
www.stallberg.nu

STÄLLBERGS BYALAG

Denna utgivning
- Ledaren alltid sid 3
- Idoldyrkan sid 5
- Sigge bloggar  sid 15
- Händiga sidan sid 19
- Sist ut

PLÅTFATET
NR 1 mars  2012

Foto: Kerstin Wigert



Det här är styrelsen för Ställbergs Byalag
2012

Ordförande
Lars Grandin

telefon 070 289 01 32

Kassör
Leif Nilsson

telefon 212 59

Sekreterare
Siw Jansson

telefon 211 48

Ledamöter
Bengt Papmehl-Dufay

Lasse Bjelkendal

Ersättare
Gunilla Eliasson

Leif Karlsson
Birger Fredrikson

VILL DU OCKSÅ BLI MEDLEM?
Kontakta Siw

Denna tidning är sponsrad av HEWLETT PACKARD
®

2

Preliminär utgivning av Plåtfatet under 2012
 mars
juni

september
 december

Önskar ni ha med någonting så vill jag ha materialet senast månadsslutet innan.



LEDAREN
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Folkets Hus hyrs med jämna mellanrum ut till JG:s Auktionsservie. Det kan som sist
bli många bilar framför och runt ikring FH men jag hoppas att ingen blir alltför
mycket störd, det är trots allt en välkommen förstärkning av byalagets kassa. Nästa
stora evenemang för oss blir valborgsmässofirandet på sedvanlig plats och med
sedvanligt program. Vi hoppas på en god anslutning både till brasan och till
efterfesten.

Ha nu alla en riktigt skön vår!

Lasse G

Början av mars, solen skiner, fåglarna
kvittrar, smältvattnet porlar. Det är +100C
ute. Nytvättad bil ser inte längre nytvättad
ut efter en tur in till Ludvika.

Årsmötet avklarat och den nya styrelsen
vald. Inga stora förändringar där, endast 
en ny som ersätter Krister Söderström som
gick bort i slutet av förra året.Vi hälsar
Leif Karlsson hjärtligt välkommen i gänget
Efter själva mötet bjöds på god mat och
gott dricka, dessutom underhållning av
Leif Nilsson som spelade gitarr och sjöng
sina härliga visor. Så Ni som inte var där
missade en verkligt trevlig eftermiddag.
Hjärtligt tack till alla Ni som fixade allt.



Dunka Dunka i byn!
Vävstugan låter nu igen som den skall, det vill säga att
det låter om ”vävtanterna” igen efter ledigheten!

Händer och Fötter i byn!

Folket Hus kök skall byggas om och renoveras, vi
behöver all hjälp vi kan få både med handräckning och
snickarkunniga.
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Annonserna 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 kro-
nor). Billigare kan det inte bli.

Bemärkelsedag?
Ge bort god konst av konstnären Love Salminen,

20% rabatt på tavlorna om du är medlem i
Ställbergs Byalag. Kontakta Love direkt.

En ny del av Plåtfatet – ”Finn fem fel”!

Hur vi än bär oss åt slinker det med några fel varje
gång. Det vore kul om ni läsare kunde finns dessa
också, vilket inte är så svårt.
Skicka gärna över dessa till oss så att vi får
presentera aktuella tidningsankor i nästkommande
nummer.
Vem är perfekt? – inte vare sig Lasse eller Marita i
alla fall, som synes, och det är härligt att få erkänna
det också.

Plåtfatets utgivning under 2012
mars
 juni
september
 december
 Som vanligt ser vi fram emot ert engagemang och
hjälp!
Bilder skall skickas separat och vara i .jpg-format,
text skickar ni som ett vanligt word-doc eller lämnar
handskrivet och vi skriver in det i Plåtfatet.

Skärets avfallsanläggning

Tfn: 0580-430 07
Öppettider

Måndag 07.00-12.00
Tisdag 08.00-12.00

Torsdag 12.00-19.00
Fredag 07.00-15.00

Första lördagen i varje månad klockan 08.00-12.00.
Om lördagen infaller på röd dag, öppet lördagen efter.

Byalaget har köpt in ett exemplar av filmen
”Ljusnarsberg på 50 & 60-talet!”
Vill du låna den så kontakta Lasse Grandin på telefon
070 289 01 32.

Ställbergs Byalag
Postgiro 101 45 08-4

Har ni glömt att betala
medlemsavgiften?

Omslagsbilden kommer från Kerstin Wigert.

Under  almanackan på vår hemsida så kommer det
löpande in vad som händer och sker både i byn och
om och när styrelsen har sitt möte varje månad.
Gå gärna in och läs vad  som händer.
www.stallberg.nu

Annonstorget är så gott som tomt, skicka in det ni har
till försäljning!

Auktioner i Folkets Hus gå in på vår hemsida och
kolla! www.stallberg.nu

Städdag i byn, lördagen den 12 maj så samlas vi nere
vid Folkets Hus och gör lite nytta inför sommaren. Vi
öppnar upp paviljongen och städar lite runt omkring.
Vi ses klockan 11.30, enklare förtäring efter
dagsverket.

Nästa auktion 6 april klockan 11.00, visningen
börjar klockan 10.00. JG:s auktionservice.

Kyrkstigsvandring lördag 9 juni, samling vid affären
klockan 10.00 för samåkning till Hörken.

Glöm inte valborgsmässofirandet, vi samlas som
brukligt 20.45 vid affären och går upp och tänder
brasan.
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IDOLDYRKAN
I dagarna är det 60 år sedan Snoddas gjorde succé i Lennart Hylands populära
radioprogram Karusellen. Hur kunde denne Gösta “Snoddas” Nordgren bli så populär
en lördagskväll i januari 1952? För det första satt större delen av svenska folket vid
sina radioapparater och hörde denna man av folket framföra sin sång “Flottarkärlek”.
För det andra påminde Snoddas sångröst om Harry Bandelius´ röst och det var det
finaste betyg man kunde få på den här tiden. Han var ständigt på turné iförd vit keps
och tröja. Han ägde aldrig en klocka och naturligtvis inte en mobiltelefon. Ändå
klarade han att uppträda i flera folkparker om dagen under sin glansperiod. Han kom
till Ludvika Folkets Park den 3 juni 1952 i sin nya Saab och blev omedelbart
omringad av skrikande och visslande tjejer. Jag stod en bit ifrån och var väl inte så
framfusig som en del andra. Sen framträdde han med sina sånger och på den tiden
räckte det med att stå rakt upp och bara sjunga. Han reste sedan runt i Sverige i
närmare 30 år, innan han gick bort år 1981. Jag hörde honom sista gången i mitten av
70-talet, då han uppträdde på hotell Skinnargården i Malung. Nu hade ju hans
popularitet dalat och vid bordet intill vårt satt ett gäng, som skrålade minst lika högt
som Snoddas. Jag kommer ihåg att jag reste mig upp och fick tyst på gänget och då
fick jag en tacksam nick från Snoddas.

fortsättning sidan 6 och 16  =>
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Dunka Dunka i byn igen!

kantareller i skogen så här års!

I mitten av 50-talet dök Elvis Presley upp som idol. Tidningen “Bildjournalen” hade
år 1957 en omröstning gällande vem som var mest populär – den brittiske
rocksångaren Tommy Steele eller Elvis Presley. Så här många år efter kan det ju
tyckas att det var en ojämn kamp, men det här året vann Tommy Steele med några få
rösters övervikt mot Elvis. Den här mjukare rocksångaren var otroligt populär i
Sverige och när han kom till Stockholm, for vi naturligtvis dit. Om man nu ska tala
om skrikande och hojtande tjejer omkring Snoddas, så var det bara en liten vindpust
om man jämför med det öronbedövande oljud som publiken på Tommy Steele-galan
åstadkom. Tjejerna kastade sig hit och dit i bänkraderna. Det var inte mindre än sju
förband, innan idolen kom fram på scenen. Väntan blev lång, men när Tommy Steele
äntligen kom fram, dränktes hans sång i visslingar, skrän och skratt. Han halvlåg på
rygg med gitarren på magen. Bänkraden ovanför oss ramlade ner och vi blev klämda
av en hög tjejer. Ja, mycket ska man vara med om. Så här med facit i hand lever
Tommy Steele fortfarande som en kry 75-åring, men Elvis Presley har varit borta
länge.
När popgrupperna Beatles och Rolling Stones dök upp tog ovationerna runt dessa
grupper enorma proportioner.  Grupperna möttes på flygplatserna av hundratals fans
var de än befann sig. Detsamma gällde vår svenska grupp ABBA.
Dagens idoler förstår jag mig inte så mycket på. För mig låter de yngre idolerna
ungefär likadant allihop. När vi för några år sedan åkte med en av finlandsfärjorna,
fanns idolen Michael Persbrandt ombord och han skulle intervjuas av Ulf Elving. Det
skulle bli en pratstund på en timme, men när Michael Persbrandt kom in på scenen
dök en kvinna upp någonstans ifrån och hon klamrade sig fast vid idolen. Han
försökte komma loss, men det var omöjligt och kampen fortsatte säkert i tre-fyra
minuter. Ulf Elving vädjade till kvinnan, men hon lyssnade inte eller brydde sig inte.
Till slut fick man tillkalla två vakter, som gemensamt kunde bända loss henne. Det är
nog inte så lätt alla dagar att vara idol.

Marianne
Matsson
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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

Renoverar och servar även
Trädgårdsmaskiner

Små båtmotorer

Bilspecialisten Birger Fredriksson

www.bilspecialisten.eu

Tel: 0580-210 22 eller 070-475 18 82

Besök gärna
Old wheels bergslagen´s

                                        Motorcafe´

Ställdalens Folkets Park
Tisdagkvällar 18.00 - 21.00

fika med hembakt bröd och trevligt sällskap!
# pågår hela sommaren och en bit in på hösten #

Att notera, du kan komma på en trampcykel om du vill, alla är hjärtligt välkomna med eller utan bensindrivet fordon!

Däckbyte och sommar/vinterförvaring, ring för prisuppgift!
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Text och bild, Kerstin Wigert.

SNÖGUBBEN

Nästan varje dag på min ”Ställberg Runt” -promenad passerar jag Anders Gustav Andersson, Ställbergsjätten, nere vid
stora vägen. Den här dagen i januari var hans sida åt söder helt vit på grund av nattens blåst och blötsnö.
Dagen därpå överraskades jag av att snön på hans ansikte hade glidit ner mot bröstet i mildvädret. Jag gick hem och
hämtade kameran, för något liknande skulle jag nog aldrig mera få se, trodde jag. 2x200 meter extra får man väl stå ut
med ! Fotot blev med mina mått mätt ganska bra.
Dag nr 3 kom nästa överraskning. “Ansiktssnön”  hade tagit med sig snön från bröstet och låg som en liten vitklädd
baby i hans famn, t o m med “äkta” ögon. En ny vända hem efter kameran och ett nytt acceptabelt foto. Nu var väl
“jätten” färdigfotograferad tills vidare i alla fall.
“Tills vidare” visade sig vara dagen därpå: All gammal snö var borta, men istället hade nattens nyfallna snö försett
“jätten” med en mössa, typ vit toppluva, nerdragen i pannan. Hem igen efter kameran …..
Jag undrar vad Ulla och Lasse Grandin tänkte, om de såg mig gå fram och tillbaka flera dagar i streck.
Extra motion fick jag i alla fall !
/Kerstin W.
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Möbelsnickare
Hans Vandenberg

Utför allt inom snickeri
Tel 0580-210 01

Goda referenser finnes
vandenberg.j@spray.se

Annika´s Städ & Allservice
erbjuder hjälp med:

Städning, fönsterputs, bakning
inköp av varor 3 ggr/v må, on och fre.

Jag tillämpar RUT-avdrag och har F-skattsedel.

Annika Papmehl-Dufay
Ställberg

070-654 96 13

JG:s Auktionsservice
Ingelshyttan Vibo 151

711 97 STORÅ
070-7234983
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Nu har vi tillbringat en dag i Arvidsjauri, med lite sol
och lite regn, inte lika fint som i går. Varit in till byn
och handlat, kollat om det fanns något roligt, men
inte. Väl tillbaka i vagnen så har vi ätit surströmming
och kollat in VM i friidrott från Sydkorea. I morgon
bär det nog vidare söderut.

Fortsättning  på vår Husvagnssemester 2011

vi tar hand om det när vi väl är hemma. Hoppas att

Ja äntligen lite sol, men i stället blåsigt riktigt jobbigt
att köra när vindbyarna kom rakt emot oss. Men nu
är vi Ytterån och hälsar på min brors barnbarn. I
morgon blir det sightsing i Östersund och sedan en

Har i dag legat still i regn och blåst, slappat med
läsning och god mat. I morgon åker vi söderut även
om det regnar, kanske ända till Östersund, ca 45
mil, vi får se.
Det är inte mycket bilar på vägarna här uppe, har
inte sett en enda långtradare.

Ja, nu har vi tagit oss till Vilhelmina i ösregn. Stannat
på  en fantastisk fin Camping Lövliden, alldeles intill
Ånger–manälven. Sitter och tittar på en träkåta som
är fullt utrustad med ved och härliga renskinn, bara
att elda om man känner för det. Det finns även en
bastu gjord som en tunna som står alldeles intill
älvbrinken. Har varit på en Gårdsbutik och handlat
Mandel–potatis Chips, 2 filéer röding, rökt ren–kött
och en getost. Det var inte billigt men vad då, måste
unna oss lite lyx emellan varven.
I morgon bär det av mot Östersund, ca 23 mil.

Ja nu är vi på väg söderut, kanske hemma till helgen.
Det har regnat i flera dagar. Just nu har vi intagit en
liten whiskey och skall sedan äta stekt röding på
hårt bröd och glas vitt därtill. Hoppas att allt är väl
där hemma, måste hem och ta vara på äpplen och
gräsmatta, förstår att det ser för–färligt ut, men men

allt är väl med Er.

Hemma hos Karl-Åkes dotter i Ytterån

träff med min brorson som bor alldeles i närheten.
Det ska ju bli mer regn, men vi stannar nog här några
dagar, så vi behöver kanske inte köra i ösregn igen
på några dagar.

Oj vad roligt vi har!!

Sigge mår som en prins
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I går hann jag inte med något skrivande, då vi är hos
min brorson Karl-Åke utan för Nälden. Det blev en
underbar middag med gratinerad lax och nyupptagen
potatis. Sedan satt vi och pratade till frampå
småtimmarna så något skrivande blev det inte. Just
nu sitter vi och undrar vad vi skall styra kosan idag.
Det får bli mer skrivande i kväll. Kan berätta att
Sigge fick en kompis i en liten Jack Russel valp
(flicka) så dom for runt i timmar.

Nu har vi kommit till Sveg och närmare oss
hemorten. Kanske hemma till söndag eller måndag.
Har haft tur med vädret i dag just inget regn endast
några stänk. Ska bli skönt att komma hem och få
tvätta kläderna. Sigge är verkligen duktig att åka

 Vaknade till en klarblå himmel men endast 3 grader
ute, men snart blev det nästa +20. Har promenat
runt i Sveg och tagit lite kort. Suttit ute och ätit, grillad
kyck–ling med klyftpotatis och sallad. Vi fortsätter
så sakta mot Ställberg i morgon, men räknar med
att vara hemma på tisdag.

Ett sista campingstopp i Leksand
innan vi landar hemma.

Det har varit en givande resa runt i
norra Sverige.

Får se var det bär 2012 och vad dagboken kan
åstadkomme.

Ulla, Lasse o Sigge

bil, inte precis det bästa han vet, men han kräks inte,
och kan nu inta lite mat innan vi ger oss ut på vägarna.
I morgon fortsätter vi söderut.

Sigge med Jack Russelvalp

Snart är vi hemma!!!

Utanför Nälden hos min brorson
KarlÅke

Vilken underbar utsikt
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Välkommen till Ritas hotell
i

Ställdalen!

Byalagsrosor!
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.

Skicka in din mottagare till rosen, skriv gärna en
motivering till varför hon eller han skall ha den
också.

Byalagsrosen vill vi tillägna Tommy Andersson den här gången.
Detta för att han skrapat bort snön kring Folkets Hus under
vintern. Det har varit mycket uppskattat av oss alla som haft
ärenden dit. Det har underlättat vid auktionsdagarna och för oss
som väver på tisdagskvällarna. Tack Tommy!

Valborgsmässofirande med brasa.

Städdagar vår och höst.

Kyrkstigsvandringar

Loppis

Vävstuga

Idrottsaktivitet typ Badminton el dyl.

Minigolfbanans upprustning

Grillafton vid FH

Ansökan om parkering vid “Marken”

Plåtfatets utgivning

Underlag till almanackan 2013.

Julmarknad

Ljusstöpning mm

Fortsatt renovering av FH

VERKSAMHETSFÖRSLAG
 för 2012

Vill ni veta mer om någon verksamhet och vem som ansvarar för denna, kontakta någon i styrelsen.

Ställbergs Byalag informerar!
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Annonstorget!

Till salu !Önskas köpa !

Efterlysningar !

Anders Johansson

073-904 76 37

Utför allt inom plåtarbeten, goda referenser finnes!
40 års erfarenhet i branschen.

Även snöröjning under vintern.

Ställdalens Plåtslageri

VI S
AKNAR A

NNONSÖRER!

OrbiTrek Platinum crosstrainer. Obetydligt begagnad,
säljes på grund av platsbrist. Pris; 795 kronor.
Marita, 210 81

# Fullt fungerande Kenwood hushållsassistent. 200kr
# Snörasskydd i plåt kanske behövs inför nästa
vinter. Vi har ca 30 m i varierande längder från 0.75-
2.0 m. 5kr/m
# Tjock-tv 14 tum Blaupunkt. 100kr
# Tjock-tv 14 tum Philips med vhs. 100 kr
# Tjock-tv 26 tum Salora, vit med stativ 150 kr.
# Kallmangel 150 kr
Bengt 070-683 82 00

Postlåda, grön plast. nypris 149, nu endast 75 kr
// Lasse 21081
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Ett gott skratt förlänger käften!

Knivbeväpnad man dömd för friluftsstöld
Stölden bestod i att han brutit sig in i en bil på
Bergbacken i Söderhamn och stulit friluftsutrustning.

Bensinmack i Uppsala: Ingen parkering förbjuden

Loppmarknad i Göteborg: Vid köp av klockarmband
- gratis påsättning

Cafeterian på Högskolan i Halmstad: Jämna pengar
underlättar växlingen

Brevlåda utanför Högfjällshotellet i Kittelfjäll: Posten
hämtas då och då, ibland något senare

Frisör i Stockholm: Jag är sjukdom, kommer morgon

Mataffär i Göteborg: Frigående ägg

Skidliften i Sunne: Para er tre och tre i liftkön. Se upp
så inga klädesplagg fastnar i liften.

Medborgarhusets foajé i Stockholm: Morgondagen
inställd p.g.a. bristande intresse

Gatukök i Uppsala: Priserna gäller endast när
gatuköket är öppet

Syftningsfel!

DN for iväg den 4/3. Det handlade om Vasaloppet
där Pippa Middleton, syster till prins Williams fru
Kate fick en bra tid.

Även den danske kronprinsen Frederik körde
snabbare än Carl XVI Gustaf.
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Sigge bloggar på neetet!
 

 

Skicka eller lämna in det Du vill se i Byalagets Plåtfat, allt material är välkommet.
Jag efterlyser även dokumentation och bilder från förr

Voff på Er alla i våryran!

Livet leker ute i vårsolen
där smältvattnet gör att en
massa trevliga och intres-
santa dofter kommer fram
 Dessutom blir man ju så
härligt smutsigt av att vara
ute nu. Allt vore perfekt om
inte matte tvingade ner en i
badkaret så fort man kommer
in.

Jag ska få lite nya kusiner
snart. Jag är lite kluven när
det gäller valpar. Dom är
naturligtvis söta och så, men
jag tycker att dom luktar illa
och så tar dom ju bort upp-
märksamheten från det som
är väsentligt, mej.!
Vi hörs, Voff!
Sigge

Så kan väderobservatören Trulle konstatera att våren
har kommit till bäverdammen och de första
blommorna har tittat upp på Bönhusbacken den 12
mars i år. Nu ser vi fram emot en härlig tid gott folk:-)

Carina Nyhlén
text o foto.
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Björn Ranelid, författare och melodifestivalare, skriver i sin bok “Kniven i hjärtat”
följande rader om Snoddas, när denne uppträdde i radioprogrammet Karusellen. “Den
eminente journalisten Lennart Hyland hade en gång intervjuat en bandyspelare som
blivit svensk mästare för sitt lag Bollnäs Bollklubb året dessförinnan på Stockholms
stadion i finalen.
Bandyspelaren hette Gösta Nordgren, men han kallades enbart Snoddas bland
kamrater och vänner, ty hans pappa hade sålt kondomer i bygderna. Det hade lett till
att pojken först fick heta Gummisnodden, men sedan blev det bara Snoddas. Gösta
Nordgren sjöng visan Flottarkärlek i radioprogrammet den 26 januari 1952. I samma
stund blev bandyspelaren från Bollnäs känd i hela riket Sverige och han skulle komma
att turnera från Ystad till Haparanda i flera år.”  // Marianne Matsson

Du är välkommen att lämna
enstaka objekt, hela hem
eller dödsbon.
Vi ombesörjer även
gårdsauktioner på plats.

Normalt tar vi 20% i provision.
I vissa fall kan vi komma
överens om priset. Vi
diskuterar även hur objekten
ska lämnas, och vad som ska
hända om objektet inte kan
säljas.

JG:s Auktionsservice
Ingelshyttan Vibo 151

711 97 STORÅ
070-7234983
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Konstruktör Kerstin Wigert
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Ska vi byta grejjor med varandra? Vi kan väl starta en bokcirkel och byta böcker med varandra, säg att vi köper en
pocket i månaden och sedan går dessa runt så att alla har möjlighet att läsa boken. Det roliga med detta blir ju då att
alla som läser kan komma in med en recention eller reflektion på densamma. Hör gärna av er ni som är intresserade
till Marita.

Bokcirkel

Här kommer en dikt av nobelpristagaren Tomas Tranströmer. Den kanske platsar i Plåtfatet. Vi kan ju även i den här
byn vara lite kulturella. Hälsningar Marianne M.

Jag fortsätter på den inslagna linjen kultur. // Lasse B

Lilla killen

jag ser en liten kille med en stor vit sten
en sten rest i hans ära och namn

en liten kille med själ så fin och så ren
har nu anlänt till sin vilande hamn

hamnen han for till är himlen ovan där
ära vare hans namn och helga hans moder

alla hans syskon dom hålla han kär
också av mig som ville kalla mig broder

många år det skilde mellan oss två som
vänner

en livstid och lite mer därtill
men alla som sett oss tillsammans dom

känner
att vår vänskap den var tidlös utan något spill

så säg mig nu min gud och min herre
lova mig att säga som det är

varför inte ha tagit mig i hans ställe
och låtit den killen vara kvar här

blott fem år han blev den lille
idag jag är nästan gammal och tärd
men mitt minne av den fina lilla kille

jag alltid kommer att ha med på min färd...

Lasse
Till Minne av Pontus...89-94...

Midvinter
Ett blått sken

strömmar ut från mina kläder.
Midvinter.

Klirrande tamburiner av is
Jag sluter ögonen.

Det finns en ljudlös värld
det finns en spricka

där döda
Smugglas över gränsen.
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Rostfläckar i badkaret:
Stryk på saften av lök och salt. Gnid därefter rent. I
annat fall brukar Coca-Cola vara ett bra alternativ

Missfärgningar i toaletten:
Koka upp vitvinsvinäger med en matsked
bikarbonat. Häll i toaletten och låt stå över natten
och borsta rent. Ättiksyra (24-procentig) eller en
klortablett för simbassänger är en annan lösning.

Svarta silverbestick:
Koka upp några liter vatten med två teskedar salt
och tre matskedar bikarbonat.
Låt besticken ligga en stund innan du tar upp och
torkar av dem.

Kärvande lådor:
Tvål eller stearin fungerar bra som smörjmedel

Bländande blank diskbänk:
En påse bikarbonat och några stänk vinäger blandas
till en krämig konsistens som man gnider diskbänken
med. Skölj med vatten och polera med
tidningspapper

Halsbränna:
Bikarbonat med vatten har en god effekt.

Mitt egna tips att skiva champinjoner:
Använd äggskivaren och få ett perfekt resultat. Kan
naturligtvis även användas till banan och kiwi och du
skall garnera bakverk. / Marita

 några exempel på vad du kan göra med 1
kilowattimme.

Du kan använda:

    * infravärme med effekten 2 000 watt i 30
minuter.
    * en hårtork med effekten 1 600 watt i 37,5
minuter.
    * en spisplatta med effekten 1 500 watt i 40
minuter.
    * en mikrovågsugn med effekten 1 500 watt i
40 minuter.
    * en vattenkokare med effekten 1 500 watt i 40
minuter.
    * en dammsugare med effekten 1 400 watt i 43
minuter.
    * en brödrost med effekten 1 000 watt i 1
timme.
    * en kaffebryggare med effekten 800 watt i 1
timme och 15 minuter.
    * en glödlampa med effekten 40 watt i 25
timmar.
    * en lågenergilampa med effekten 9 watt i 111
timmar.
    * en laddare till mobiltelefonen med effekten 5
watt som sitter i uttaget i 200 timmar.
    * en plasma-tv 42 tum med effekten 220 watt i
4 timmar och 30 minuter.
    * en LCD-tv 42 tum med effekten 128 watt i 7
timmar 48 minuter.
    * en digitalbox med effekten 9 watt i 111
timmar.

Husmorstips :
För att bota huvudvärk: Ta en lime, dela den i två
delar och massera din panna med dem.
Dunkandet försvinner.

Riktiga kvinnors tips:
Ta en lime, blanda den med lite Tequila. Kyl och
drick. Du kanske fortfarande har huvudvärk,
men vem bryr sig?

****************************************

Husmorstips :
Släng inte överblivet vin. Frys ner det till iskuber för
kommande grytor och såser.

Riktiga kvinnors tips: Överblivet vin??



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 ?
Ställbergs Byalag

Postgiro 101 45 08-4
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Våren kommer med stormsteg, med den kommer
väl värmen får vi hoppas och tro. Nu början man se
gräsmattan och då kan man ju förvänta sig att annat
slags arbete. Jag har gått och gottat mig sedan förra
Plåtfatet kom ut, jag fick en respons på sist ut och
den hade väl jag nästan väntat mig. Nu vill jag inte
hänga ut den här men är det någon som är
intresserad av den läsningen så säg till. Visst, jag
kanske var lite elak men det var ju bara en
välmening och samtidigt ett sätt att fylla ut sista
sidan. Tråkigt att jag inte kunde skicka tillbaka på
den adressen för det vore ju på min plats att
besvara, så är det nu så att DU som skickade mailet
vill ha mitt svar så skicka en adress som jag kan
använda till att svara i.
Årsmötet är avklarat som alla vet, 21 medlemmar åt
och drack gott under eftermiddagen och kvällen,
maten räckte även till en sjukling som inte kunde
komma.  Verksamhetsförslaget i sin helhet hittar ni
inne i tidningen ni som börjar läsa från  ”fel” håll, har
ni synpunkter på vår verksamhet eller kanske bara
vill hjälpa till så får ni hemskt gärna höra av er till
någon i styrelsen. Namnen på nuvarande styrelse
hittar ni på sidan två i Plåtfatet. // Lasse B

Minigolfbanan diskuterades på årsmötet och det
verkade i alla fall som att intresse finns för att få den i
ordning – men för detta krävs det insatser från oss alla
som vill använda den. Det ger också tillfälle för
umgänge och fika när vi jobbar. Några tävlingar
familjerna emellan vore väl ändå lite kul? Tanken är att
sätta upp lappar på anslagstavlan när bi börjar med
renoveringen så håll ögonen öppna. Sotningsschemat
under vintern har fungerat förträffligt och utan något
som helst gnäll från någon. Tack alla ni som var
delaktiga! Dessutom skönt för Ingemar Liss som drog
hela lasset förra året!
Utifrån almanackan som presenterade mat och annat
har jag själv provat på tjälknul, isterband och
querneller. Detta till stor belåtenhet och jag tänker
fortsätta fram till december och prova på lite nyheter
eller da capo för det som fallit i glömska… Redan nu
kan vi kanske lite till mans fundera över hur 2013 års
almanacka skall se ut.
/Marita


