussarna skakade
av de dåliga vägarna och vibrerande motorerna.
Mormor satte sig längst bak i bussen men Olle ville
sitta framme hos chauffören. Platsen som var ledig var
på stora motorkåpan som var filtklädd. Olle satt tyst
väldigt länge under färden men brister sedan ut i hög
röst riktandes mot sin mormor,
- mommo, mommo, durrar de i röva på di mé ?
Fritt tolkat från Love Salminen.
Ordspråk
Den som inte vill arbeta, han skall
heller icke äta.
Bibeln
Norska ordspråk
väck inte den som sover
man ska inte lägga lök på faxen
man ska inte kasta pil i gummibåt
blod är rödare än vatten
den som finner han hittar
den som är far han har
friskt kopplat hälften brunnet
gråt inte över spillolja
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Företagare i byn
Företagsannonsering i Plåtfatet!

Möbelsnickare
Hans Vandenberg
Utför allt inom snickeri
Tel 0580-210 01
Goda referenser finnes
vandenberg.j@spray.se

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 komma med
så 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.
Byalagets Tryckeriverksamhet jobbar i liten skala för
dig eller andra små ideella föreningar.
Hör av dig till styrelsen för offert.

Missa inte detta tillfälle att få träffa våra enastående
hantverkare i byn, vi har öppet i Folkets Hus båda
dagarna mella 11.00 och 18.00
Fika med dopp finns.
Loftcafét i Kopparberg har nu slagit upp portarna för
denna säsong, kika in och ta en kopp kaffe med
dopp.Öppet alla dagar hela sommaren.
Välkomna önskar Ing-Marie.
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Annonstorget!
Önskas köpa !

Till salu !

Båt som flyter, med motor och kärra önskas
köpa. Allt av intresse.
Lasse 210 81

Bandvävstol, golvmodell med tillbehör.
200 kronor
Telefon 102 89
Opel Corsa, årsmodell 87, 9500 mil. besikt och
skattad. 5000 kr eller högstbjudande.
Merca ”Bettan” skall bort, 10 000kr vid snabb affär.
// Marita 0580-21081

Bortskänkes !

Efterlysningar !
Någon som har en jordglob som ni vill bli av
med? Ring mig, Annika!
tel: 070-654 9613
”Småbarnsmöbler”, möbler till barnrum. skall ju
vara anpassade för barns storlek. tel, samma som
ovan. // Annika

Byalagsrosen!
Nytt inslag som jag vill att ni skickar in till är: ”Byalagsrosen”. Den kommer att ges till någon vid varje utgivning som
vi tycker ha gjort sig förtjänt av den med en insats som alla har glädje av.
Denna ros skall Christer Söderström ha med
motiveringen:
glad, pigg och alltid positiv i alla lägen. Nu efter en
ganska så allvarlig operation så ställer han upp i alla
lägen för Byalaget. Han blir visserligen hämtad
eftersom han inte får köra bil på ett tag men Christer
ställer upp när han blir tillfrågad.
Krya på dig Christer, hoppas att du orkar skriva ner
din reseskildring från Italien till nästa nummer. Vi ser
fram emot denna plus dina bilder. Ta inte detta nu som
ett krav på dig, men det är nog det i alla fall eftersom
din förra resa var underhållande.
// Lasse i Hyddan
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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...
Vi har haft det tungt i vinter, tre månaders iskall kyla med ett rekord på 26 minus på min mätare, i och för sig så
ljuger den ju som vanligt men kallt har det varit tycker jag. Pannan har fått jobba men jag har ju inte kunnat elda
nere i källaren eftersom vi har fått eldningsförbud på grund av en dålig murstock... återkommer om den
historien efter att jag har kontaktat både försäkringsbolag och andra involverade.
Nu till saken, jag har blivit med motorcykel igen, Månsson har fixat mina förgasare som hade kleggat igen av
gammal bensin. Bengt kom åkande på Gruvvägen med en specialtank men den ”hoppade” av vid
Bönhusbacken så han rullade in på de sista dropparna som fanns i slangen. Äntligen så skall jag få igång
knarren tänkte jag, men när skall jag hinna få köra den? Gräs skall klippas, jobb inomhus skall göras, nytt kök
skall planeras och även påbörjas. Vardagsrummet som redan är havererat skall tillbaka i husligt skick... Va ska
jag med en motorcykel till egentligen, den står i garaget som ett dåligt samvete. Ska fundera på om jag skall
sälja den också när inte tid finnes för egen glädje. Vinter ja, nu är det ju inte det längre men man kan inte
glömma den snön som föll, snöslungan gick sönder när det var som kallast, trettio minuter utan vantar höll jag
på innan jag fick i backen och kom ut ur garaget en morgon klockan halv fem. Jag började med att köra bort
tjugo centimeter från Göstas uppfart innan jag tog tag i min egen. Vill inte påminnas om någon mer vinter i år.
Till saken som jag har i åtanke just nu, jag har blivit medlem i ”Dunka dunka-klubben”, vi har blivit med vävstol
i hemmet. Ni som har en nära inpå vet vad det betyder...DUNKA DUNKA när som, vilken tid på dygnet som
den ansvarige för otyget sitter där o rycker i spaken så det blir ett speciellt ljud så påminner om en dålig
gammal högtalare med ”Queen” som spelar på högsta ljudnivå och vi andra skall bara acceptera eländet.
We are the champions... no way we are.
Vi går in i månaden juni nu, mycket händer men det som är närmast är kyrkstigsvandringen som jag gick för
första gången förra året. En fin upplevelse och en mysig vandring i vår nära natur, slut upp alla som är sugna på
en promenad, söndagseftermiddagen den 13.e juli klockan 13.00, vi samåker från affärn till Hörken och går
därifrån till Båtens. Appropå ingenting, jag är lika fascinerad varje gång jag startar min åkgräsklippare med
batteriet istället för att försöka dra igång den med snöret. Tack än en gång Månsson för att du ”hittade”
startmotorn.
Trevlig sommar
// Lasse

VILL DU OCKSÅ BLI MEDLEM I BYALAGET ?
KONTAKTA
SIW
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