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VILL DU OCKSÅ BLI MEDLEM?
Kontakta Siw

Vill ni komma i kontakt med någon i styrelsen via mail, använd då vårt
kontaktformulär på hemsidan.

PreliminärutgivningavPlåtfatetunder2013 
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.

Det här är styrelsen för Ställbergs Byalag 
2013
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Årsmötet 2013
Som ni alla ser här till vänster så har det valts en ny styrelse inför
verksamhetsåret 2013, inte så stora förändringar men det som syns bäst
är ju högsta positionen som har fått en ny kandidat. Nye ordförande 
presenterar sig utförligt längre in i tidningen. Bilder saknas till
denna tillställning men jag kan berätta att mötet var klart på 20 
minuter ungefär. Allt avlöpte som det skulle tack vare att valbered-
ningen gjort ett bra jobb och alla tilltänkta ledamöter var tillfrågade.
En annan förändring var att en ledamot klev av efter halva sin 
mandatperiod men det löste sig förträffligt eftersom avgående ordförande
kunde tänka sig styrelsearbete fortsättningsvis.

Efter mötet så kom det upp en fråga som berör fiberanslutning i byn, är
ni nyfikna så ta er ner till Folkets hus och ta del av den information
som vi får där, tid och dag: 21/3 kl 19.00 och styrelsen bjuder på fika
är det sagt.
Som ni alla borde ha sett nu så har ni fått en lapp i lådan angående
byte från 714 92 Kopparberg till 714 92 Ställberg, gör din röst hörd så
styrelsen vet hur de skall gå vidare i bytets vara eller icke vara. Ett
antal har redan skickat in vi a mail men det går ju att lägga lappen i
Siws låda också förstås.
Efter allt prat så var det dags att inta en Tacobuffé med tillhörande
dryck. Han som sitter med pennan nu fick sig en rejäl skrapa om hur man
skall tillreda en tomatsås på italienskt vis, tydligen så var jag för
snål med kryddorna enligt förste och andre provsmakare innan jag tog ner
geggan till Folkets Hus. Jag tyckte i alla fall att den var god och
lagom för mig så vad de säger hemma struntar jag blanka f*n i...

Som ni kanske lägger märke till så är det ju ingen ledare på denna sida
denna gång, jag har kontaktat ordförande om att det är hans jobb att
fylla ut sidan med vad som händer eller har hänt under perioden som
varit. Har vi tur så är ordningen återställd tills nästa utgivning. Som
brukligt, ett kort och en massa text av en ordförande.

Pelletspannan har gått alldeles utmärkt hela vintern men det har ju
varit långvarigt kallt så det har snurrat på ordentligt i bulken. Våren
närmar sig med stormsteg, kanske dags att försöka få till en klipplista
inför sommaren, det vore gött om det kunde vara ett par till som kan
vara behjälplig med klippningen runt FH. Är ni hågade så hör av er till
någon i styrelsen eler direkt til Siw. / Lasse
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Städdag i byn, vi öppnar upp paviljongen och
snyggar till lite runt om. Samling nere vid 
Folkets Hus söndagen den 28 april klockan
10.00, någon form av förtäring kommer det
att bli efter arbetet.

Ni som inte än har gått kyrkstigen skall nu
passa på lördagen den 25 maj, vi samlas som
vanligt nere vid affärn klockan 10.00. 
Stövlar är att rekommendera.

Annonssidan kommer igång sakteligen, nu har
vi raggat fyra nya annonsörer till 
Plåtfatet, detta genererar i att vi snart
har hemsidan påinter netbetald under ett år.
Har ni någon som vill annonsera och 
samtidigt nåut till dryga 600 läsare varje
utgivning så hör gärna av er. Utformningen
av annonsen gör vi till sammans och vi tar
inte ut någon avgift för detta utan det 
kostar bara 50 kr per utgivning, minimum 4
utgivningar(det vil säga ett års annonsering
till en kostnad av 200 kronor). Billigare
kan det inte bli.

En uppmaning till alla annonsörer, kontakta
mig så att vi kan utforma er annons som ni
vill ha  den, i och med datorhaveri i 
vintras så har jag inget av det gamla 
sparat.

Medlemsavgiften för 2013 är oförändrad 
enligt årsmötet.
Familj     150 kronor
Vuxen 100 kronor
Pensionär   80 kronor
Betalas in på postgiro till StällbergsByalag
pgnr 101 45 08-4
Glöm inte att sätta avsändare för vi har 
fortfande en medlem som vi inte vet vem det
är.
Efter många års tjat så har jag nu kunnat
börja  använda Byalagets logga igen i ett
förbättrat utseende. Tack Anders Carlsson
för det.

En ny del av Plåtfatet – ”Finn fem fel”! 
Hur vi än bär oss åt slinker det med några
felvarje gång. Det vore kul om ni läsare
kunde finna dessa också, vilket inte är så
svårt.
Skicka gärna över dessa till oss så att 
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. 

Händer och Fötter i byn!
På sidan nio i denna tidning så skriver vi
lite(reklam) om Ställbergs världsmästare 
Dennis och deras gårdsbutik uppe i Östra 
Kumlan. Klart värt ett besök. 

Skal vi göra ett nytt försök till att få till
en almanacka för byn såmåste jag få in fler
förslag på motiv än jag fick under förra
året, ändå så tycker jag att jag tjatade.
Antal förslag som kom in; noll(0)

Kulturnissarna uppe i gruvan kommer att 
behöva logi nu till våren och sommaren, vet
ni något eller har plats så hör gärna av er
till Lasse Grandin för förmedling.

Plåtfatetsutgivningunder2013 
Första veckan i mars
Första veckan i juni 
Första veckan i september 
Första veckan i december
Allt material som ni önskar få med måste vara
oss tillhanda minst en vecka före utgivning.
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.

Detta nummer av Plåtfatet är nedkortat med 4
sidor på grund av hårddiskhaveri med material
som då försvann, nu kör jag backup på det jag
har på denna hårddisk men man skall aldrig
vara säker.

Angående fiberanslutning i byn, är ninyfikna
så ta er ner till Folketshus och ta del av
den information som vi får där, tid och 
dag: 21/3 kl 19.00 och styrelsen bjuder
på fika.

Bemärkelsedag?
Ge bort god konst av konstnären 

Love Salminen, 20% rabatt på tavlorna om du
är medlem i Ställbergs Byalag. 

Kontakta Love direkt.

Skärets avfallsanläggning
Tfn: 0580-430 07

Öppettider Måndag 12.00-19.00 
Tisdag 07.00-15.00
Onsdag 08.00-1200
Torsdag 12.00-19.00 
Fredagar stängt

Första lördagen i varje månad klockan 
08.00-12.00. Om lördagen infaller på 

röd dag, öppet lördagen efter.
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Hej alla Ställbergare!
Jag har blivit ombedd att skriva lite om mig själv och Ställberg dåjag den 23/2 blev vald
till ordförande i Ställbergs Byalag. Någonting som jag tycker är spännande och en 
utmaning. Ett byalag som jag också varit med om att starta. Jag heter Anders Carlsson och
bor tillsammans med min fru Karin i Lövfall, där gården heter Olofsborg. Ett gårdsnamn
till som håller på att försvinna i dagens moderna samhälle. Jag har en dotter som heter
Lina och Karin har en pojk, Emanuel. Lina går nu sista terminen på universitet i Örebro
medan Emanuel precis startat sin utbildning i Visby. Lite kort om min utbildning jag har
en 
examen i elkraft som jag senare har kompletterat med elektronik. Jag har jobbat med 
föräldragården under ett antal år men då en skada i ryggen -97 satte stopp för det läste
jag in lite om datorer och nätverk i Örebro under 1 
½ år Har sedan dess jobbat med att bygga och serva datorer samt lite 
utbildningar i Officepaketet.

Jag har under större delen av mitt liv bott i Ställberg och under några år också i Hörken.
Årskurserna 2, 4, 5, 6 var i Stälbergs skola och 
årskurs 1 och 3:an var i Hörken. Mina föräldrar Lars och Vera bodde där  fram till hösten
-63 med mig och min syster Marianne. I september 
flyttade vi förgott till Lövfall men vi hade ofta varit där och 
hjälpt till. Mamma och pappa tog då över mammas farbror Edgar och Märtas gård.

Detta var under en tid av liv och rörelse i bygden. Ställberg hade då 3 järnmalmsgruvor i
full drift. Malmen som fanns där var en mycket ren magnetisk malm. Här fanns en 
järnvägsstation där tågen stannade, ett stationshus, två affärer, post, tvättstuga, 
folketshus där vi ibland kunde se bio. Och en bygd fylld med ungdomar.
Ställberg är oftast förknippat med gruvorna men det som ofta glöms bort är skogen och
skogsarbetarna. För på den tiden var skogsarbetet ett 
manuellt jobb. Jag har tom. varit med i skogen då pappa körde ut timmer och massaved med
vår nordsvenska häst Svarten. En ung och ganska hetlevrad häst. Då vi flyttade hit fanns
det här också en annan häst som hette Bösan. En otroligt snäll och förståndig häst. Henne
fick även jag mata, bära in vatten och rykta, även hjälpa till att ösa ut det som 
producerades i den andra änden.

En kväll då jag var med Märta i ladugården kom en av traktens “ölgubbar” in och var lite
glad i hatten. Han skulle in ispiltan till Svarten 
fast Märta sa åt honom att låta bli. Svarten skötte det hela själv 
med att,så att säga kasta ut honom. Det kostade honom också ett par öl som han hade i 
fickorna och lite blåmärken.

Vad gjorde då vi ungdomar då inte datorer, tv-spel fanns? På sommaren var det bad och
fiske som gällde. Mina kompisar Torbjörn, Jouko och jag tillbringade en stor del av tiden
med att fiska i Lilla Kristtjärn. Mest abborrar men också en del mört. Mörten sparades
till augusti och kräftfisket.

Kanske man nu också törs berätta om saker som nu bör vara preskriberade. Det låg en  
ranglig och gisten eka där vid kalkbrottet som alltid var utgångspunkten fördagens fiske.
Kunde vi då motstå frestelsen, svaret var ju ett givet NEJ naturligtvis inte. Vid 
första försöket fylldes båten så snabbt med vatten så att den inte gick att använda. Ge
upp, nej det fanns inte i med i dessa grabbars ordförråd. Planer smiddes, nästa gång fanns
gamla klädtrasor med i fiskeutrustningen. Efter mycket jobb med att trycka i trasorna i 
springorna så rodde vi ner till udden och fiskade. Bäst som man satt där och njöt av 
fisket ploppade någon trasa ur och då blev det full fart mot land, för reparation samt
tömning. Men kul var det.

En sorglös tid med det långa sommarlovet framför sig, ett sommarlov som hade en kuslig
tendens av att inte vara så långt ändå. Kanske han som gjorde almanackan som glömt en
massa veckor på sommaren, tja något fel var det. Var fanns det mer i Stälberg att göra? Vi
hade två avdelningar av scouterna, talgoxen samt bofinken där ett av de två pumphusen 
tjänade som klubbstuga.
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På vintern var det ishockey och skidor som gällde. Vi hade en fullstor hockeyplan med
sarg, avbytarbås och även utvisningsbås fanns. Planen byggdes avStällbergare samt  
idrottsföreningen, virket till sargen skänktes av Ställbergs gruvor samt att 
strömmen till lyset gick från deras gruvstuga. Här kan jag vara ute lite på tunn is 
då man inte var så insatt i hur det hela ordnades. För det mesta fick vi jobba med att
röja av snön innan vi kunde spela. Vi skötte också spolningen själva på kvällarna. Många
gånger var man så trött då man skulle hemåt men det var bara att snöra av sig 
skridskorna hänga utrustningen på sparken och åka den 2 km långa vägen hemåt i mörkret.
När man nu efteråt ser tillbaka har det inte varit någon nackdel att lära sig var 
gränserna går för vad kroppen tål och kan.

Detta om lite från förr i Ställberg. Nu hoppar vi framåt i tiden, då frågan om 
nedläggning av skolan började på att vara aktuell. Då vaknade mitt intresse för byn och
då också landsbygden. För mig var tanken på byalagen som då samlas i bygderådet skulle
kunna tjäna som kanal till påtryckning av kommunen. Ganska snabbt insåg jag att 
kommunen hade sina begränsningar. Besluten som påverkar vår vardag fattas i Stockholm
och riksdagen. Jag lade därför under en del år ner arbete på att hitta personer samt en
ideologi som ansåg att landsbygden ska vara en del av Sverige. Som någon sa, det  
måste även finnas ett land till staden.

Blir det då några stora förändringar av byalaget? Både och, det gamla som varit kommer
att fortsätta men jag ser också något som kommer att vara viktigt för oss i framtiden, 
frågan om utbyggnaden av fiber. Ett möte om detta kommer att hållas i Ställbergs 
folketshus 21/3 kl 19.00 då Erling Norin kommer för en information. Se till att boka den
kvällen, lappar kommer att delas ut i postlådorna och annonseras på hemsidan.
Men jag har ju mitt adsl som fungerar så bra, ja visst det räcker för de flesta. Men
det systemet kommer att fasas ut, vi vet bara inte när. Jag har bett Erling att
fråga och kanske kan han ge oss ett svar till mötet.

Som avslutning vill jag säga att just du är den som kommer att få Ställberg vakna, 
att ditt bidrag är viktigt. För om vi alla hjälps åt behöver inte var och en göra 
så mycket för att vi ska få till en förändring. Så aktivera dig, se också till att din
granne gö rdet, kom till festen och alla andra aktiviteter som byalaget håller. Stäl up.

Ordförande i Ställbergs Byalag 2013 Anders Carlsson

Kopparberg Stenmarknad - Stenmässan 
Datum: 2013-07-27 - 2013-07-28
Plats: Gruvstugetorget, centrala Kopparberg

Information:
Den traditionella stenmässan där deltagare från olika länder ställer ut
ädelstenar, smycken, fossil, böcker & utrustning, mineraler & kristaler.
Öppet 10.00 - 16.00 båda dagarna.
Inträde 40,-pers/100,-familj; inkluderar inträde till Geomuseet med 
specialutställningen Dinosaurier och Fossila Monster.
Aktiviteter och kafe på området.

Webbplats: www.stenmarknad.se länk till annan webbplats 
Arrangör: Kopparberg Geomuseum
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113 13 – nytt nationellt informationsnummer för medborgarnastrygghet

Idag startar Sveriges nationella informationsnummer – 113 13 – som ska ge invånare 
information vid stora olyckor ochkriser. Man kan också lämna information på 11313.

-Vi har länge arbetat för ett kompletterande informationsnummer och är mycket glada över
att vi nu har 113 13 på plats. Förutom att ge landets 
alla invånare information kan nödnumret 112 avlastas, säger Johan 
Hedensiö, vd SOS Alarm.

- Genom det nationella informationsnumret 113 13 stärks samhällets kriskommunikation. 
Tillgången till kommunikation är en viktig del i arbetet med att hantera olyckor och 
kriser, säger försvarsminister Karin Enström.

Erfarenheter från tidigare inträffade allvarliga olyckor och kriser 
visar på ett omfattande behov av att kunna ge och få information. SOS Alarm mottar årligen
cirka 3,5 miljoner samtal till 112. Många samtal skulle kunna undvikas då de syftar till
att almänheten enbart vill få eller ge information.

Mer information finns på www.11313.se 

Earth Hour 2013

Lördagen den 23 mars mellan klockan 20.30 - 21.30 har du som 
kommuninvånare möjligheten att delta i Earth Hour tillsammans med oss i Ljusnarsbergs 
kommun och miljontals människor i världen. På detta sätt kan vi alla visa vårt engagemang
för energi och klimatfrågan.

Earth Hour är världens största klimatmanifestation med många deltagande länder. Klockan
20.30 släcker miljontals människor över hela världen ljuset i en timme. Nedsläckningen 
börjar med operahuset i Sydney och sprider sig sedan successivt över hela världen. Genom
att släcka ljuset en timme skickar städer, kommuner, privatpersoner, företag och 
organisationer en signal till världens beslutsfattare om att agera i klimatfrågan.

Ljusnarsberg kommun medverkar genom att symbolisk släcka ljuset i bland annat kommunhuset.
Detta visar att Ljusnarsbergs kommunstyrelse och kommunfullmäktige ser detta område som
oerhört viktigt.

Det är enkelt att delta i EarthHour.

•Allt du som kommuninvånare behöver göra är att släcka ljuset.

• Du kan också sprida information om manifestationen i förväg. Dela på sociala medier,
berätta för vänner och familj och planera något särskilt roligt på kvällen lördagen den 23
mars.

• Du kan också hjälpa kommunen att hitta energitjuvar genom att berätta för oss var energi
används i onödan genom att maila vår energi- och klimatrådgivare: magnus.reiden@bmb.se

•Timmen mellan klockan 20.30 - 21.30 den 23 mars kan man ägna sig åt att äta en klimatsmart
middag, ha en musikkväll i mörkret eller berätta 
historier.

Earth Hour handlar också om så mycket mer än att släcka ljuset. Hjälps vi åt kan vi 
förändra vår tillvaro. Vad kan du bidra med?

Earth Hour handlar om mer än en timme. Earth Hour är till för att inspirera till förändrade
vanor, sådant vi kan göra varje dag. Det kan handla om att ta cykeln, bussen eller tåget
i stället för bilen. Spara energi genom at texempelvis undvika stand-by-lägen på våra 
tekniska apparater i hemmet. Du kan använda dig av lågenergilampor samt se över dina och
din familjs konsumtionsvanor. Gå in på www.wwf.se länk till annan webbplats, öppnas i 
nytt fönster för att läsa mer.
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Verksamhetsförslag 
2013

Ställbergs Byalag 
Valborgsmässofirande med brasa

Städdagar höst och vår 
Studiecirklar mbl.a Ställbergs Arkiv

Motionspromenader
Kyrkstigsvandring mellan Grills och Båtens höst och vår

Loppis höst och vår
Möbelloppis
Vävstuga

Kulturglimtar
Grillkväll vid Folkets Hus

Underlag till årets almanacka
Julmarknad

Ansöka om parkering vid Kopparbergs marknad
Fortsatt renovering i Folkets Hus

Stöpa ljus
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Lilla gårdsbutiken i Östra kumlan
Öppet på fredagar 12 – 18
I gårdsbutiken kan du hitta våra 
egenproducerade varor: Varmrökt regnbåge,
Handgjorda chokladpraliner, Chimi-chory
(stark grönsaksröra), tomatmarmelad, 
rabarbermarmelad, svartvinbärssaft, 
dragonvinäger,krispiggurka,Lingonsylt,
iblandfinns detröktaräkor, keramikbyttor och
en del andra saker beroende på växtsäsong och
hur mycket tid vi haft att experimentera fram
nya grejor.

Vi har även en del saker från andra 
producenter som finns i vår närhet: Honung
från Bånghammar, konserver från Sikfors 
herrgård, Bröd från Pyramidbagarn, 
mousserande drycker från Tilmans, 
kallpressad rapsolja från Julita,
påsommaren har vi också getost från 
Lillängen.

Dennis är svensk mästare i fiskrökning så vår
rökta regnbåge är vi extra stolta över.

Hjärtligt välkomna upp till oss i Östrakumlan
0580-21207, 073-0784084, 073-0670289

Ställbergs rökeri
Dennis Fältström
Östra Kumlan 512
714 92 Kopparberg
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Otack är världens lön
Ett svenskt ordspråk utan upphovsman/kvinna. Troligen så är det en kvinna som skrivit
dessa bevingade ord eftersom det alltid har varit kvinnan som fixat och donat i 
skymundan av den verksamme mannen i huset. Städning, disk, tvätt fixades samtidigt
som blöjbyte på tre små och amning medan maten kokade på spisen. Jag slog upp en 
synonym till dessa ord i rubriken och fann följande.  Man blir ofta inte 
uppmärksammad för att ha gjort en god gärning.

När jag tänker efter så ser jag en likhet i vad folk som sitter i föreningar och 
styrelser och gör ett jobb i det tysta, får dessa personer ett tack någon gång? De
som gör ett ideellt arbete som kostar svett, tid och ibland tårar blir inte direkt 
upplyfta eftersom det arbetet har ju alltid gjorts och det har aldrig varit någon som
gnällt. Personer som har åsikten att ideellt arbete ska inte kosta pengar, arbetet skall
skapa glädje för andra som denna tidning till exempel.

Sedan 2007 har vi kört fram Plåtfatet till allas glädje som jag har tolkat det i alla
fall. En tidning med lite gammalt och nytt, både skåpmat och tokerier. Tidningen har i
dagsläget en upplaga på cirka 150 st fyra gånger per år. Under förra utgivningsperio-
den så ledsnade jag totalt att lägga ner cirka 80 timmar inför varje utgivning plus 
utdelningen till boende i byn med omnejd. Surt sa räven om rönnbären... Snabbt som
en avlöning försvinner kommer det beska kommentarer. Det fick mig att tänka till en
gång till om vad jag håller på med egentligen. Mitt engagemang med pärmens skapande
och vad den genererade i pengar till Ställbergs Byalag var precis som bortglömt, före-
taget jag jobbade på sponsrade till 100% vid utgivningarna 4 gånger om året men var
det någon som egentligen funderade på vem som 
betalade denna tidskrift?

Åsnan känns igen på öronen, den dumme på sina ord. Ett annat bevingat ordspråk... Ger
man någon lillfingret så tar de hela handen är ett annat som är träffande.

Nu har jag i alla fall bestämt mig för att köra ut fyra utgivningar av Plåtfatet, sedan
så får vi se vilken ställning jag tar till att vilja fortsätta. Ansvarig utgivare har ju som
alltid varit sittande ordförande men under dessa år som jag har varit med 
( Ing-Marie, Pappen, Grandin ) så har jag ju inte märkt att någon ville lägga sig i med
arbetet, i och för sig så har det ju varit så att alla ordföranden har vid varje 
utgivning tillfört något positivt till läsarna och det är alltid bra. Läsarna som även har
skickat in sina gamla barndomshistorier har alltid skänkt glädje till både gammal som
ung i byn som jag har hört. Jag tar gladeligen emot allt som kan tryckas, scanna in
gamla bilder är inte heller några problem.
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Fortsättning, Otack är världens lön..

Alla som vill och kan får gärna axla denna mantel med allt vad det innebär med skri-
vande och insamlande av allehanda material.
Frågeställning som kommer upp är ju följande, skall vi gå tillbaka till “gamla” Plåtfatet
igen för att spara pengar i föreningen, det vill säga en vikt A4 i svart/ vitt? Porto-
kostnader för att skicka en tidning är ju också en stor utgift.  Kanske att denna fråga
skall upp på ett medlemsmöte inom en snar framtid?

Chefredaktör
// Lasse B

KYRKSTIGSVANDRING den 25 MAJ !!!
www.stallbergsbyalag.se

De tio budorden (enligt barn)
1 Du skall icke stjäla från de fattiga om de ser det.(Frida,6år)
2 Du skall inte mata spädbarn med lök, för det har jag provat. (Thea, 7 år)
3 Du skall bara slå någon om du absolut måste. (Henriette, 7 år)
4 Du skall inte baktvätta någon bakom deras ryggmärg. (Oscar,7år)
5 Du skall vara så snäll som du kan, och annars kan du göra vad du vill.       

(Glenn, 6 år)
6 Du skall lyssna på din mamma, vad hon än säger och vilket tonfall hon än        

använder.(Thomas,7år)
7 Duskallbevaradigväl.(Kristin,8år)
8 Om någon slår dig skall du bara vända den döva kinden till. 

(Sebastian, 6 år)
9 Du skall älska Gud hur mycket som helst, fast det är svårt och han inte  

visar sig trots att man ropar "Kom fram!" (Robin,6år)
10 Du skall inte begära saker av din hustru. Och så sjunger man på Mors dag,  

annars blir det ett herrans liv.(Tom, 9år)

Svenska Akademins Nya Ordlista
APPORT: Luckan som chimpanserna släpps ut genom efter matning. 
AUTOMAT: Bensin till tyskabilar.
BABYBOOM: Det babyn gör efter fyra portioner bruna bönor. 
BELÅTEN: Melodin som spelas till bön i kyrkan.
BERÄTTELSE: Korrigering av morgonbönen. 
BIDRAG: Blir det då det är fest i bikupan. 
BIOLOGI: Övernattningsställe efter filmen.
BOHEM: VadBo, 3 år gammal, säger när han inte vill vara kvar på lekplatsen längre. 
DISKANT: Randen av ett dimmoln.
DUBBLERA: Används av krukmakare under vintersäsongen. 
ELÄNDE: Strömavbrott.
FANFAR: Djävulens farsa.
FLINTASTEK: Skallig sydamerikansk indian.

11



Boka in 29-30 juni 2013 
Stälbergs Folkets Hus

Öppet mellan 11.00 till 17.00 om inget annat anges i broschyren

Sigge bloggar på neetet!

Solenskiner,fåglarna kvittrar och snön 
lyser nytvättat vit.Jag trodde det skulle
bli vår nu men inte. Termometern visar 
envist minusgrader på dagen och på natten
kryper temperaturen ner mot 
tjugogradersstrecket och rätt vad det är så
vräker snön ner. Det är tur att husse har
maskiner som kan ploga uppgångar så jag
slipper pulsa runt i djup lössnö.Jag gillar
nämligen inte lös snö, egentligen gillar
jag inte snö överhuvudtaget. Tacka vet jag
en grön gräsmatta, skuggan under mitt 
äppelträd en varm, skön sommardag. Det är
något att drömma om just nu. Annars är allt
bra och snart måste man börja banta lite.
Börjar bli lite väl rund om magen och det är
nog bäst att man försöker själv innan man
blir satt på svältkur, hemska tanke. Får väl
göra som matte och husse, ställa mig på 
löpbandet så där tio till tjugo minuter om
dagen. Det är inte alls så tokigt som det
låter. Man får ju en godisbit efteråt.
Vistja,det var ju det jag skule undvika. Äh,
man är ju bara hund.
Voff,voff från Sigge
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Ett gott skratt förlänger käften!

GE ALLTID 100% PÅ 
JOBBET:

MÅN 12%,

TIS 23%,

ONS 40%,

TORS 20%,

FRE 5%.

Om du inte lyckas första
gången är fallskärmshoppning
inget för dig!

TV4s nyhetsuppläsare illustrerade 2/3 
problemen med skolan "Lärare och  elever
har svårt att anpassa sig till det nya 
betygssystemet med de sju bokstäverna från
A till F." 

En ung kille följde med
en äldre dam hem efter
dansen.
Det gick hett till i
sängen men hon var torr.
Han frågade om hon hade
nån kräm:
- Nä nä, kör färdigt du
pöjk så kan du få lite
flingor och mjölk sen.

Helge har åkt söderut på semester, han hälsar att han återkommer juninumret av Plåtfatet!

Hittat i ett skyltfönster i Göteborg..
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Möbelsnickare
Hans Vandenberg Utför allt inom snickeri 

Tel 0580-210 01
Goda referenser finnes
vandenberg.j@spray.se

Ställbergs rökeri

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 utförtarbete.

Certifierad AC service
All möjlig & omöjlig bilservice på både dagens &

gårdagens bilar. Motorrenovering 
Automatlåderenovering Fordonselektronik

Bilspecialisten Birger Fredriksson
Tel: 0580-210 22 eller 070-475 18 82

w w w.bilspecialisten.eu

JG:s Auktionsservice Ingelshyttan Vibo 151
711 97 STORÅ
070-7234983
072-2155631

w w w.jgsauktionsservice.com

Företagare
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Annonstorget!
Önskas köpa !

12 volts badrumsfläkt med ljusstyrning.
Ved på två meters längder // Lasse 210 81

Tjänster !
Däckbyte, snabbt och humant pris, även 
förvaring. Ring eller kom förbi. Bilspecialisten 
i Ställberg.

Till salu !
Nytillverkad flatbottnad plasteka med åror-
säljs till ett kanonpris nu på våren. Lägg 
er beställning så fort som möjligt. För mer
information kontakta Lasse B

Övrigt !
Är ni nöjd med utseendet på trappan vid
Folkets Hus, skulle ni vilja ha en likadan
inför kommande vinter? Gå in på 
www.stalberg.mobi för mer info.

Efterlysningar !

”Gruvfolket”, dvs kulturmänniskorna som
skall bedriva verksamhet i gruvan i 
sommar behöver övernattnings 
möjligheter.Har ni plats eller hyr ut hela
huset, kontakta Lasse Grandin för mer info.

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.

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.

Yngve Wigert skall givetvis ha en ros i år igen
för de fina  skidspåren,vi har hört från fler att
dessa har varit perfekta med all snö som vi
har haft.
Tack Yngve

Tommy skall ju också ha en igen, 
snöplogningen har fungerat kanonbra, likaså
sandningen men där är jag inte riktigt hundra
på om du fixade den också? Tack i alla fall
Tommy för detta år.
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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..
Att skriva sist ut med kalla fingrar kommer inte
att bli en lätt sak men jag skall försöka 
rättstava så gott jag kan. Mitten på mars,
minus 15-18 grader på nätterna men ”bara”
minus tre på dagen i solen, riktigt skönt att
kunna sitta på altan vid två-tiden och ta en
varm kopp te ochdet är samtidigt vindstilla.
Vad har hänt då i byn? Inte så mycket 
egentligen men en riktig skitsak inträffade i
mitten på januari nere hos Love och Marianne.
De började få bekymmer med avloppet i köket
sade till mig, jag erbjödmig att komma ner
med min högtryck och tillhörande 15 meter 
avloppsslang till denna ochspola rent i 
piporna. Sagt och gjort, jag spolade och 
spolade från alla håll och kanter och plötsligt
så hörs man det där förlösande ljudet när 
proppen släpper. 
(ni käner igen det va? ) Problemet avklarat
trodde jag och gick hemglad i hatten. Inte
alls,helgen därpå såtyckte både Love och 
Marianne att det var nog inte alls bra i alla
fall.Jag traskade ner till dempå lördagen efter
att ha lyssnat på melodikrysset (fattas bara
annat) och gick ner i källaren och in i 
tvättstugan. En chock, jag kunde nog bara ha
sagt samma sak som Stina sa till Melker när
han frågade -är det fullt än? Stina svarade ju 
då -näe, de e bara upp till tröskeln...
Det som mötte mig var hela Ställbergs 
samlade avföring i deras tvättstuga, och det
bara bubblade upp mer och mer hela tiden. Nu
var det brådis tänkte jag och började ösa skit
med liten skopa i en hink som rymmer tio liter, 
ungefär 25 gånger gick jag ut med spyan i 
halsen och tömde hinken. Det var min 
lördagskväll det, inte blev det nåt mys inte,
inte med den stanken som fortfarande satt i
näsan.

Söndag förmiddag så gick jag ner igen för att se
hur det såg ut, som tur var så var det bara fem
hinkar denna gång med ren avföring men desto
mer av den blöta varan så att säga.Bara att
skyffla vidare. Söndag kväll så gjorde jag en
akut felanmälan på BTK.s hemsida om att det
bara måste vara fel ute i gatan efter som skiten
väller in hela tiden. Måndag morgon så var
BTK.s ”tekniker” ute och lättade på en 
inspektionslucka och säger att -inte är det något
fel på kommunens avlopp inte, ni får ringa en 
slamsugningsfirma och ta kostnaden för detta.
Jag köpte inte alls hans argument men nu var
det bråttom att få ordning på detta. Dagen efter
på morgonen så hade denna firma tid att
komma ut, jag gick ner och mötte upp i kylan 
( -19 ) och ut ur lastbilen kliver det en riktig 
viking i t-shirt och skule jobba. Han öppnade
luckan som    tekniker hade frigjort och lyste ner
med en 
ficklampa så att vi båda kunde titta ner. Vi sa till
varandra -det ser konstigt ut där nere. Vikingen
hämtade en stång på över två meter och petade
ner, slurp sa det och över 40 centimeter till åkte
stången ner, ajaj sa han, det där ser inte bra ut,
det är nog stopp någonstans nere i gatan. Han
spolade ner i luckan men var tvungen att göra
det tre gånger innan proppen som var åtta
meter längre ner i gatan släppte med ett slurp. I
alla fall så var ju min tisdag rädad så att jag inte
satt sysslolös, sanering och utkörning av allt
som hade förstörts av översvämningen. Över
sex liter ren Klorin gick åt också. Går det inte att
få ut en ersättning av BTK för detta dilemma ?
Ni på kommun läser ju också detta blad, vad
säger ni ? 
Kontakta mig gärna... // Lasse B

VILL DU OCKSÅ BLI MEDLEM I BYALAGET ?
Ställbergs Byalag 

Postgiro 101 45 08-4
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