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LEDAREN
Tiden går för fort!
Just nu småregnar det med lite snålblåst o 15 grader på
termometern. Vad är det som händer? Det känns som
om jag har råkat bläddra förbi några blad i
almanackan. Varför är det inte några fler
sommarveckor i min kalender?
Sitter o tänker tillbaka på cykelsemestern Annika o jag
gjorde i början av juli, nere i Moseldalen i Tyskland.
Otroligt vackert, som att cykla omkring i ett gigantiskt
vykort. Varmt, massor av god mat o ännu mer gott att
dricka.
Ett antal husbilsturer har det också blivit med en massa
trevliga minnen, men varför är underbart så kort? Är
sommaren redan slut? Nja, fullt så illa är det väl inte,
men nog märker man att dagarna blir kortare med en
ryslig fart.
När jag bläddrar i agendan syns det allt för väl att hösten gör sitt intåg med alla dess aktiviteter och möjligheter det
innebär.
Det första som Byalaget ska ta itu med är förtidsröstningen till valet i september, en utmaning vi gärna tar. Vävkursen
börjar igen, vi ska försöka skapa ett ”Ställbergs arkiv” som historiskt beskriver vår bygd från dåtid till nutid, vi har
”Kopparbergsmarken” där vi ansöker om att få sköta parkeringen, ett möbelloppis ska vi också anordna i början av
oktober.
Nog finns det aktiviteter att hugga in på och tur är väl det, för då går kanske hösten lika fort som sommaren.
Man säger ju att varje årstid har sin charm, och visst är det så. Vi kompenserar de mörka kvällarna med att ta fram
mysbelysning istället. Det är dags för kräftor o surströmming, och förresten, svampsäsongen är ju här! Har tyvärr inte
plockat så mycket själv, än så länge, men det finns underbara människor i byn som gärna delar med sig! Och tänk
bara när de fina höstdagarna gör sitt intåg med klar ren luft och skogen börjar skifta i alla tänkbara färger.
Nog finns det mycket att se fram emot och njuta av!
Ha nu en riktigt skön höst och glöm inte,

Carpe Diem!

Bengt ”Pappen” Papmehl-Dufay
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Händer och Fötter i byn!
Bilden på förstasidan är tagen av Carin Friborg.
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!
Kom ihåg!
Äldre människor är värdefulla.
Vi är mer värdefulla än den yngre generationen.
Vi har silver i vårt hår.
Vi har guld i våra tänder.
Vi har stenar i våra njurar.
Vi har dy i våra fötter,
och vi är laddade med naturell gas.
Mona och Gunnar har hämtat citatet från Glimtan i
Smedjebacken, och visst stämmer den väl?! Vänner
till Love Salminen och Marianne matsson.

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

Dunka Dunka i byn!
Vävningen i Folkets Hus drar nu igång i september.
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”. Läs mer om detta några sidor
längre fram, anmäl er gärna också. Christer S.
Folket Hus kök skall byggas om och renoveras, vi
behöver all hjälp vi kan få både med handräckning och
snickarkunniga.
Söndagen den 15 augusti så siktades det en björn på
vägen mellan Hyttnäs och Ställdalen. Anders och
Carola från Gruvvägen kom åkandes och björnen
rusade upp ett par meter framför bilen. Nu kommer
väl frågan automatiskt, så jag svarar på den direkt.
-Nej, det var inte Björn som bor efter den sträckan
utan denna var både brun och hade väldigt mycket
päls enligt uppgiftslämnarna. // Lasse i Hyddan
Loppis i Folkets Hus, läs mer i tidningen.
Annonssidan kommer igång sakteligen, nu har vi
raggat fyra nya annonsörer till Plåtfatet, detta
genererar i att vi snart har hemsidan på internet betald
under ett år. Har ni någon som vill annonsera och
samtidigt nå ut till dryga 600 läsare varje utgivning så
hör gärna av er. Utformningen av annonsen gör vi
tillsammans och vi tar inte ut någon avgift för detta
utan det kostar bara 50 kr per utgivning, minimum 4
utgivningar ( det vill säga ett års annonsering till en
kostnad av 200 kronor. Billigare kan det inte bli.

Marken 25 september 2010!

Bemärkelsedag?

Vi har parkeringen på Garhytteskolan lördagen den
25: september och vi behöver nu hjälp av medlemmar
för att sköta vår uppgift den dagen så att vi kan dra in
en god summa pengar till vår verksamhet och vårt
Byalag. Känner du dig manad så hör av dig till
styrelsen så fort som möjligt för vår planering.
// Lasse i Hyddan

Ge bort god konst av konstnären Love Salminen,
20% rabatt på tavlorna om du är medlem i
Ställbergs Byalag. kontakta Love direkt.

Nya medlemmar, fyra nya inflyttade kommer nu att
bli medlemmar i Ställbergs Byalag. Även som
annonsörer finns de med i denna utgivning. Titta
under företagare i byn.

Jag fick ett roligt telefonsamtal för någon vecka
sedan, det var Merit Åhs Janbrink som ringde. Hon
var nyfiken på hur många som bodde i vår lilla by
eftersom hon skulle hålla ett föredrag i Karlskoga.
Merit är en förre detta Ställbergsbo och bodde här
när hon var ett år. Familjen bodde i ”lärarbostaden”
som hon kallade den, när hon förklarade så insåg jag
att det måste vara röda längan som ligger precis
nedanför skolan. Mer om Merit finns längre in i
tidningen. Kul att det finns fler som hittar till hemsidan
tycker jag. www.stallberg.nu // Lasse i Hyddan
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2-7 augusti 2010
Det finns dom som åker till USA på semester i
flera veckor. Andra tar en 5-dagars tur upp till
dom svenska fjällen, närmare bestämt Gräftån
i Oviksfjällen i Jämtland. Visst är fjällvärlden
fantastisk även på sommaren.
Vi dvs Ulla, Meta (Ullas syster) och jag for upp
för att plocka lite hjortron samt inte minst för
att njuta av: 1, naturen, 2, god mat, 3, gott dricka
och inte sist men inte minst, varandras sällskap.

Vi hade tur med vädret och med tillgången på
hjortron. Det övriga försåg vi oss själva med. Mao vi
åt och drack gott och mycket.
Vi klafsade omkring på myrar i en vidunderlig natur.
Nog är det vackert här men det finns även andra
ställen där naturen är storslagen och utsikten
fantastisk
Så här kan man ladda batterierna hemma i Sverige.
Lasse G
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Dunka Dunka i byn igen!

Hej alla väv-vänner!
Nu börjar det vara dags att starta upp tisdagskvällarna i Folkets hus
igen!
Men det kanske behövs lite ny inspiration och nya idéer, därför tänkte
vi starta upp med en kort inspirationsresa tisdagen den 14 september. Vi
startar från Folkets hus kl 17.00.
Det kommer att finnas möjlighet att handla material. Vi har även fått
en hel del material donerat till oss, så vill man se vad vi har fått så står
det mesta nere i Folkets Hus, tyvärr ej sorterat, det får vi ta hand om på
nästa träff.
Vi ses
Annika
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OM KÄRLEK:
Utseendet spelar ingen roll. Se på mig jag är jättesnygg, men har ändå ingen att gifta mig med. (Brian
7 år)
För att få kärleken att hålla är det jätteviktigt att vara en bra kyssare. Då kan det hända att din fru
glömmer att du aldrig går ut med soporna. (Erik 8 år)
Folk som är förälskade håller varann i händerna bara för att ringarna inte ska ramla av. För dom
kostar jättemycke pengar. (Tine 7år)
Min mamma är jättefin, för hon har så långa bröst. (Bjarne 6 år)
Pappa säger att mamma är medvetslös när hon köper kläder. (Tomas 6 år)
OM NATURVETENSKAP:
En hästkraft är den energi som går åt för att dra en häst femhundra meter på en sekund. (Eyvind 10
år)
En vibration är en rörelse som inte vet åt vilket håll den ska gå. (Rune 8 år)
Vatten visslar vid 100 grader. (Måns 9 år)
Svampar växer på fuktiga ställen. Det är därför dom ser ut som paraplyer. (Henrik 8 år)
Kroppen består av 90% vatten, 2% ben och kött och naglar efter behov. (Erik 9 år)
En kropp är något som slutar i skorna. (Andreas 5 år)
Om du går på promenad och hjärnan ramlar ut, så hittar du nog inte hem igen för då klarar du inte att
tänka klart
OM MAT OCH DRYCK:
Man bör aldrig dricka när man står på huvudet. (Jonas 7 år)
Arsenik är en stark krydda som lätt kan förstöra en hel middag. (Jeanette 10 år)
Det går att få smörgåsar att fastna på väggen, men då måste man kasta hårt. (Patrick 10 år)
Det enda som är värre än lever det är min lillebrors blöjor. (Håkan 8 år)
Kroppen måste ha mat för att överleva. Italiensk sallad kostar över 5 kronor per kvadratmeter. (Henrik
7 år)
Blåbär är jättegott, för det är sylt i dom. (Björn 5 år)
OM DJUR:
Man ska aldrig blåsa en katt i örat för om du gör det fyra eller fem gånger, biter den dig i
läpparna.Sen släpper den inte taget på minst en minut. (Lisa 9 år)
Apelsiner har inget skelett, men det har myror. (Lina 6 år)
Kossan parar sig med tjuren för att få kalvar. Tjuren gör det för att den har lust. (Sven 6 år)
Alla djur kom till jorden långt före människan.Djuren levde i lugn och ro tills människorna kom och
gjorde vägar, hotell, hus och kondomer. (Michael 8 år)

Möbelloppis i Folkets Hus i Ställberg
lördagen den 2 oktober kl. 11 - 16
Du som är medlem i Ställbergs Byalag är välkommen att lämna in de möbler som du inte använder eller som du vill
bli av med. Du kan lämna in möblerna dagen innan på eftermiddagen eller kvällen.
Kontakta Christer Söderström, 21200 eller någon annan i styrelsen så kan vi bestämma tidpunkt eller om du
behöver hjälp.
Christer
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Ritas Hotell i Ställdalen
Nu har Stelldalens hotell blivit Ritas Hotell i Ställdalen!
Makarna Margarita och Folke Bergman som sedan någon månad övertagit hotellet har stora ambitioner – det märks
redan på utsidan, det byggs i en rasande takt, plattsättning, uteservering byggs och ny ingång till den nedre
restaurangen är på gång. Även invändigt händer många saker, förändrat kök, renoverade rum och så vidare.
Vår målsättning, säger Folke Bergman, är att skapa en attraktiv samlingsplats för alla på orten, för dem som kanske
vill träffas och ta en kaffe eller öl, för föreningar som vill ha möten, för ungdomar, unga som gamla, som vill besöka
vår sportbar med storbilds-TV som öppnas inom kort eller kanske äta en god middag eller lunch, vårt kök kommer
snart att ha den kapacitet som behövs.
En viktig del av vår verksamhet är att kunna erbjuda en service som gör det möjligt att köpa de varor man glömt att
köpa eller som tagit slut. Vår lilla servicebutik har inte allt men det Ni frågar efter försöker vi skaffa. Nu behöver
man inte åka till Kopparberg för att köpa kvällstidningen! Att Ställdalen får kommunens enda riktiga hotell är
naturligtvis ett lyft för orten.

Om det nu skulle bli en tävling om vem som har det fräckaste kubbspelet skulle jag vinna med hästlängder!
Ulla Grandin har målat det med omsorg och Lion i Kopparberg hade det som en lotterivinst. Gissa om jag tog
många lotter den dagen… (och det var jag inte ensam om) - skam den som ger sig säger jag bara!
Ni kan ju själva avgöra det genom att titta på bilden så det blir inte svårt. Är det någon som vill ta chansen att
utmana mig så är det bara att komma förbi. Marita

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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GRATTIS!
Vår ordförande i Byalaget har som en del noterat fyllt 60 år i sommar! Grattis igen.
Detta firade han med släkt och vänner och oss bybor som slöt upp. Vädret var perfekt och därför kunde vi sitta ute
och njuta av både mat och dryck. Här klämmer jag in ett tack till Annika som hade gjort en helt fantastisk
smörgåstårta, bland annat…(se bilden och ni förstår!) Det var med ledsnad man skar i konstverket kan tilläggas!
En trevlig eftermiddag blev det verkligen innan vi gick ner till Folkets Hus. Detta med tanke på att Kulturglimtar var
en av aktiviteterna, samt hos Bahman som ställde ut sina tavlor hemma.

Text och bild på denna sida: Marita Bjelkendal Friborg

På tal om Kulturglimtar så har vi hört att det föll väldigt väl ut, alldeles otroligt enligt många vi talat med. I och med
detta blir det med all säkerhet en da capo nästa år. Med andra ord kan vi kanske härifrån Ställberg bidra till mer
eftersom det finns otroliga resurser just här!
Första året vi bodde här sade en bybo att ”det är väl
bara stockholmare” som odlar på det viset, och det
var riktat till mig så klart. Det året fick han laga en och
annan rätt med squash, utan några som helst sura
miner. Förra året regnade bort men det ser ut som om
vi skall kunna skörda i år igen.
Problemet är bara det, att man knappt kommer in i
växthuset längre, se själva.
Tur att det inte är lika trångt i skogen när vi plockar
svamp. Dock har vi blivit av med ett säkert ställe i
Ställberg då det inte var så populärt att vi plockade
just där. Det blir att söka nya skogar runtomkring och
samtidigt få motion.
Åsså va de Månsson…
I samband med att jag fick en vävstol av Hans Hedborg uppstod det ett litet problem. Det var nämligen så att det
fattades en ”spak” som ska reglera spänningen i varpen, och detta är en absolut nödvändighet. Vi var några som
letade, och letade gjorde vi verkligen, för den hade ju funnits, det var det enda vi var helt säkra på. Hur vi än bar oss
åt kunde vi inte ”hitta på den” någonstans. Naturligtvis fick ju Månsson en snilleblixt av det mer kända slaget i vanlig
ordning. Han kom därför hem till oss och mätte lite så där som han brukar och sedan bar det hemåt igen för honom.
Han skulle till verkstaden och fixa lite och därefter återkomma.
Jag stod ett par dagar senare i gästrummet och tittade ut eftersom jag hörde ljudet av en motorcykel som närmade
sig huset. Det var då jag såg något som såg ut som en filmsnutt – en person glider liksom förbi grinden och slänger
något på grusgången och det tog många långa sekunder för mig att inse att det var just Månsson.
Vad jag egentligen såg framför mig var en actionfilm där någon kastar in något helt annat i ett negativt syfte men tack
o lov var det inte film – utan verklighet – och det var Månsson som hade gjort en ”spak” till vävstolen. Nu fungerar
det att spänna varpen även om den inte kommit plats, men det är en annan historia. Tack Bengt!!! Marita
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Sigge bloggar på neetet!
Nog kan det ibland vara gräsligt gräslikt….
Hej, här vare’ Sigge igen.
Den här sommaren har bjudit på både det ena
och det andra. Ömsom sol mellan molnen och
rätt som det regnar så kommer det en skur.
I början var det så varmt att husse fick slänga
mig i poolen ett par gånger utan att jag så mycket
som morrade ens, det var faktiskt ganska skönt
även om jag är en riktig badkruka. Det finns även
andra saker som jag tycker är pest, att åka bil t.ex.
jag kan inte för allt i svansen begripa hur någon
kan tycka att det är kul, nej ett riktigt hundgöra
(f´låt) är vad det är, det är nästan så att jag mår
illa av att bara tänka på´t. Nehej, då finns det roligare saker att ta sig för. Som att hindra husse
när han ska fram med gräsklipparen t.ex. Eller att springa bakom och bli gräsduschad. Visste ni att när det regnar går
jag inte ens ut för att kissa, även om det är nödvändigt. Nu tror ni föståss att jag kissar inne på mattan eller så, men
nehej jag håller igen tills det slutat regna i alla fall oftast.
Nu säger jag som 100-årige Allan Karlsson: ”det e som det e och det blir som det blir”
Voff på Er!
Sigge
En blondin och en advokat sitter bredvid varandra på flyget mellan Stockholm och Köpenhamn.
Advokaten frågar om hon har lust att leka en kul lek?
Blondinen som är trött och vill ta sig en tupplur, avböjer artigt och vänder sig mot fönstret för
att få sig en blund.
Advokaten försöker övertala henne med att tala om att leken är mycket lätt och rolig. Han
förklarar:
- Jag ställer en fråga till dig, och om du inte vet svaret ger du mig 50 kr, och vice versa.
Hon avböjer igen och försöker få lite sömn. Advokaten säger upphetsat:
- OK, om du inte kan svaret ger du mig 50 kr och om jag inte kan svaret ger jag dig 5000 kr.
Detta fångar blondinens uppmärksamhet och eftersom hon förstår att hans tjat inte kommer att
sluta om hon inte går med på att leka leken, så samtycker hon.
Advokaten ställer första frågan:
- Hur långt är det mellan jorden och månen? Blondinen säger inte ett ord, plockar upp
plånboken ur sin handväska, tar fram en femtiolapp och ger den till advokaten.
- OK, säger advokaten. Nu är det din tur.
Hon frågar advokaten:
- Vad går upp för en kulle med tre ben och kommer ner med fyra ben?
Advokaten, mycket tankfull, tar upp sin laptop och söker bland alla referenser, men inget svar.
Han kopplar upp sitt modem med flygtelefonen och surfar på nätet men inget svar. Frustrerad
skickar han email till sina vänner och kollegor men utan framgång.
Efter en timme väcker han blondinen och ger henne 5000 kr.
Blondinen säger:
- Tack, och vänder sig om för att fortsätta sova.
Advokaten som är mer än lovligt upprörd väcker blondinen och frågar:
- Nå, vad är svaret?
Utan att säga ett ord tar blondinen fram en femtiolapp, ger den till advokaten, och somnar om!
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STÄLLBERGS ARKIV
Från förr till nu
Du är välkommen till en träff i Folkets Hus söndagen den 12 september kl. 17.00. Som ” inträdesbiljett ” vill vi att du
har med dig något som du tycker passar i vårt nya lokala arkiv.
Det kan vara fotografier, kartor, böcker, vykort, dokument, något som rör gruvan, tidningar och tidskrifter, idéer,
eller information om vad som finns i dina gömmor. Vi vill inte att något ska försvinna och förbli borta för alltid.
Du kan antingen skänka det till arkivet eller låna ut det. Vill du däremot behålla det själv kan vi fotografera av det,
kopiera eller skanna in det. Arkivet ska förvaras i Folkets Hus i ett låst rum och dessutom i ett låst skåp.
Sommaren börjar så småningom gå mot sitt slut så då kan det finnas tillfälle att gå upp på vinden och leta eller rota i
källaren.
Som tack bjuder vi på Janssons Frestelse och dryck.
Hör gärna av dig till någon i styrelsen så vi vet hur många som kommer.
Välkomna!

Svår bilolycka 1928
“1928 inträffade en materiellt svår bilolycka på riksvägen mellan Örkelljunga och Åsljunga. Det var en
Örkelljungabo som körde på en köpman från Skånes Fagerhult.
Vid den efterföljande rättegången i Klippan sades det att Örkelljungabon som var orsak till olyckan fick en
förmildrande dom, därför att han hade druckit brännvin och hade svårt med att styra!
Citat ur körkortsbok år 1920:
De som vållar bilisten de största bekymren, äro dock lekande barn och nervösa fruntimmer. De förra äro under lek
både blinda och döva.
Att signalera åt dem hjälper i regel ej, och ofta komma de framrusande så nära vagnen att signalen icke är av
betydelse.
Där man väntar sig lekande barn såsom vid skolor, lekplaner etc, bör man endast köra fram med yttersta varsamhet,
ty man kan sällan hjälpa sig med annan manöver än att stoppa vagnen.
Damer är ofta lika svåra som barnen, ty vid en hornsignal tappar de ej helt sällan koncepterna. Att de efter att ha
passerat trefjärdedelar av gatan utan vidare vända för att nå den gångbana de nyss lämnat är intet sällsynt.
Ja två, tre gånger kunna de springa fram och tillbaka framför bilen. Stanna och låt dem komma upp på gångbanan!
Handla i övrigt som vid möte med spårvagnar.

Blå slagg på marken
Diktsamling av debuterande Merit Åhs Janbrink
Blå slagg på marken är en diktsamling som utspelar sig i Bergslagen. Den
roströda tråden går genom gruvsamhällen som tycks tömda på framtid - men är
det verkligen så? Här rapporteras om harsyra som växer, mormorsmyggor som
dansar och om de skratt som håller hösten stången. Det eroderande berget
ställs mot det växande barnet.
Merit Åhs Janbrink (född 1975) kommer från Ljusnarberg i Bergslagen och är
numera bosatt i Arboga.( bodde i Ställberg vid ett års ålder )
Hon har tidigare vunnit första pris - Poem of Europe Award - i Féile
Filíochta International Poetry Competition. Blå slagg på marken är hennes
debut.
ISBN

978-91-85385-83-6
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Ett gott skratt förlänger käften!
Hur känner man igen en hare
som flyger?
- Vet inte.
- Jo, han har en örn på sin rygg!

Två pojkar promenerar hem från
söndagsskolan. Man har pratat om
Djävulen under sammankomsten.
- Hur tror du det är med den där
Djävulen? frågar den ene pojken.
- Äsch, det är väl med honom som med
tomten och storken. Det är farsan.
Fru Nilsson tittade in till sin väninna, fru
Hansson, på en kopp te. Då damerna satt där
sa fru Nilsson:
- Var har ni er vackra Moraklocka?.
- Den har urmakaren hämtat för reparation, sa
fru Hansson
- Det var då husets sextonårige son sa:
- Men först ville han ta den randiga mattan.
-Ni får sluta som chaufför hos
mej. Idag var det andra gången
på två veckor som ni varit nära
att köra ihjäl mej.
- Snälla direktören, ge mej en
chans till.
Pappa följer Per till skolan
första dagen och säger:
- Du behöver bara gå i
skolan tills du är 16 år.
Per börjar gråta och frågar
pappa:
- Då kommer du väl och
hämtar mig?
En cowboy och hans häst satt
och spelade kort. Plötsligt
började hästen äta på korten.
Cowboyen frågade:
- Varför äter du på korten?
- Det är ju klöver, sa hästen

Min son är en stor djurvän, säger den
stolta modern. När han var ute med sin
lillasyster i barnvagnen, bytte han bort
henne mot en hundvalp

Den ensamma kvinnan:
- Jag blir alldeles slut av att först arbeta heltid och
sedan försöka hinna med hushållsarbetet också.
Idag torkade jag alla golven och diskade när jag
kom hem från jobbet. Imorgon ska jag tvätta en
jättekorg med kläder och sedan ska jag putsa
fönstren.
Den andra kvinnan:
- Din man då?
- Nej! Där går gränsen! Han får tvätta sig själv!

En kväll hörde pappan hur sin son bad nattbönen och han avslutade med:
“Gud välsigne mamma. Gud välsigne pappa. Gud välsigne mormor. Hej då
morfar.”
Detta tyckte pappan var lite konstigt, men han brydde sig inte så mycket
om det. Nästa dag dog morfar.
Två månader senare hörde pappan igen hur sonen bad sin nattbön:
“Gud välsigne mamma. Gud välsigne pappa. Hej då mormor.”
Nästa dag dog mormor, och pappan blev mer och mer upprörd över
situationen. Två veckor senare bad sonen:
“Gud välsigne mamma. Hej då pappa.”
Enbart detta gav pappan nästan en hjärtattack. Han sa inget, men följande
dag gick han upp tidigt så att han skulle missa morgontrafiken till jobbet.
Där stannade han hela dagen. När klockan passerat midnatt vågade han sig
hem, ganska stark eftersom han överlevt dagen! När han kom hem
ursäktade han sig för sin fru och sa:
“Jag är ledsen älskling. Jag har haft en sjuhelvetes dag på jobbet.”
“Tror du att du har haft en dålig dag?” skrek frun “min dag började med att
brevbäraren föll ned och dog på här utanför!”
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Företagare

Möbelsnickare
Hans Vandenberg
Utför allt inom snickeri
Tel 0580-210 01
Goda referenser finnes
vandenberg.j@spray.se
Utför allt inom plåtarbeten, goda referenser finnes!
40 års erfarenhet i branschen.
Även snörjning under vintern.

Ställdalens Plåtslageri

Ritas Hotell i Ställdalen

Anders Johansson

073-904 76 37

Telefon 0580 – 209 90
Gamla vägen 26
714 72 Ställdalen
Stelldalens hotell/Rosenhill är nu i ny regi!

Med 45 års erfarenhet och 30 år som företagare har vi
ett gediget kunnande, målsättningen är att hjälpa dig på
bästa sätt med ett kvalitativt, snabbt och noggrant
utfört arbete.

Certifierad AC service

All möjlig & omöjlig bilservice på både
dagens & gårdagens bilar.
Motorrenovering
Automatlåderenovering
Fordonselektronik
Bilspecialisten Birger Fredrikson
Tel: 0580-210 22 eller 070-475 18 82
www.bilspecialisten.eu

30 rum och tre sviter kommer det att bli efter att
lägenheterna byggts om.
Förutom hotellverksamhet har vi också en servicebutik
i mindre skala med det mest akuta som t ex mjölk,
dagstidningar och kaffe, från eget rosteri.
Storbilds-TV kommer att bli aktuell och hotellet har
fullständiga rättigheter. Du är alltid välkommen hit för
att äta eller dricka något.
Tanken är att bli ett ****-hotell.
De nya ägarna är Folke och Rita Bergman
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Annonstorget!
Önskas köpa !

Till salu !

fortfarande så söker jag en båt, fick låna en i
somras så nu har jag en riktigt blodad tand på att få
åka båt. Finns det ingen vänlig själ som vill bli av
med båten som bara ligger och aldrig blir använd?
Ring så hämtar jag: Lasse B 210 81

3 fönsterbänkar i marmor, gröngrå till färgen, mäter
136 cm lång, djup 13 cm och tjocklek 3 cm
en av bänkarna har en liten skada annars så är dom
fina för att vara över femtio år gamla. Marita 21081
Duschkabin med blandare, fin. 1000 kr
Spegelgarderober, ring för mer info och pris.
Anders Johansson tel: 073-9047637

Efterlysningar !

Öppet september ut!

Har ni ingenting som ni vill bli av med? Vi når ju
drygt 600 läsare varje utgivning. skicka in det ni vill
ha eller bli av med till mig. Detta kostar inget men
kan generera i en slant för ert ”skräp” som bara
ligger och samlar damm.

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.
Vad vore Byalaget utan Plåtfatet och vad vore Plåtfatet
utan familjen Bjelkendal Friborg?
Möjligen ett tefat…
Ni jobbar med stor energi och kunskap, engagemang
och nya idéer och tar reda på det mesta, som har hänt
eller ska hända i byn.
Så nu hoppas vi, att alla i Byalaget ställer upp och i
fortsättningen hjälper Marita och Lasse med stoff till
kommande Plåtfat, så att vi får behålla traktens bästa
tidning.
Byalagsrosen med tillhörande tackkort är naturligtvis
er!
Kerstin och Yngve Wigert
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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...
Jag är fullt på det klara med att många är upptagna i ”sylta-, safta-, lägga in- och konserveringsstadiet” så här
års, liksom jag själv. Trots detta ägnar jag mina tankar åt Folkets Hus av alla möjliga orsaker. Det har ju tidigare
nämnts i Plåtfatet att det vore trevligt att få ett fint sådant. Idag tycker jag personligen att det ser lite ”skrabbigt”
ut och mitt önskemål är att det blir snyggt och prydligt. Det behövs en del resurser i form av arbetskraft och det
får vi själva stå för. I övrigt finns det mesta av material eftersom det har skänkts en hel del för att få det som vi
önskar. Vi kan olika saker bra, och det vore förnämligt om dessa krafter kunde utnyttjas optimalt utan dyra
omkostnader.
Finns det intresse hos övriga bybor att detta kan genomföras? Om alla ställde upp med det de kan borde det
inte ta så lång tid, och tillsammans är det roligare, eller hur?
Hör gärna av er så kan vi ordna så att det blir något av alla planer!
Nu när vi närmar oss hösten med raska steg tänker jag tillbaka på försommaren med sol och värme.
Naturligtvis har vi alla fått vår beskärda del av både D-vitamin och solbränna. Regn har vi förvisso också fått
vår beskärda del utav, men det har i sin tur genererat i att svampen växer så att det knakar i backen och den
gör ju inte ont precis. I skrivandes stund väntar jag på Karl-Johan som är så himmelsk god.
I Stockholm har det varit så torrt att svampen inte orkat ända upp till skillnad mot hos oss i Bergslagen. Själv
har jag försökt att dela med mig till dem som inte skall/eller kan plocka själv av olika orsaker vilket har känts
oerhört tillfredställande! Ett tack och ett leende är så underbart. Lasse och jag kommer att plocka så mycket vi
kan under hösten som följer för att torka för kommande bruk och ha som presenter framdeles. Förutom svamp
har naturen så mycket att ge men det är också en otrolig känsla att gå till växthuset och hämta gurka och lägga
in bland annat. Utöver det har det odlats squash som är delikat till både grillat och soppa, för att inte nämna de
solvarma tomaterna… Det öppna sinnet till naturen gör att man tar till vara på bär och annat som vi bjuds på
och det skall vi vara rädda om, och bara njuta av. Min önskan är att alla ser det som en rikedom liksom jag
själv ”skogsmullan”.
Nu när vi närmar oss den mörka årstiden hoppas jag att vi alla kan sitta med tända ljus och bara mysa med en
bok eller glo rakt in i brasan, men ett varningens ord, tänk på att släcka de ljus du tänt! Det händer alldeles för
ofta att saker inte blir som man önskade.
Med dessa ”sist-ut-rader” önskar jag er alla en fin höst med vackra färger och ljumma vindar!
Marita Bjelkendal Friborg

VILL DU OCKSÅ BLI MEDLEM I BYALAGET ?
KONTAKTA
SIW
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