Inledning
Nu har vi precis passeratHiinryckningens tid
har fitt ftir mig att pingsthelgenkallas s6. Det
iir precis vad den varit, med en hiinryckande
Cruisinggudstjrinsti v6r fina kyrka. Som vanligt
var kyrkan fullsatt och-d9tvar nog ingen som kunde
sitta still med hzindereller fbtter utan
alla-hjtilpte nog till att hilla takten. vaa tte medryckande
musik kan g6ra med humrjret och
det bildas mest barapositiva tankar och ktinslor i iela
kroppen. Sdran Karelius iir
medryckande som vanligt och Cecilia Kyllinge och Solveig
Bergkvist var en ftir mig ny
upplevelsemen den del av derasprogram rottr d. presenterade
vL verkligen underh6llande
och med nostalgi' Priisrtvar Andeis Berglund, han tycktes
trivas han ockJ. Lennart Bengts
tjtinstgiorde vid orgeln och han "tar nog ur orgeln"
vad den til och med stort kunnande.Niir
man sedankan g6'runt och titta pi alla gamla blankputsade
och nirggranna;!*tu
piirlor,, till
bilar runt Fcirsamlingshemmetsi sauerJu inte det rr"A
fru*.1."t. Nrir man sedanser att det iir
mdnga ungdomar som hjiilper till rir det ocksi positivt.
Alltsa en gudstjiinst som verkligen
lyfte b6de ktopp och sjiil.
Niir nu grcinskani vir niirhet iir som allra biist s6 borde
alla passa p|t attvara ute s6 mycket
som mtijligt och lyssnapi de sista strofet frT vara ftglar,
de bo4ar nog ha fullt upp med att
ftda upp niista generationoch ftira arternavidare, sn i fbgelsangen
har redan bcirjar avta.Lit
oss glzidjasciver restenilv solnmarenoch att ungdomarna
snart slutar skolan och fiir sitt
veilftirtjzintasommarlov. Manga kanske kommei attprovap6
arbetslivet ftir ftirsta g6ngen,just
den hiir sommaren eller fd nya upplevelserav annan sort,
men lycka till och njut av livet varje
minut och sekund
Se till lite praktiska saker som berdr oss alla. Liingst bak i
"Bladet,, finns en enkiit och
svarskuvert som det vore mycket bra om alla hjalpte till att
svarap6, det benir var framtid
med en evetuell affrir och hur v6r by kan utvecklai och vi med
den.
Annu mer praktiska saker vad giiller virt eget "Blad". Niir vi nu
inte har n6gon afftir som varit
mellanhand mellan mig rcch"kurirerna" sAvore jag tacksamom
alla som delar ut ,,Bladen',
kunde hiimta sin beskiirdadel hemma hos mig pi Eackgirdsviigen
10. Om jag far bort s6
stiiller jag ut kartonger eller plastp6sarpn trappen med iar och ins
namn pa 6,anoch med
septembemumret.
Hade ttinkt om jag ffir in nigot frin er Garpenbergsboratt niista
"Blad', ska delas ut i slutet av
septembersajag vill ha just ditt bidrag senastoen o september.
Med en cinskanom en skon och upplevelserik sommar till er alla hiilsar
Barbro, ansvaris
utgivare.
barbrojansson@bredbandl.net
BackgArdsvdgen10,776 98 Garpenbergtel. 0225-203g0
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Bolidennytt
Efterdrygttre 6rs rbyggande
dr vi nu ig6ngmedvaranyaanrdggningar.
I mars
borjadeprovdriften
och nu kan mansagaltt vi korfor fullt.Det innebdrdockinte
att allttir klart'Alladelardr intetagnai driftochdetfinns
en heldeljusteringar
kvaratt gdra'TotaltsettmAstemandocksdgaatt drifttagningen
hargdttbra.
En foljdav att vi nr"rborjarbli klaradr.endelflyttav personal.
Vi somsuttiti gamla
"huvudkontoret"
harnuflyttat.till
nyakontorpA ny:"industriomr6det.
Detsamma
gdllerall personallrdn a.nrikningsv.erk-et
oruvanspersonalhAllerpAatt flyttafr6n
"norra"och denflyttenskallvari klarforemidsommar.
Kvari gamla
"huvudkontoret"
kommerprospekteringspersonalen
att sitta.Dessutomblir
forrddetmeddesspersonalkvarpa gJrr" inoustriorr6det.
Ett ;W?;;rad kommer
att byggassenare.
utrustning
friin det gamlaanrikningsverket
kommeratt transporteras
=n,.d."|
upptill
Bolidenochanvdnclas
ianlikningsverket"oar.
Ouiit ,trrstningskallvi forsoka
sdlja.sedankommrar
vi att rivadLt mestaav byggnaderna
p5 gamla
industriomridet
ochrefterbehandla
markendar,ir-endet kommernogatt ta ett par
6r innanvi dr klararnedheladenoperationen.
Invigningen
av v6ra,nyaanldggningar
kommeratt skeden26 juni.Inbjudna
gdster
frAnndrochfidrrankommerdi att?eltaochforevisasbygget
jord
b6deunder
och
ovan'Vid Aretshemvdndardag
den3 augustiplanerar
viilt oronan6gonformav
visningfor intresserad
allmdnhet.
Sedanbtirdet festfor personaten
viJtua
tillfdlleni bdrjanav sieptember.
I majharvi haftett allmdntinformationsmote
i FolketsHus.Tyvdrrkolliderade
det
medvdldigtfintvdderr.
Trotsdet komca 30 personer.
Vi beraittade
allmdntom
ldgetfor oss och litemer detaljerat
om vissasakersom detfannsfr6gorkring.
Blandannatinformenade
vi om att HedemoraEnergiborjatmedatt dia den nya
vattenledningen
frdnIntr6nget
tillGarpenberg.
Detiorr"r att innebdra
att det
inteskallbehdvauppst6vattenbrist
framoverl
Bolidendr medochdelfinansierar
dettaarbete.
Nu dr sommaren
i anrtdgande.
Vificken forsmakfor nagonveckasedan.Jag
hoppasatt vi f6r upplevaen likafin sommarsomforra6ret
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Sammanfattning miite om affdr i Garpenberg r4/4 2014
Kvdllen samladeett 70-tal.Garpenbergsbor.
Syftet med mritet var att se vilka {bruts?ittningar
(mtijligheter och alternativ) det finns fti_r ry aff;ir
i Garpenberg.Medverkade gjorde Karin
?n
Lofstrand,landsbygdsutvecklare,
Erik Kristiunrson vD Hedemoiabostiideroch Sergej
Lj essnoj frin Liinsstyrelsen.
vi jobbade i olika grupper utifran hur vi; Garpenbergsbor,
kommunen, ftiretag, fdreningar och
liinsstyrelsen,kan bidra utifran de roller vi har.

(Itgdngspunkten
.var-'omiag vill ha en affir - vad kanjag pdverka och pd vilket
scittcirjag en del q12l6nir"gen?
guLka-n jag som Garpbenbergsbostii.t u t O

p6

summa),.u"-,il*Jsnarvarande,
uppftljningsmdren,
ruurv''
3::'::*,*.lf:H,!g:::'*
jobba med bilden av Garpenberg,-ekologisk
styrgrupp,
profil - kundund;.j"g;;:,
arbetsinsats,cippenftjr samarbete, riggaen ny trunature,
vara positiv budbiirare,handla, se
butiken som hjiirtat i byn. F6 med UyiLu runtomkrins
Vad innebiir en fungerande butik?
Lokala varor, drivmedel, ombudstjiinster,caf6-enklare
mat, "niirv arande,,,erbjudamatkassar,
samarbetemed inkcipsftirening,niirproducerat, allserviceftrmedling,
bra d,ppettider,<ippettider
kan minskas, bankuttag i kassan,kan ICA ettei Hemkof
tra en filial? aktiviieter i butiken,
Mindre butiVkiosk mecl"the basic", andravardagliga
*t"r.orn griisklipparbensinoch
spolarviitska,lagre
pa det som ghr ht- lite dir# pi det som siiljs lite
av, ta redap6 vad
?lt
folk vill kdpa, 50/50-lokal
diir en oet tan anviindas tiitv-trorna, spelhcima, caf1.plats
ftir
"raffpunkten" som affliren rir. Manadsinsiittning med
rabattsystemftir medlemmar,
Vad kan fiiretagen och fiireningarna bidra med?
Fcireningarkan bestiilla varor inftir aktiviteter, gdra aktivitetsdagar
med tipspromenader,
loppis, trivselkviillar, filmkvtiller. Kan de hjalpa till
med stiidning,kaffe, pub. Fciretagenkan
samordnaink<ip via af1?iren,deliigarskup,-u&
Vad kan kommunen och liinssfyrelsenbidra med?
Hyresnivaer anpassadeefter butikens forutsZittningar,
kommunen ska handla i butiken,
hemtjiinstenska handlai butiken, kombinera skolmatsalen
med en restaurang,96r en
minigalleria dtir fler servicefciretag
kan finnas (cafe,frissa,fotv6rd) Snyggatill invdndigt och
utviindigt' tticka <jvereller ta boft lanthandelsskyltenoch
Matniiraslytten',-t.lzilpatill med
ridgivning, satsapA en helhet som dr attraktiv frir handlaren
(marknadsfciring,barnomsorg,

upphandling,
Lzinsstyrersen
kangebidragtilr

T:Ijli}
ll),r1ber,
frenkll.fommunal
investeringar
och konsultstrid
till handlarenoch hemsandningsbidrag.
- - - J ' - ' -

Vad hander nu?
HedemoraBostiideroch HedemoraN2iringslivsbolagfortsatter
att undersrjka,via annonsering
och via kontakter i liinet, om det finns nigtn som iir-intresserad
av attstarta upp affliren i
Garpenberg'om det inte finns ndgonprivat intressenti slutet
av augustikommer vi att kalla
till ett nytt mdte utifr&n att fdrscjki hitta en annanlosning.Det
m<itetkommer d6 att viinda sig
till privatpersoner,fdretagoch loreningar som kan tanka
sig ett aktir,t engagemang,nigon
form dekigarskapeller erbjudasamordningsldsningar
fcir att fe tillgang till lagligvaror i
Garpenberg.
Hedemora30142014 Karin Ldlstrand

Skiirsjiistigen
Strcivstig Skiirsjdn totalt ca 7 km
vandringen kan bcirjavid olshyttan och
qaSnn till Skzirsjon,dzirDalarnasstcirstaflyttblock
(ca 9 m i hrijd-bredd-djup)beses.Rast och nla
un ske,rld sranden ay den vackra Skrirsjcin.
Stigenfortsattersedanned mot vikbyn och i skogskanten
tillbaka till Olshyttan.
vandringen kan ocksi bcirjai vikbyn och gi i motsatt
riktning.
Utefter vandringsledeninform.ru, o* skogsbruk,natur
och andraintressantaseviirdheter.
Parkering kan i olshyttan ske bakom den tidigare lanthandeln.
Sedanflir vandrarenleta sig
efter pilar och rcid miirkning upp till B9r.bo, Jar stigen gir
ut efter kanten av akrarna upp mot
skogen' I Vikbyn kan parkering ske vid Tennisptanlseian
96r vandrarentill att b6rja med
efter en skogsbilvZignorrut 6ver ikrarna fclr att efter en kilometer
ta en stig till hciger.Rrid
miirkning med snitslar, f;irg och pilar miirkta Skiirsjostigenvisar
viigen. FJr att undvika att
komma fcjr niira hustomter, gArpromenadenmella" vitiyn
och olshyn:an delvis i oliindig
terriinggenom ldvskog-De som inte tycker om dettakan
96landsvagln.
Vid torrt viider rticker det med vandringsskor,vid fuktigt iad".
rekommenderasstcjvl ar, dfi.
griis och sly fuktar skorna.

TANK P,&BRANDFARAN
Ingen grilleldning fir ske efter stigen annat iin vid Skiirsjiin i siirskild
anordnad grill.
Text och foto Gotthard Sennblad,kan iiven liimna upplysningar 0225-210
62

Brdnnvinsmurerl,

en s;eviirdhet
somrivenblivit omtaladi Sveriiges
Radio/Dalarna

Om du vill besokaBrzinnvinsmurenska du
ika
Kaspersboviigenmot Norra Gruvan. Niir du
rir
vid norra delen av Dammsjdn 6ker du till
viinster upp pe husvagnsparkeringen.Ldngst
upp pe den sAfinns en Informationstavla och
en stig du kan vandra ca 100 mpe, d6 iir du vid
BrZinnvinsmurensom ar ca I40 m l6ng, 3 m
bred och 1,5 hcig.Den iir samrnanplo&adav
torpare och raliare som kript br?innvinpA kredit
hos Gristgiveriet som var din e,ndagodkandu
briinnvinsutsk?inkaren.De som hadJ skulder diir
fick alltsi g<iradagsverkenftr att betala av sin
skuld. I niirheten av Brlinnvins:murenfinns ett
otal stenrcisensom kanske ocks6 kommit till p6
samma siitt ftr att kunna odla nnarken.
Br?innvinsmurenZiren seviirdhetp6 grund
av sin kingd och fina uppbyggnad.

Lite smfrtt& gott frin svenskakyrkans ungai Garpenberg
Ena dagentropisk v2irme.. niistakyligt.
Det blev en explosionav all viixtlighet och min allergi har aldrig varit
viirre. Men, men det gar
civersnarthoppasjag.
Kciksrenoveringen
tar sin tid .. Siiren Johansson
jobbar pi men eftersomhan har hand om alla
fastigheter i ftrsamlingen si sliter alla i honom *.n snart s6. Vi har
levt i ,kappsiick,, hela
,
viren och det gir viil, nzirman vet att det inte iir ftrr alltid.
Tyvairr blev det inget juniorliiger ftlr oss, for det var bara Hedemora-Garpenbergs
ftirsamling
som anmtilt sig och det kiindeslite surt:)
P6skdramatvar i kyrkan i 6r or:h det var mycket folk som kom, det var effektfullt
och
spiinnandeoch barnen satt helt stilla och tysta.
Via Dolorosa,en utstiillning orn mobbning har varit viilbesciktiiven i ar.
Snart iir det dags ftir Sommar-Kollo igen och i 6r blir det spiinnandeftjr Sven
Holger blir inte
med pA Rockmtissani 6r ftir han ska till Norge och fira sin mormor som
fuller 100 6r och
sjiilvklart ska han fa fira sin mormor. Men det blir nog bra iiven utan honom.
PAminnerom Rockmiissanden2Tjuni kl. 1g.001
I 6'16ker vi till Siiterdalenpi kollot den 25 juni och nu kiira fortildrar iir det som
vanligt igen,
vi behtiver f<iriildrar som kcir till Siiterdalenoch som vanligt bjuder vi chaffisarnap6
mat p6
Mc Donalds.
Fftersom jag skriver detta innan vi har gemensammmaavslutningeni Hedemora
s6 vet jag
inte hur det blev, men det brukar alltid vara kul.
Likasi Cruisinggudstjiinsten... hoppasdet blev lika bra som tidigarear! Sciren
Karelius
kommer Zivendetta6r och Cecilia Kyllinge och SolveigBergqvisi iir med fcir ftrsta gangen
i
6r. Kul med lite nytt ocksi.
Med hopp om en htirlig sommarmed tid iiven for eftertankeoch vila. Sk<jnabad
och sol och
viirmel
Guds frid dnskarjag er alla!
Var riidda om er nu!
Kram! Bettan,Bam- & Ungdonesledare
och husmori Hedemora-Garpenbergs
ft)rsamling.

Jesussa:LAtbarnenkommatill mig.

m

^A^A.

]1

Kiira liisare
Tdrs vi hoppasp6 en ndgot sintir sommar efter
dennaminst sagt onormala vinter? Det
har varit upp- och nerviinda viirlden! Den riktiga
vintem kom i sambandmed vardagjiimningen(!) det vill siigrakall snri
och riktig tlta. ror att inte tala om det ihallande
blisviidret.
Det var mdjligt att btirja rensaogriis i slutet av mars
si varftir gjorde jag inte det d6?
bra nu, ndr vaxiligheten kommit igang med s6danfart
att jag inte
3:::l{:,oassat
runnermed.
Pi sorkfronten iir-det som vanligt. De idoga krabaterna
hiller ph attunderminerahela
Skommarbo' Jag htirde prl radion att gnagarpopulationen
minskat s6 till den milda
^ti.rnar
grad att det var fr*
rovdjur.som
sig pi dem. Men ftirklaringen rir
ftirstis att allaflyttlt 91m6.nga
hit. lSrillorgirie inte i, utan b6"karupp jord s6 att de inte
sl6r
igen, och i vedbon fyller de intelligenta sorkarnajord
meian vedtriina ftjr ett dragfritt
och mysigt boende.
Ibland fir vi stenfnattphgdrden. Det intriiffar varje gang
vi uppmiirksarnmaren sten
som sticker upp ur griismattanoch som tar i griisklip!*J".
Efter att ha griivt runt
stenenoch konstaterat att den nog inte utgcir en del av
den fasta berggninden tas
beslutet att den ska upp. Di iir dei mzirkligt vad som
kan 6stadko--^ med hjrilp av
tvi spett och en rostig flaggstang av jarn. Stenenrubbas,
tyt, ;;;;;#L
g*g"rr,
pallas under med smi stenarft)r att efter nigra dagars
-U.t. faktiskt ligga iiver
marknivAn' Sen kan traktom ta vid och slapa bort?en
till ett biittre stiille. Nzir vi sedan
jtimnar till vid gropen med alla mindre stenar,
upptiicker vi ftirstas en ny sten som
sticker upp och som komm er att tai grrisklippur"r, o.rr.
orrr.
Scjmnsvirighet? Lyssna till radions vigskvalp under smitimmarna.
verkligen
avkopplande och rogivande.
Ar det fler tin jag som tycker att avbrotten ftir reklam i de
kommersiella TV-kanalerna
tir stdrande? Nu har sVT, som inte fir visa reklam, kommit p6
en lysandeide.. De
kcir trailers om kommande program, ging pi gAng,sAatt nairprogrammet
viil siinds iir
det helt uttjatat.Ordet lagom har ingen vzinpa SVf.
Sistaapril, valborgsmiissoafton,var solig och varm p6 ftrmiddagen,
men mulnade
och dvergick i sntiglopp pe kviillen. Hembygdsftireningenfruktade
f6rst6s att
ihtirama skulle stannahemma i vtirmen i stallet ftjr attla sig
ner till Gammelgirden
och lyssnapA 6retsv6rtalare.Men 7O-taletgarpenbergare
trotsadev6dret och kom ftir
att lyssnaoch hiilsa pi den mycket omtyckG tidigare-kyrkoherden
Ingemarpettersson.
Fackeltiget var dock n6got decimeratmen Bolidens brasablev i
alla fall tand.
Arets DalkarlsvandringpasseradeGammelgdrdeni snilbl6st
och regn. 60 portioner
kottsoppasttirktevandrarna.Men kom de nigonsin fram till Stockholm?
Gtivle-Dala
TV sa inte ett knyst som jag hcirde,men vira=Dalatidningar
hadeen helsidaen vecka
senare'Fanborgoch musikkir borde f6tt iiven blaseradestockholm
arc attstannaupp
och njuta av I?irgprakten.
vi sespA Gammelgirdeni sommar.Programmetinnehaller
bl.a. midsommarloppas
firande,hemvaindardag
och kaffeserveringpi sondagari juli. vzil mcitt!
Skommarboi den ljuva minaden maj
\
Birgitta Bloom
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Ltirdagen den ll maj 2014
Hade genom Ingelsbo bygdegirds- och fritidsftirening ffitt
reda p6 attman kunde 96 delstriickan
Fline - Folkiima av-Dalkarlsvandringen.vi blev fem Itycken
frin ftireningen som antog utmaningen.
Gunnar Eriksson och Traute Lindentahl fran Ingelsbo, i]lla-Britt
Aura fril elogsuo, Bjcirn wemer
fran Htilsingbooch jag, Per-Erik Sjcistrdmfran Hummelbo.
vi samladesca. 0g,00 vid bygdeg6rden
i Fline ft)r anmiilan och fick di en Lricka med ett nummer p6.
Brickan sku6e liimnas tillbaka till de
ansvarigaarrangdrernadA man avslutadesin vandring, viliet
kunde g6ras vid rasttillfiillen om man
inte skulle 96 hela striickan. Det ridde full aktivitet ai manniskor
vid bygrlegarden.M6nga ca 50 60 st som hade sovit <iveroch skulle gA hela eller del av striickan
mot Stockholm. lnnan vi fick
bcirjagA hcill Husbys priist ett kort tal och det sjcingsett par psalmer.
Sedanbar det av upp mot
Kristinedal' Jag hade min hund Turbo med ftir jag ta"f.t" det kunde
vara ett bra motionspassiiven
ftir honom. Han var lite ivrig i bcirjanmen lugnaJe sig efter n6gon
km. Eff:erca7 kmvar det
v?itskekontrollvid Junkarbo.Dzir bj<idspi vatska och-banan.
Vandringenfirrtsattenu mot
Garpenberg,vi rundade Rutbosjcinoch ut mot Dormsjciviigen.
Vi pratadeen del om skogsbruketoch nya rcin bl a om vindftillen som
169utmed stigen. Dessaska
ligga kvar i mittligt antal ftr att skapadrid ved ftir insekter och f6glar,
N-iirvi sedankom in mot
Dala-Finnhyttans by, hiigrade ftirtaring i form av soppa, sm6rgis, kaffe
mr:d fikabr6d som
Hembygdsftireningentill en ringa peng stod ftir . Kosan steilldesnu mot
Heisshynandiir det
utlovadesnAgot specialhos Runar Tomila. Det var som att kliva tillbaka i
tiden d6 Runar i egenhcig
person ikladd Garpenbergsdriikttog emot i sitt hus. Diir fanns det mesta
i dryckesviig att ftrtiira ftr
den som ville. 01, vin, wiskey.n *. Sornen liten pub. Runarberzittade
ftir mig om ftirsta g6ngen
man gick vandringen. Di var han med och gick hela vagen. Man var ett mindre
giing s6 man
stannadetill och tog nigra cil, stiimningenblev h<igoch man sj6ng och stojade
.ft", uag"n. Niir man
sedanfortsatte slog trdttheten till iin hardareoch vandringen fortsatte i tysinad.
Jag tankte att det
nog var biist att ta det lite lugnt si en tjl fick rZicka.Ju liingre dagenled iesro liingre
blev det mellan
deltagarna,di man gir olika fort, alla gir i sitt eget tempo.
Nu fortsatte vandringen mot Asg6rns bygdegird ftrbi Fransbooch Realsbo.Vid
bygdeg6rdenbjdd
Avesta Kommun pi smdrgisbuffe och kaffe. Det var sk6nt attvllabenen lite d6 rri'n, gatt
cazikrn.
Dom som gick hela
var mera noga med att skdta om sina fttter, ta av sig sina skor nzirman
_viigen
vilade. Sistabiten 13 km gick efter Stigviigenned mot Folkkiima. Jag slog folj-e
med en kille fran
Husby som gAtt dagen innan ocks6.Vi pratadepi om allt mrijligt si s-ista6it.tr gi.t
av bara farten.
Det var skdnt att komma fram, ta av skorna och vila. Tog en viilbehovlig massage.Striickan
var 35
km att gi och det tog ca 8 tim, man imponerasav dem som gir hela vagen frAn Mora till
Stockholm.
he] del trening i form av giende m m behrivsnog ftir att tlara det. iven att ha bra koll p6
!n
lzimpligaskor som hAller f6r sAl6ng vandring.Tv6 som gick hela vilgen och representerade
Garpenbergssockenmed viran fana,vid framkomstentill Stockholm var LailaDanielsson
och
Ingrid Norling.
Per-Erik SiOstrcim

i3

Nationaldagsfirandepi Gammergirden
Garpenberg 2aM.
Enligt en mycket fin tradition
sd firars varje hri all enkelhetnationaldagen
p6 Gammelgarden
i Garpenbergoch det iir nigot
som vi ska vara mycket storta
och
gradaftir. Det hadeftjrberefts
lite extra i 6r da PRo Hedemora
hadeskeinkttvn st Ungerska
syrenbuskarsom det greivts
gropar ftir alldelesvid grinden
pi varje sida. Firanaet u"o4aae
med att sivert Bloom och Runar
Tommila hissadeflaggan till
toner fran Erik JohanssonsMunsper.
Runar hiirsadea,a
viilkomna och hc;ll ett fint
tal samt startadede fina lzimpriga
national
och v6rs6ngernasom de
mer iin 20 ftirsaml ade alladeltog
i' Erik Johanssonhar en fin
ftirmiga attp6ett mjukt siitt
gciradet stiimmningsfullt
meclsitt munspelande.D?irefter
samrades
vi vid grindstolpama ftir
att plantera de fina Syrenbuskarna'
Man kan tiinka att det naturligtvis
tar n6gra 6r innan de blir
nigon meter hciga'men vi har
i alla fall givit ndgot till de framtida
generationer
som kommer.
som avslutning fick vi gott
kaffe och hade en mycket glad
och
trevlig
samvarop6 dansbanan
diir det dukatsfint' Bilder togs
och bifogas och det miirks en viildig
gladje
p1tallabildervilker
alltid finns vid dennafina hernbygdsgdrd.
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Nu iir det sornmar (snart f}rhoppmngsvis)I
Under vdren har vi haft irsmote-i vgnlig
ordning. rnga r;tora f6rdndringar i
styrelsenblev det i 6r. Kerstin Gasslander ilev
ordriafieledamot eftervhrtrogne
medarbetareKarl-Erik Sjostroms bortgdng.
Ydr unga styrelse.jobbar tappefi id,are i
vdra gamla fot:ipdr,nd,r d,et galrer
traditionella och for oss varaenna arcangemang.
Gladiande nog finns d,et gott om ideer dven till
fornyelse. En f6rbattring och
eventuell utbyggnad av t<-oketdiskuterad.r,
o.h man beshrtad,e
ge styrelsen i
uppdrag att utreda olika alternativ och kosfn ader.
Nya arcatrgemangkomdven
tfp t:3-fgrslag, o,ch det ar tryggt att notera, att
d.etfinns intresse och,,ork, att
utvecklabddelokal och verksuriirt.

vad'vrniitmast kan se framemot undet sommaren
dr filljartde:
(o bserver a att aila,dven i cke med lemm
ar, i, la a, tlrgt,iiiko^n u.l
Iixdag2t juni kI 16:O0
(Midsomm ardagen)

Son'{ag20 juli kl I4:OO

Midsommarfest
Majstingsresning,
dans,lekerr,
serveringmm
Ta med blommortill stdngen

Brifufflykt till Hiilsingbo holnre
Samlingi Hdlsingbo
Ta med kaffekorg,grillplats finns

lirdag 2 augtstt kl I9:OO

SommarkviJl i Ingelsbo - Vigg Troedsson
kdserarom Sdfringsbo
under60 6r
Musikalisk
inramningblirdet ocksd

vi onskar alTaen GladMidsomm ar u,hen skon xh

avkopplarrde sommarl

Om du vill veta mera,ring gd,rna
SusanneSjostrom O2ZS-29127
Gunnel Waern6.r OZZS-ZSO16 eller OZ2S_725
OO
Hemsida:ingelsbo.webs.com
e-post:in

VALKOMNAtif f sommorensi
oNsDA GsKvALLARi wibberbo lrrystugo
Kaffe ochhembokot"doppo,,.
M6ngofi'o ortister.
Arlotteri medsrnokf
iqovinster.
Om du kommerpd de 4 foVsfa cafflLvcillarna,
s6 f6r du 96 for
halva prisef den 5:e och sisfa gdtngen.

2 jufi kf 19.00
9 juli kl 19.Oo

HorndolsUkufelegrupp,bj uderp6 en
blondq
d repertoor.
Musikgruppen
fndionsommor,
ungdomor
somspeforochsjunger
indiepopoch reggae

16 juli kf 19.00

Heidi Boier, Vissdngrarsko
frgn
Grdngesberg

23 jufi kl 19.00

Konrmunens
F eriejobtrororkester
somt Bluesmed peter L, Jan L och
TomosW.

30 juli kl 19.Oo

Programmetcinnuintel kfart

Entr6,:80 kr (inklfikol)

Bornupptiff 1il,:.
8r grotis

Fcirmer informqtionom sommorens
progromkontoktogcirno

Anito ostrnonp8 telefon 0225-2rc4l rnobil073,0-471
g86 eller
e-moit
Hernsid
a: www.uikbygden.se
Vikbygdens
fnt ressefcjrening

Numera boendei Garpenberg
Jag bcirjadei Garpenbergsgruvan
I februari 2007 ochskullebaraprc.,rap6
ftirjag hadealdrig
varit i en gruva fcin' Skulle-barahjzilpa
till med lite fordonsservice,var d6 p6 ruv6
530 scjdra.
Teknologin gar framdt och Boliden byggde
en verkstadit mig som entreprencir
p6
gamla .
Micke och Mojje pd910' Jaghar .tul5 pi"uper
pi min servicetista,
jobbigt
det iir
ibland,men
utmaningareftersomjag restjord.n *nt
i 26 trsom supervis;or
1p gittl
ftjr
Hedemora
verkstzider' Jag tackar New gojiJen fcjr
att ni fortfarande har fcjrtroencleftjr min insatspi
fordonsidan'Erkiinner.attdet ar jobbigt
ibland -"" jd;;;alltid
varit ,i 120 s6jag gdr s6 gott
jag hinner. Tack alla ni som
tycker miit arbete ar briirriug iirskar er alla.
Tony Greven Cederborg

Info fr6n FolketsHusoch Byalaget.
P S m i n n eor m a t t v i o r d n a r
r o p p i sd e n 5 ej u t i m e f a n k r .1 0 16uppe
vid FolketsHus'Det
att
bokabord inne efler sdljadirekt
96r
fr6n bilen.
Man kanju sdrjanyasakerocks,,
men det ;ir i fcirstahanJ loppis.
Pris:100 krfcir ett bord inne
och 50 kr fciren birpratsutanfcir.
Passapi att stddaur skip o
fidor och kom o sdtjefter kcip.
Vi kommeratt ha serveringen
cippenmed fika, korv o glass.
Vi sdtterut annonsom loppisen
iAnnonrbladet,si hoppasvi att
det kommerm6ngasitljare
o kcipare.
Bokapfatspi tel: o73i41g}o7
Karin
07015906g1Barbro
O76LL2OI81Bennie
Vdlkomnal

Emoji Emoji

Filmklubben.
Tackalla som visatintressefcirvira filmkvillar pi
FolketsHus.Det var roligt
a t t s i m i n g a v i l l eb t i m e d l e m m a rM. e n v i h a r p l a t s
f o rf l e r . . . . .
Nu gdr vi ett uppehilr undersomrnaren,
men kor ig6ngi hcistigen.
I ndstaGarpenbergsbtad
kommervi att ldggaut programpi hostensfilmer,r.
Vi kommerocksiatt ha ansragi "skyrtfonstret,'
pi ForketsHus.Avenpd sirlan
Garpenbergsbor
p6 Facebook.
Dessutomdr Folkanshemsidaklar,men det iterst6r
ritemer info att rdggaut.
D d rk a n m a n k l i c k ap 6 f i l m k l u b b e ns i k a nm a n
s ef i l m l i s t a nn d r d e n b l i r k l a r .
Adressendr: folketshusgarpenberg.se
Tacktill alla som vill se film och gcirdetta mojligt,
tacktill allasom iobbar!
l n f oo m k l u b b e n ?R i n gF o l k e t sH u st e l :O j 6 1 , 1 , 2 0 L 8 1

Skyttefii re nin gen, forts. Tainkp6 att ftireningenbildades

underbrinnandevZirrdskris.

vid fcirstastyrelsemcitetclen4 maj 1940
rcpporteradekassorenatt ftireningen f6tt 250:av
Stora Lingviks AB. styrelsen besiutaderridur"
att ftireningen skulle gdra allt som stod i deras
makt ftir att hjiilpa hemviirnet. styrelsen godkrinde
ftirsluglt ttt ,i;g';;,;;;agraf
efter
paragraf' Fcirstaklubb-mdsterskapet
beslutadestyrelsenatt det skulle hillas den 6 oktober
1940'skjutningenskulle ftirsiggamed samma
bestdmmelsesom ftirbundsskjutningen,fast
mot 10-ringad tavla' vidare besldts att kl.
sku]le
i tv6 grupper, A och B, fcir att
J
diirigenom de mindre triinade skynama ocksd
"ppa"rur
skulle
fu chansen ..itaril oris, klass III skulle
skjuta tillsammant^-"q kl. II. Styrelsemedlemmarna
"tt sL:affa
skulle ftjrsdka
s6 m6nga priser
som mdjligt' om ftireningen kunde erhilla
tillstind, fti.
ftiltskjutning, *iag-iistare
Hallstrtim och eventuellt en insatsskjutning
efter6t, ,krrll."ndessaskjutrdngarske den 13
oktober1940.
Den 28 oktober htills ett mcitemed medlemmar
ur Garpenbergsskytte;gilleoch Garpenbergs
skytteftirening' JrigmiistareHeibel ftreslog att
iindra liiggingen av skjutbananoch detta biftjlls.
Mcitet beslot att skogv. Hedkvist samt Georg
Berg skulTeunderhandlamed arrendatoremaom
nyttjanderiittsavtaltill marken inom skjutuaneot;eaet.
De fick handlirLgsfrihetefter uppgiord
plan, de skulle ocksa underhandlamed revirfrirvaltareni.a
bitradandehjelp av jagm.
Heibel' John Erikssonochjiigm. Heibel nct i upporag
un ,,itu ett lan pi 3.000:- ftr
uppftirandet av skjutbanan,de fick ocksd i
uppdrag atTtrandtraualednirLgenav skjutbanans
byggande.
Georg Berg rapporteradepa styrelsemciteden 6 nov
1940 attrevirftirvaltaren hade lzimnatsitft
medgivandetill att arbetetmed skjutbanankunde pib<irjas
snarast.Gaqpenbergsskyftegille
hade bett att fe tillbaka sina utlanadegev?ir,ftireningen
beslcit att ingltnred en ansrikantill
civerstyrelsenom l6n av 15 geviir. Mctiet besldt att
#yftegillet ej fick tillbaka de 6verliimnade
gevdren' ftirriin ltireningen f6tt egna geviir. M6tet
besldt att ansctkahos revirftirvaltaren om att
fa anordnaklubbmiisterskapstiivtingi Antsqutning
i smeamatsboden 24 november 1940.
Pi styrelsemdteden 19 nov 1940beslcitsatt flytta tiivlingen
frAn Smednratsbotill Knutsbo,
Gryniis i sambandmed ftiltskjutning diir, efteriom de fleita
medlemmarnatiinkte delta i
tzivlingen.M<itetbesldt ocksAatt utdela30:- i penningpriser
vid klubbmiisterskapet.
Pi flrsmcitet16 febr 1941blev Georg Berg, Einar Carlsson
och CharlesLdgdqvist utlottade
och nyvald blev GcistaHedkvist. Einar Carlssonoch Georg
Berg itervdaes.-fitt revisorer
valdesIngemar Danielssonoch CharlesLcigdkvist.Arsmritet
beslutadeatt foreningenskulle
ingi i Folkare-kretsen.
vid styrelsemdteden24 apnl 1941beslcitsatt tagaettl6n
om hcigst2.000 kronor i Hedemora
Spgbank, FdreningenskassiirCarl Bergstrcimskulle stzilla
sig som lintagare och styrelsens
ovriga ledamciterteckna borgeni lflnet. vidare beslcjtsatt
sta*bidrageti furstahand skulle
tagasi ansprAkfcir linets iterbetalning.
Vid irsmcitetden 25 mars 1942 beslutadesatt hiinskjutaforslaget
om siinkningav
ammunitionsprisettill 8 cireper skott till styrelsen,styrelsen
skulle ingi till Garpenbergs
kommunalfullmiiktig-e med en begiiran om ett anslag av
2}}kronor ftii ftreningens
yerksamhet.PA styrelsemcjted,en25mars 1942beslotsatt siinkap.i;p;;;unitionen
med
I cjreunder giillande inkdpsprisftjr att ftrbilliga medlemmarnas
omkostnaderoch diirmed
stimuleraintressetfdr triiningsskjutning. Fortszittning
i niistablad med bilder p6 okiinda
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Klippning

Herr o Dam

I(lippning

Pensioniir,

Klippning

o fifgning

If$3-

Barn under ro ir

3I5t-

Uiggning inkf. sctlamponering
Permanent

tr.

lr.

Firgning

fingt

175s
495?-

Permanet fengf hir
Flrgning

tJJ3'

fr

625t

3'95z'
hir tr.

5252'

Slingor lr.

3,95t'

Slingor tingf

hir fr.

iigonbr5rnstflrg:ning
FAirgning fransar
Striiggklippning
Luggktippning

4952'

eller Fransar
o b4rn

4g-853-

lr.

653'

fr.

353'

Putsldippning

I,OO3-

VI T,ISOMNA MARIANNE
Tidsbe$lellning

Miirl-Fre 9.oo'rE"oo

T,elefon 1176l!446,AA

Backgirdsviigen

28 GARPENISERG

tA

<(

)>

AYA

Annons om sommarcaf6
*ffffiT*"#ffi#l,iii:,:5:o.ster

i anslutning
till museet
diir,dr:rfinnsskyltar
somvisar

Allt somserveras
ochi.mcijligaste
m6nekologiskt,bullar.,kakor,morotskaka,
1*1ry:,T
theoch
latte.Allt

#ftj"*'

riverrkotik;;;;

*itiiioucirenheir
ochingensomiobbar

vailkomnatill Klosterscafesomhiller
cippetsrindagarna
i juri samtftjrstasondageni augusti

Garpenbergssockendriikt till salu
En damdriiktstorlek38-40pris2.000:-bilder gArattf6 pi mejl ellerI\4MS
076-76208 93 Alf Nilsson.Falun

\t
.ab

Dagmattesiikes
Dagmattetill varanlilla hund Roxie fr
o m skolstarteni augusti.
Ar du intresseradring Amaldina tel. 27 03
70
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Enaffdr for landsbygden
och dessforetag
Ingetprogrameller projektkan ensamt
rdddalanthandeln,
bevaramacken,tryggapostenerer sdkra
kontanthanteringen
i byn.
Dalarnasregionalaserviceprogram,
RSP,iir en insatsfr6n ldnsstyrelsen
som utformasoch genomfcirs
tillsammans
med landsbygdens
invdnare,foreningar,foretagoch kommuner.
Fokusliggerp6 att
sdkrandrhettill den servicesom bidrar
till att mdnniskoroch fdretagstannaroch utvecklas
p6 orten.
RSPsamlal samordnaroch riktarresurser
och engagemang
i samverkan
med mdnniskorna
som fdr
bygdenatt leva'Det arbetetkan du ta chansen
att bidratill. Ellers696r du n6gotannatfor att
foretagen,miinniskorna,motesplatsen
och servicenskafinnaskvar ddr du bor.
Fciren sakdr sdker:atas engagemang
behdvsfor en revanderandsbygd.
som ett led i att hSllaambitionenom en
dagligvaruhandel
i Garpenberg
lel,andegenomfdrvi en
enkdtundersokning'
Vi (kommunenoch ndringslivsbolaget)
och ni behove.yetahur kcipmcinster
ser
ut och vilka val Garpenbergsborna Forutsdttningar
96r.
som ev. butiksintres;senter,
kommunenoch
ldnsstyrelsen
har nytta av i det fortsatta arbetet med servicefragorna.
Ddrfcirdr det angeldgetatt f6
in sd mdngasvar som mojligt.Vi bifogarett
frankeratsvarskuvert.
Vi lottar ut tva "smaka-p6sar''
med lokalproducerade
godsakerfr6n sodraDalarnablander som
skickarin enkdtenmed namnoch telefonnummer.
Ha en skdnsommarl
KarinLcifstrand,landsbygdsutveckla
re
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