
Inledning

Nu skriver vi juni minad som iir sommarm6naden men varltir ska det vara storm hela Itirsta
dagen? Jo, ftir att vi ska ha nigot att gnllla om naturligtvis, men vi ffir se positir,t pA saken.
Det iir langa dagar och korta niitter och snart iir det badvZider. Martin Eriksson pi Dalaradion
badade i Mellstabadet den 1:a juni i direktsiindning pi eftermiddagen men han erkiinde att det
var verkligen iskallt.

Det hiinder en del saker varje ar iiven pA v&r lilla ort, t.ex. samling vid Stockenstrdmska
graven {tir sing och diktl2isning till Mors Minne, Vandring till Trefaldighetskiillan vid
Hitgtjiim i slutet av maj, fiir att "dricka kraft i miirg och ben" inftir sommaren,
Nationaldagsfirandet vid GammelgArden, Cruisinggudstjiinsten i bdrjan av juni,
Skolavslutningama ftir alla bam och ungdomar, Midsommaren vid Gammelgirden, mAnga
som har semester ijuli, Hemviindardagen ftirsta ldrdagen i augusti, Gudstjiinsten i
Gruvkapellet ftirsta sdndagen i augusti (dagen efter hemviindardagen) skoloma b6rjar i slutet
av minaden och i slutet av september planerar jag att niista Garpenbergsblad ska komma ut
till er alla igen. Det berorju pi om ni Garpenbergsbor hjiilper till att skriva, det iir minga som
redan skriver men det kan vara fler si viilkomna med bidrag till Virat Eget Blad.

Material till niista blad vill jag ha senast l0 sept.

Jag fAr numera hjtilp av Vivan och Stig Adamsson pi Programguiden si nu kan jag ta in
foton i "Bladet" och det piggarju upp en del och det blir inte bara text. I nAsta nummer
planerar jag att ta in en del turistattrationer i bladet, det borde ha varit redan nu, men
fijrhoppningsvis bAttre sont iin aldrig. Som turistattraktioner menar jag Gruvkapellet (Sveriges
enda som iir sa stort att det 96r att hilla gudstjiinst eller brSllop diir), Briinnvinsmuren,
Morfars ort, Hiisslen (sddra Dalamas piirla) mAnga framkomliga skogsviigar d?ir man kan ha
tur och kunna se nigot djur som firms efter viigen. Det garju iiven bra att ta sig lite, lite grann
utanfiir gamla sockengriinsen ned till Flinesjdn Itir att se och lyssna pi flglar av olika slag.
Om man 6ker in 6ver Akrama och sedan fortsater niira sjdn nomrt si kommer man till en
skyllt diir det stir Kristinedal, sviing dflr till hdger upp ffir en liten backe och sedan till viinster,
diir finns en parkering. Di kommer ni till ett jiittefint litet omr6de diir det finns en grillplats
med bZinkar ftir ett litet siillskap, fEgelsing och utsikt nedit Flinesjdn och bergen pA andra
sidan sj6n. I Kristinedal 2ir det uppbyggt i miniatyr hur den gamla byn sig ut en gAng i tiden
samt lite information om de olika husen. Ett ypperligt staille att ha med sig fikakorgen till. Det
finns egentligen en massa olika saker man kan gliidjas 6t om man bara vigar sig utomhus, nu
hoppas vi pi en varm och solig sommar med minga aktiviteter.

Ha en skdn sommar alla "Bladetliisare" med ftirhoppningsvis mAnga aktiviteter

Ansvarig utgivare Barbro Jansson 0225-203 80 barbroiansson@bredband.net
eller vir postlAda Backgardsviigen 10

Bladet kan ocksfi liisas pi: garpenbergsbladet,webs.com



Bolidennytt

Nu borde jag kurura skriva att sommaren har kommit, men hur giima jag iin vill det sA kan
jag inte. Kallaste maj mAnad sedan bdrjan av 60-talet och inte har juni bdrjat biittre. Griiset
viixer dock och klipparen har varit igang ett par ginger redan. Hemma blommar
Rhododendron ftlr fullt och Syren och Sppeltriid iir pi gang. Viixtema verkar inte bekymra
sig dver den sena sommaren, Det viixer och frodas som vanligt.

Den 5 maj hdll Boliden sin irsstiimma hiir i Garpenberg. De deltagare som ville fick en
guidad tur till sAviil sandmagasin som anrikningsverk. Det var iiven ett kort stopp vid
gruvkapellet diir de fick information om dess historia. Sedan var sjiilva stiimman i Skogis
gamla lokaler, med lunch pi Herrgarden. Det var n?irmare 200 deltagare och
arangemanget var mycket lyckat.

Vi {tirs6ker alltid kny'ta samman historia med nutid {tir vara besdkare. Det 2ir inte alla
verksamheter som kan peka pfl en nastan 1000 Ar gammal historik. Gruvbry'tning har dock
en mycket liingre historia iin s6. Ibland brukar jag tiinka pA vilken ftirmAn det iir att fi
arbeta med n6got som iir och har varit si centralt ftjr miinsklighetens viilstind som
gruvbry.tning. Nyligen publicerade media nya rdn som visade att nigon ftirhistorisk
varelse tillverkat enklare verktyg av sten {tir mer iin 3 miljoner ar sedan. Niir det giiller
miinniskans fdrftider vet man att man bdrjade gdra verktyg av sten ftir mer iin 2 miljoner Ar
sedan. Den upptiickten ledde till effektivare jakt och mOjlighet att g6ra enklare
konstruktioner av tra. Nasta stora steg togs niir man kunde bdrja framstiilla metall. Det
skedde fiir ca 10 000 ir sedan. Nu kunde man tillverka 2innu effektivare vapen och
verktyg. Det i sin tur ledde till att man kunde bdrja bygga fasta bosiittningar och
nomadiseringen kunde upphdra. Samhiillen byggdes och handel mellan samhiillen
startade. Handeln spreds sig och viilstindet ocksA. Det iir precis samma sak som sker
fortfarande i liinder som Kina, Brasilien, Indonesien etc. Infiastrukturen byggs ut och
handeln dkar.

Anviindandet av metaller skiinker dkat viilst6nd och dkat viilstand innebiir dkad
anviindning av metaller. Ailt material vi anviinder kommer antingen friln mineralutvinning
eller frin vilxtriket och material som kommer frAn viixtriket miste bearbetas med verktyg
som tillverkas av metaller. F<jrsdk tiink er en tillvaro utan mineralutvinning.

Produktionen i vara nya anl2iggningar gar fortsatt bra och vi st?inger ned de gamla
anliiggningama eftersom. I gamla verket har en hel del utrustning monterats ned och
transpofierats till arrikningsverket i Boliden, Vasterbotten. Annal utrustning skall vi
fdrsdka siilja. Siviil Gruvsjdspelet som Nona spelet har stellts av. Gruvsjdlave kommer att
rivas i sommar/hdst.

Bolidens {tirsta kvartalsrapport fdr Aret har publicerats och diir redovisas ett resultat pA
drygt 1 miljard konor. Vflrt resultat iir i stor grad beroende av metallpriser och dollarkurs.
Som ni kanske noterat har dollarkursen stigit under aret, vilket iir positilt.

Till sist vill jag 6nska alla en trevlig sommar.

Hans J<insson
Boliden



Cruisin ggudstj iinsten

Vilken trevlig sdndag vi haft i Garpenberg. Det var si gott som fullsatt i kyrkan med
miinniskor i alla Aldrar, men kanske mest vi som passerat "Biist ftire". Men vad vi njdt av de
"Gamla godingama" fran vir ungdom som Sdren Karelius rockade loss med. Siiger bara
aaaaaaah ooooooh vad 6'ronen och sjiilen nj6t. Hela miinniskan blir riktigt uppspelt.

Att det dessutom var tre psalmer som de flesta kunde melodin till, piggade upp iindi mer.
Tiink vad det iir trevligt att {E "gala med" i bAde psalmema och den dvriga musiken ibland
fastiin sAngen iir som Egon Kerrman sa en gAng i tiden att man kan g6ra: "sjunga hellre iin
bra".

Priisten Jimmy Werf inledde pi ett mycket arwiipnande siitt med att beratta att han var 2 m
och l1 cm ling, dA behdvdeju ingen fundera pA det utan kunde koncentrera sig pi vad han
pratade om. Jimmy Werf hade ocksi tre passande bdner denna sdndag och det var:
Viigfararens b6n, Gruvbdnen samt den vanliga Fader VAr.

Aven trevligt med beriittelser som kan vara upplevda av oss som passerat "Biist fiire" och
detta uppblandades med ett flertal gama "6rhiingen" det var ocksi ett jiittetrevligt program av
Cecilia Kyllingen och Solveig Bergqvist-Larsson.

Vid orgeln tjiinstgiorde Majt Bengts var egen kantor nzir vi skulle sjunga pqalmera. "Kom
fram och siij" var under hela dagen Bettan som har lagt ned ett jiittearbete inftir denna
Cruisinggudstjiinst och h6ll i ordningen bAde inne i kyrkan och tipspromenadfrAgoma samt
omrdstnhgen om vackraste bil. Det var ett stort antal gamla bilar, men negon rost det var det
inte utan alla var viilputsade och blanka i lacken si det niistan gick att spegla sig diir. Vilka
"Piirlor" det finns och niir de st&r uppstiillda bredvid varandra si iir det bara att gi fram och
tillbaks och beundra dem.

Det sades att detta var 5:e d.ret som det var Cruisinggudstjiinst i Garpenberg och eftersom
kyrkan varj e Ar iir fullsatt si hoppas vi att inga wivel finns om att inte detta iir en tradition
mdnga, mAnga ar framdver.

Barbro Jansson
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Bilder frdn Crusingen.



Stiimningsfull stindageftermiddag i maj

v..ad underbart att gi till ky'kan och lyssna pi kdrsang. Det var Garpenbergskdren som
tillsammans med Hedemorakdren sj6ng ett flertal s6nger. Dessutom medverkade ALLA KAN
KOREN med Husbandet. Det var en.verkligt fin upplJvelse denna eftermiddag. Alla kdrema
var verkligt duktiga. ALLA KAN KoRIN sj6ng mld inlevelse och verklig kinsla,
jattetrevligt att se alla ungdomarna som 6var i Hedemora men som nu besti-kte Garpenbergs
KYTKA.

Jettestort tack till presten Anna Jonsson, kdrledama Lennart Bengts och Sven Holger
Rosenvinge samt Majt Bengts och alla kdrsAngama samt Husbandet.

Ky'rkobesdkare

Tiden rusar - snart lir det Hemviindardag vid Gamelgflrden,
det blir liirdagen den I augusti.

Det skulle vara roligl om vi kunde fE ihop ett antal kdksbonader, 20 - 30 eller fler till en liten
utsttillning just den dagen. Kolla pa vindar, i l6dor e er hiinger det rent utav nagon bonad i
kdket som mamma, mormor eller som du sjiilv kanske har s1tt.

Du sparar_ viil pa dem, det iir ju fliten och hjartats konst till det egna hemmet! Den lilla r6da
stugan^vid sj6n och med flaggan i topp eller berg, skogar och soiuppgangar, k?irlek och hjiirtan
m.m. Om det finns en beriittelse, skriv gdma ner den!

Utstiillningen blir pi Ftirsamlingshemmet eller om det skulle bli ett mindre antal bonader f6r
de nog plats pA Gammelgdrden.

Hd'r av er! Ring - giima nut 073-074029. vi kan hiimta och liimna tillbaka dem!

H2ir iir ett exempel pi en modemare variant, sydd av en naturiilskare



Frin Garpenbergs Hembygds{iirening kan vi meddela att vi nu infiirskaffat ett tiilt fiir att
kunna siika skydd di detju ibland blir regn med mera. Vill ocksi beriitta att nu har vi vir
Hemsida i ordning : @ och att ni iiven pi
hedemorakultur.se hittar viran sida och di i det senare fallet sA {Er ni ju med hela och nestan
alla hedemoraaktiviteter di de flesta fiireningar iir anslutna diir.

En annan aktivitet som er nystartad er nagot som heter Bygdeband och det iir dA ett
datahj?ilpmedel som vi numer anvender ftir att tex siitta Garpenberg pA kartan vad giiller
gamla byar och bostellen samt att vi till Bygdeband ocks6 scannar in gamla foton. En ging
minst per minad se traffas vi i en gmpp och siitter Garpenberg pA kartan med hjiilp av
Bygdeband. Adressen tilI Bygdeband iir www.bvsdeband.se.

Undan {tjr undan sa meste viju skdta om de fina byggnader som finns pi Gammelgireden si
diirftir l[gger vi ut en friga om det finns nigon som har Piirt till ett tak som vi har pi ett hus
och det taket beh6ver ny piirt. Intressant ocksi om nigon vet om nigon som kan tillverka piirt.
Nedan kommer ett programutdrag av irets aktiviteter.

l9 Juni, Midsornmarafton pi Gammelgirden

. kl 10.00, Aker bamen traktor fiir att plocka blommor.

. kl 14.00, Binder vi kransama till majstingen.

. kl 16.00, Dans kring stingen samt uppvisning.

20 Juni, kl 15.00
Friluftsgudstj?inst pe tunet.

Sdndagar under Julimflnad, kl 13 - 16.00
Kaffeservering pi GammelgArden

1 Aug, kl 12.00
Hemviindardagen inleds i kyrkan, program kommer senare.

15 Aug, kl 14.00
Surstr6mmingsfest.

21 Aug, kl 10.00
Tiinder kolargubbama milan.

22 Aug, kl 20.00
Milkviill med underhAllning.

17 Okr. kl 15.00
Hitstmdte i Forsamlineshemmet





Uppdatering ang fiber till Garpenberg

Hej Alla glada Garpenbergsbor

Her kommer en kort uppdatering och uppmaning angiende fiber til l Garpenberg.
Av 171st hushall i Garpenbergs Tetort (bortriknat obebyggda tomter) sl har 41st anmeft sitt intresse dvs vi 5r nu
uppe i  20% : )
Gransen fiir ner projekteringen pabdrgas 5r sankt fr6n 50% till 30% , se nedan.
Si prata med dina grannar och spurta in de sista 11st intresseanmelningarna.

NYHET!

Vid 30 % undertecknade avtal per omrade p&biirjas projekteringen
av fibrering i omridet!

Info frin Hedemora Energi ang hur 96r det till i praktiken:

Teto rt:

Till att b6rja med behtivs ett stort antal intresserade i samma omride ftir att det skall vara m6jligt att
ansluta fastigheten till stadsnetet - en intresseanmdlan (som inte iir bindande) kan g6ras via vir
hemsida, www.hedemoraenergi.se genom att klicka pA Hedemora Stadsn?it. Genom att ange din
mailadress niir du ldmnar intresseanmiilan f6r du kipande information om hur anslutningsarbetet gir i
just ditt villaomdde.

Ndr omridet kommit upp i intressegad pib6rjas avta lsteckningen. Niir det inkommit 30 %
undertecknade al'tal fr6n ert omride startar vi proiekteringsarbetet inftir frbreringen i omridet!

Niir altalen dr undertecknade pib<irjas projekteringen, frigor som den enskilde fastighetsiigaren har
betriiffande ex. dragningen river tomten reds ut innan grdvningen pib6{as.

Niir samtliga fastigheter, inom samma omrdde, iir installerade och klara tar det ca 2 veckor iffmn
varje fastighet iir aktiverad - fiirst diirefter iir det dags att bestiilla tjdnsteleverantdr ftir de tjdnster
som <inskas.

Hedemora Ener8iAB

Andreas Wells
Anbassadiir fi ber Garpenbergs tatort.
andreas@wellson.se
0733026706
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Hedemora kommun
Kostenheten, 0225 - 341 93

Onsdag

Meldderd Torsdag

Dag
Fredag

8 vecka 42 l2ll0 - 16/10

MAndag Koftbullar, makaroner / stuvade makarooner

Rotfruktsgrataig

Tisdag Ugnstek fiskfile, salsa verde, potatis

Raggmunk, lingonsylt

Lasa€ne Pomodoro

Kramig potatis- och purjoldkssoppa

Tunnpannkaka, syll

Laxp j

Kyckling SuprCme, fls

Kikartsgr]4a med vitldkskeso

t9lr0 -23110

Falukorv med chilit{cke, potatismos

Ugnstell lax, potatismos

Farsbiff, stek lok, ses, potatis

Broccolimedaljong, potatis

Gulasch, ris, vitldksyoghun
Minestronesoppa

Annas fi skgratang, potatis

Kdkets val

KottfdrssAs, spagefti

Veggi€ses, spagefti

I Veckr 43

MAndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

2 Vecka 44 HoSTLOV !!! | 7 vecka 49 30lll -4/12

Mendag Tunnpannkaka, sylt - | Tisdae Torskpanett, onkryddad filsas' potatis

Grdnsakstu, pasta Ei Blodpudding. lingonsylt

Fredag Apelsin- och chilibakad fiskfil6, potatis {tl E veckr 50 7ll2 ' llll2

Kycklingsallad, dressing tl Torsdag Tunnpannkaka, sylt

Pastagrata-ng. vegetari\k 9l I Veckr 5l l4ll2 - 18/12

/),- <6.amig poraris- och pur1ol6kssoppa gl Ugnstekl lax. potatismos

ag serveras satta{sbuffe, I on,a"g ffi:il;
smiiraas och miiifF I rorsdac vadhuserbjuder

" Jfu) 
-' I rtedaq Julavslulnrng

,f,t -

lffi Medresemationfbr eventuella/drt)ndringar
€sd

Hemsida: www.hedemora.se/Barn- och utbildning/Meltidsverksamheten
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5 Veckr 47

MAndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

6 Veckr 4E

MAndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

=Den har ratten lagas frAn grunden

l6 t - 20lll

Kycklingwok med nudlar

Grdnsakswok med nudlar

Potatis- och skinkgratang

Kokets val

Crekisk ftrsbiff, tomat-basilikas6s, ugnspotatis

Morotssoppa med ost och pasta

Ugnstell fiskfile, drtstu, Potaris
Blodpudding, lingonsylt

Varm pastasallad, dressing

Majssoppa

23nl - 21/rr
Kassler, fransk potatissalladpotatisgateng

Morotsbiff, potatissallad/potatisgratan g

Kottfers-och grdnsaksfras, Pasta
Poratisbullar, lingonsylt

Chili con came, ns

Bulgur med lax och limedressing

Kycklingsoppa med sting

Pltt i panna, rddbetor

Fisk- och lakcurry, potatts

Het kitttfarssoppa

Hiistterminen 2015
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I uanaue Korv stroganoff, pasta I
3 Vcckr 45 2lll -6tll I G.on.aksstu, pasta I

Kycklingsoppa med stin t @l BroccoligraHng g
Tisdae Kdttbullar, potatismos I Onsdac Tacos 

A,
Falafel, potatismos I Veggietacos I

onsdag Skinkstu, pasta fr torsdae Risgrynsgrot g

'lorsdag Konflrsgratiing Q 
fr"aug Asratisk klcklinggr''la. rS 

Q
Lrnssoppa Ql Rddbelsbiffmed ostcreme. ris q,

Risgr),nsgrot I Mandag Kottbullar, makaroner / stuvade makarooner

I Rotfruktssrateng g

4 vecka 46 gll1. - 13lll I tisdag Ugnstell fiskfile, salsa verde. potatis

Mendag varmkorv, potatismos I Raggmunk, Iingonsylt A
Fiskbullar, dillses, potatismos @l Onsaag Lasagne Pomodoro A'tisdag 
Brtt i panna, rddbetor ,-l Kramig potatis- och purjoldkssoppa I

Onsdag BiffSroganoff, ris g Laxpaj O
Kikafisgr''ta med vitlokskeso $11 xeaa Kvckling suprime' ris &

Torsdag Laxpanett, ortkryddad filses, potatis I Kik:irtsgrtta med vitl0kskeso A

K'l - -- - -' 
i","r"" ..i 

"nun"*. 
potalrsmos g

Fredag aJ KottIhrssas, spagetti l2l M ndag Falukorv med chilitacke, potatlsmos 
,L

Tisdag Farsbiff, stekt lok. sAs, potatis )- 
g

Broccolimedaljong, potatis I'$a



Hedemora kommun
Kostenheten, 0225-341 93
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tdlbntnn rill ett rYtt ldsdr !

Onsdag Tunnpannkaka,sylt

Laxpaj
Torsdag I asagne Pomodoro

Kramig potatis- och purjolijkssoppa
Fredag Kyckling Suprdme, ris

Vegogryta med vitldkskeso

I Vecka 35 245A -2a/8

Mendag Falukow med chilitacke, potatismos

Ugnstekt lax, potatismos

Tisdag farsbifl stek:1 lok. sas. polari)

Broccolimedaljong. polari5

Onsdag Gulasch,ris,vitldksyoghurt
Minestronesoppa

Torsdag Arnas fiskgratang, potatis

Kdk€ts val
Fredag KottfArssas,spagetti

Veggies6s, spagetti

2 Vecke 36
Mendag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

3r/8 - 4/9
Blodpudding, lingonsylt
Potatisbullar, lingonsylt
Ugnstekt fisk, Spicy Rhode lslandses, potatis

Broccolipaj
Het kdttnirssoppa
Cous couspytt
Korv Stroganoff, ris
Raggmunk, lingonsylt
Lasagne
Majssoppa

3 Vecka 37 1/9 - lll9 | 7 Veckr 41 5/10 -9/10

Mendag Tunnpannkaka, sylt I Vanaag Korv Stroganoff, pasta
Kycklingsoppa med stine lt l cronsaksstu, pasra

Tisdag Kdttbullar. potatismos I Tisdag Torskpanen, orrkryddad filsas, poraris
Falafel.  potarcmo) |  Broccolrgratang

onsdag skinksas, pasta a6l onsdag Tacos
Grdnsaksas. pasta 1#l Veggieracos

Torsdag Koftfarsgratuing apl TorsdaC Risgrynsgrdt
Linssoppa aE l Btodpuddrng, lingonsylt

Fredag Apelsin'och chilibakad fiskfile. poraris gl Frcd^g Asiarisk kycklinggrlt4 ris

4//^
p^-- tds--

,i,?'4'1?"r.. Varie dag serveras salladsbuffd, smdrgds och mjolk
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Hemsida: www.hedemora.se/Barn- och utbildninq/Maltidsverksamheten

Hiistterminen 2015

$ 
=oen har ranen lagas fran grunden

4 Vecka 38 l4l9 - lE/9
Mendag Varmkorv,potatismos

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

FiskbullaJ, dilbas, potatismos

ry'tt i panna, rddbetor

Kycklingsallad, dr.ssing
Biff Stroganoff, ris

Kikt'rts8rlta med vitldkskeso

Laxpanett, ortkryddad fi lses, potatis

Pastagratiing, vegetarisk
Koftfarsses, spagetti
Krzimig potatis- ocb purjoldkssoppa

28t9 -2t10
Kassler, fransk potatissallad/potatisgatang

Morortbiff fi ansk polalrssallad/potarisgrarang

Kottfdrs-och grdnsaksfras, pasta

Potatisbullar, lingonsylt

Chili con came, ris
Bulgur med lax och limedressing
Kycklingsoppa med sting
Pytt i panna, rodbetor

Fisk- och rakcurry, potatis

Het kdttflirssoppa

5 Vecka 39 2l/9 - 2519
Mandag Kycklingwok m€d nudlar

Crbnsakswok med nudlar

Tisdag Potatis- och skinkgratang
Kokets val

Onsdag Crekiskfirsbiff,tomat-basilikastu,ugnspotatis
Morotssoppa ned ost och pasta

Torsdag Ugnstekt fiskfil6, 6rtsas, potatis

Blodpudding, lingonsylt
Fredag Varm pastasallad, dressing

Majssoppa
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6 V€cka 40
Mandag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag



Valborgsmlissofirandet i Garpenberg, ny tradition tog sin biirjan i ir'
Arets valborgsmiissofirande bdrjade traditionsenligt pi GammelgArden. Virtalet hdlls
av Karin Perers frAn Miirtarbo. Som vanligt bide poetisk och j ordniira med referenser
till bygdens egen fiirfattare Kerstin Hed, och med starka bilder milade hon vArens
ankomst ur svarta mullen genom groende fr6n. SA mycket virkiinsla var det dock inte
med viidret som blaste hart och kallt och hotade med resn.

Efter talet fick alla bam en tiind fackla ftir att med den gi den nya viigen till brasan
nedanftir Smiiltarmossen pA stranden till Dammsjdn. Diir hade Boliden stiillt i ordning
en stor kase, som med hjiilp av fackloma snart flammade hdgt i skyn.

Alla deltagare, som kunde beriiknas till ett par hundra, bjdds pA grillad korv och kaffe
i viintan pA den nya traditionen tyst furverkeri med musik! Vilken idealisk plats ftir
brasan och vilket vackert furverkeri ! Ja tyst och tyst, nigra knallar hdrdes fdrstis, men
&irvarande hundar verkade inte att bry sig.

Den tiinkta avslutningen med 20-talet kinesiska ljuslyklor bldste sdnder. DA hade
Askidama dessutom biirjat gi hem eftersom viintan blev ftir lang. Samlingen pi
Gammelgirden kan med ftirdel liiggas en hal{imme senare nasta ar ftir att undvika
samma longdr. Men trots det blisiga viidret blev den nya traditionen mycket
uppskattad av alla.
Osregnet hade ocks6 ftirstAnd att viinta till senare pe natten.
Tack Hembygdsftireningen och Boliden.
BB

Sol och vflr
Som del2igare i bolaget "Sol o Var',
arbetar jag deltid pi avdelnigen ,'Solo"
Jag meddelar deltagama deras
innestiende, delbara andelar.
Dessa fiirdelas varje manad i allt
mindre delar, detta sker helt utan insyn,
delaktighet och med stdrsta disketion.
Men nu har vi kommit i delo med varandra
angAende utdelandet.
Fdrstar inte vad folk gndller ftir!
Jag (vi) harju i demokratisk ordning
delat lika mellan mej och bolaget
"Sol O Vir) (50/s0)
I dessa tider far man rZikna med att
smidelar bara iir borta -
det iir de si kallade "omstiindighetema"
Sol o Vir pi er!
Eva J

' |  , /

Bil till salu
Nissa King Cab
1991 irs modell
Diesel, 4WD, ring
022s/36 t3l

Centraldammsugare
Tillsalu, ej uppackad,
Med alla tillbehdr
0225t203 80

Tack fiir god mat
Tack till personalen i
kdket i Centrum fiir
den goda maten ni gdr
pensiontirema

\
\
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Svenska kyrkans unga

Sommar, sommar, sommar ...eller vad det nu iir ... maj Zir snart slut i skrivande stund och
bamgruppsavslutningama star ftir ddnen och pi mAndag iir det fiirsta juni.

VArterminen har bara swichat ftirbi...

Sankt Staffans Riddarring har ffitt l7 nya riddare: Elias, Jesper & Tobias L. Thilda, Emilie,
Ella, Tobias H., Linus, Denniz, Hind, Natalie, Nova, Wilma, Karolina, Teresia, Tim och Isac.
Fdr {tirsta gAngen i Garpenberg hade vi en Drottning som dubbade dem.

Det ?ir si hdgtidligt och roligt med Riddardubbning och efterftiljande giistabud. fuddama och
Drottningen fir det dukat och fint och resten minglade runt och satt diir plats gavs. En hiirlig
kviill i maj.

Den 20 maj hade vi invigning av bamens triidgard som ligger pA baksidan av Sankt
Paulusgarden i Hedemora. Cirka 120 bam och mAnga ruxna kom och gick parad frin kyrkan
med tutor och ballonger och trumma och biskop Thomas Sdderberg invigde och klippte ett
vackert band som barngruppema hiir i Garpenberg tillverkat,

Det minglades och bjdds pa snittar & bel. Man fick plantera och bli ansiktsm6lad av mig och
Anna Jonsson m.m. . .. si m6nga ansiktsmAlningar har jag aldrig giort tidigare och liigger in
om ledighet om det blir igen. Hi Hi! Bestik giima Bamens triidgard om ni har vlgama f6rbi.
Jag och Garpenbergsbamen gav en Tdmrosa kjortel till bamens triidgird. Passande tycktejag.
T)"varr har tradgi,rden redan utsatts liir sabotage och det iir si trikigt att inget fir vara ifred.

Snart dags aven ftir ett av Arets hdjdpunkter - Cruisinggudstjiinsten som i Ar leds av Jimmy
Werf som tyviirr liimnar oss ftir en tjiinst i Vasteras. Min hjiirna ftlrstflr honom men mitt hj2irta
siiger nej, nej, nej. Jimmy iir en fantastisk prast ... vi har ju bara sAdana prAster i var
ftirsamling ... men Jimmy iir Jimmy helt enkelt. Vi ar minga som kommer att sakna dig och
jag dnskar dig lycka till med din nya tjiinst i Viistris. Hoppas Cruisinggudstjiinsten med Sdren
Karelius och Solveig Bergqvist & Cecilia Kyllinge drar full kyrka iiven i ir. Viran egen
kantor Majt Bengts stAr fbr orgelmusiken i psalmerna.

Sommarkollot v 25-26 och Rockmiissan med Mr Guldstrupe Sven Holger Rosenvinge och
fiirhoppningsvis delar av Husbandet ocksi samt givetvis vAra underbara singfaglar
KOLLOBARNEN. Till er som tror att Rockmassan iir vril och skrik 6 la Lordi typ ... kom
och upplev en magisk kviill ... rock kan vara si vackert och stiimningsfullt.

Boka iiven in den 26 juni kl. 18 i Garpenbergs kyrka. Jimmy Werf gdr troligen sin sista miissa
i Garpenberg innan han slutar.

Vill nu dnska er alla en fantastisk sommar med mycket sol & bad och tid fdr lugn! Tiink pA att
allt behciver inte kosta skjortan . . . att meta er gratis ... telta pe tomten likas6 . . . men ack sA
mysigt!

Guds frid! Jesus sa: LAt bamen komma till mis.

Varma sommarkramar kommer frAn Bettan! Bam och Unsdomsledare & Husmor i Hedemora
Garpenbergs ftirsamling.



Biista liisare av virt eget Garpenbergsblad

Hiir maste jag bekiinna mina synder ftirst som sist. Sommarens program fiir Hem-
bygds{tireningen glorde jag i ordning i all hast inftir Srsmdtet i mars. Eftersom
styrelsen ville ha samma program fast ,indrat till arets datum, var det enkelt att iindra.
Hiir kommer mitt misstag. Trefaldighetsafton infaller inte vid samma tid varje Ar utan
fiiljer kyrkokalendem. Detta upptackte jag en vecka f6re 6rets afton den 30 maj, men i
programmet stod det den 13 juni. Hembygdsftireningens nya sekreterare Kerstin, fick
gdra en brandkirsutryckning och fixa affischer och se till att iindra pA hemsidan.
eftersom detta skrivs dagarna iruran vetjagju inte om alla sett iindringen. Jag ber om
ursiikt fiir mitt slarv.

Vid dverg6ngen till irets sommartid utbriit som vanligt diskussionen i Skommarbo
om det vettiga i att iindra klockan ftjr att sedan iindra tillbaka den i hdst. Det fanns tvA
olika uppfattningar kanjag avsl<ija ochjag anser att det var ett bra beslut niir vi i
Sverige fick sommartid. Di tillh6rde jag det arbetande folket och uppteckte att
kviillama blev ljusare och jag orkade g6ra mer hemma efter arbetsdagens slut. Den
k?inslan leverjag fortfarande i fast jag numera inte alls gdr mera hemma" utan snarare
tviirlom.

Ofta tror jag att jag hdrt det mesta men lika ofta blir jag dverraskad 6ver hur
uppfinningsrika reklammakarna iir. Det senaste giiller en lotion som man ska smdrja
in sig med i duschen efter att man tvattat sig med tval. Diirefter skdlja av sig cremen
som dfl gar rakl ner i avloppet. Om det varit ett aprilskiimt hadejag inte gatt pa det
men det var det inte! Jag tycker att en anstiindig reklambyr6 borde rodna av skam.

Katten, som ftirsvann ftirra h6sten, kom tillbaka i mitten av april. Den ?ir ju vild men
vi tiinkte att det skulle vara bra med en stationiir sorkjiigare sA vi bddade ge den mat.
Matskfllen irLne pfr logen stod kvar och det var bara att skynda sig ut och liigga upp en
portion torrfoder. I 6r ska vi inte ftirsdka med avrnaskning, som nog var skiilet till att
katlen {tirsvann ftirra iret. Vi ser den ibland di den med bestiimda steg gir mot logen
8.45 pA morgonen. Di g?iller det att vi hunnit ut och lagt en portion pA fatet, arurars
kanske han blir putt och drar igen.

Har det inte varit mycket friska vindar denna var? Men gardsskatan sitter pi den
hdgsta ldnnkvisten och gungar njutningsfullt i vindbyama. Det ser roligt ut.

I det lilla viixthuset har vi satt in fem murarbaljor som snart ska ff tomatplantor. Men
nattkylan verkar att hAlla i sig si det iir biist att viinta. Sommaren ska viil komma men
jag undrar om det pldtsliga askviidret och hagelskuren pA aprils niist sista dag, var ett
omen ftir sommaren?

Fdr dvrigt kom en sliikting hit frin nona Sverige och delade frikostigt med sig av
fdrkylningsbaciller. Niir vi viil kom pA benen igen upptAckte vi att mAnga andra
garpenbergsbor drabbats av liknande influensa utan att ha triiffat min sliikting si det
kanske iir fel att peka finger mot norr!

Hoppas nu att alla ni liisare fir en frisk och lagom varm sommar.
Skommarbo mellan hiigg och sgen
Bireitta Bloom
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Annaskolan tackar Boliden

Annaskolan tackar Boliden, fori i ldrar och alla andra som sig

ti l l  att deras nya sviinggunga blev verkl ighet.

Gungan er tillgenglig fdr allmenheten utanfdr skoltid.

Kom och prova, det er lika rolig fdr stora barn som fiir sm5.

1,7

Spela fotboll f6r skojs sku1l
Pi sondagar kl 10 till 11 finns det mijjlighet att spela fotboll pe Annaskolans fotbollsplan.

Detta passar bast for barn tiver 6 6r. De forSldrar som 5r p6 plats styr upp, dvs vi spelar utan trenare
och mest fdr att ha roligt. Vi satsar p6 att spela scindagar fram till 21 juni eller langre om intresse
finns. Ring Solomon vid fragor. 0733 897 897

Ta med vattenflaska !

Instellt vid regn.
\*

(\



Viilkommen till Garpenbergs kyrka i sommar!
Sommaren nlirmar sig och som vanligt flyttar vi ut
gudstjiinstema i naturen och hoppas pA soligt vnder. I
spalten till h6ger finns alla sommarens gudstjiinster.
Klipp gdrna ut och spara!

Rockmissa med kollobarnen 26 juni kl. 18
Under sommaren finns ocksi minga chanser aft lyssna
till fin musik, eftersom de flesta av vira gudstjiinster iir
musikgudstjiinster.
Jag vill siirskilt l)fia fram Rockmiissan fredagen den 26
juni kl. 18, di Garpenbergs kollobam sjunger
tillsammans med oss. Alla, oavsett ilder, iir varmt
viilkomna till klrkan den kvlllen.

Pifgrimsvandring 1) )J ry
Aven i sommar finns miijlighet att N r. a, 1 I
pilgrimsvandra liings den led som )' )) )': - n
gar genom Hedemora-Garpenbergs
och Husby ftirsamlingar.
Den stora vandringen sker vecka 32, och nytt ftir i ir lr
att vandringen startar redan sondagen den 2 augusti i
Hedemora kyrka. Samma kv?ill anliinder
pilgrimsvandrama till Garpenbergs kyrka. Vandringen
avslutas fredagen den 7 augusti med gudstjZinst i
Hedemora kyrka. Det finns miijlighet att vandra alla
dagar, eller bara delar av vandringen. Mer info finns pi
vir hemsida.

Nya telefonnummer
Frin och med maj i ir har vi nya telefonnummer till
ftirsamlingen. Ni nir oss pi fiiljande nummer:
Pastorsexpeditionen Hedemora 0225-25 70 00
Elisabeth Hedlund, bamledare,/husmor 0225-25 70 45

Ltirdag 20 juni kl. 15
Gudstjiinst pi gammelg6rden

Stindag 21 juni kl. 15

Gudstjiinst i Milhagen,OlshYttan

Fredag 26 juni kl. 18
Rockmiissa i kyrkan

Siindag 5 juli kl. 15
Gudstjiinst vid Kuppdammens grillplats

Sdndag 19 juli kl. 15
Gudstjiinst i Strdmmens, Olshyttan

Allsing med Asa Leijonclou
(vid regn: Vibberbo bystuga)

Stindag 2 augusti kl. I 5
Gudstjiinst i gruvkapellet

Sing: Sven Holger Rosenvinge

Sdndag 2 augusti kl. 19
Kvlllsgudstjiinst i kyrkan

Sing: Sven Holger Rosenvinge

Sdndag 16 augusti kl. 15
Gudstjiinst i Hiisslen

Ldrdag22 augusti kl. 18
Sommarmusik i kyrkan

Sang: Stiimbandet

Sdndag 30 augusti kl. 15
Familjegudstjiinst

Ballongsliipp, grillning & lek

Till de av sommarens gudstjiinster som
inte firas i kyrkan fEr du giima ta med dig

en kaffekorg.

Med reservation fOr rindringar.

Fiir aktuell info om varje gudstjiinst:

se Annonsbladet, hemsidan

eller vira affischer.

Anna Jonsson, prest
Majt Bengts, kantor

0225-25 70 12
022s-25 70 22

En viilsignad sommar och ett fint ir dnskar jag er!
Anna Jonsson, prrist i Garpenberg

Hedemora-Garpenbergs fdrsamling: 0225-25 7 0 00
www.svenskakyrkan.se/hedemora



8 juli kl 19.oO

15 juli kl 19.00

VALKo,IANA till sommqrens
ONSDAGSKVALLAR i Wibberbo Bystugo, Olshytton

Kaffe och hembokot "doppo". Mdngo fino ortister.
Arlotteri med smokligo vinster. Entre 80.-

1 juli kl 19.OO Heidi Boier fr6n Grdngesberg
sjunger och spelor "V6go tticito
Livet"

Stoffon Rdnnergird ber<ittor

Hedemoro kommuns
feriejobbororkester somt ollsing
med Leno Borgs

Trubodurerno "Skrdddorsytt"
bjuder pd gomlo goo l8tor med
guiz och ollsing

Anniko Gerdin och Bjrirn
Cederguist, progrom med visor,
jozzbolloder och bossonovo

Sven Isroelsson ber<ittor och
visor bilde? om "ene?gi"

22 juli kl 19.0O

29 juli kl 19.OO

5 ougusti kl 19.0O

fnformotion lcimnos ov Anito Ostmon, 0??5-210 41, mobil
07 30-47 | 886, onito.ostmon@9h i I ls.orq, hemsido
www.vikbygden.se



Hej,

Oj, vad tiden gir fort. Vi, John & Cilla Sandh, har nu bott pe Slottet i 6 minader och btirjar
kdnna oss lite mer hemma. Nils Aittamaa har ldmnat sin dgonsten efter 25 5r.

Det iir fantastiskt spinnande att ta tag i detta projekt, f<iriindra, frirbdttra och hitta virt
satt att driva det p5. Med vir superpersonal har vi ldrt oss massor om branschen och vi
har lirt kdnna jiittemanga mdnniskor som vi kan samarbeta med och stdrka vir
utveckling.

Vira projekt ir minga och det vi hittills lagt mycket energi pi dr ombyggnad av krjket.
Denis har verkligen varit talmodig och lagat fantastiska maltider trots kaoset. Antligen
dr det klart och vi kan hitta tillbaka till normala arbetsrutiner.

Vi har fiirdigstillt ett nytt dubbelrum i en flygel och framiiver ska vi kunna inreda
ytterligare 5 rum. Vi har totalt 39 dubbelrum, alltsl 78 siingplatser att erbjuda.

Vir verksamhet baseras framftirallt pi konferenser men ocksi fester och weekendgister
pi helgerna. Vi har 8 brrillop i sommar att se fram emot.

Sommarcaf6 har varit populiirt fdrr om aren si det vill vi fortsatta med. En fin uteplats ar
anlagd sA att du ska kunna sitta bekvamt och ata din sallad, paj, bulle, glass eller viffla.
Vi fortsatter med den si populira riksmrirgAsen, varf<ir inte med ett glas iskallt vitt vin
eller en ol?

Minigolfbanan iir i skrivande stund under iordningstiillande. En boulebana dr pi
rinskelistan men inte helt tekniskt mojligt di marken ir kulturminnesmarkt och har ett
medfriljande regelverk att ta hiinsyn till.



Du har sikert sett en ganska oskott tennisbana, men den ska fi nytt liv si sminingom.
Hiir kan du hyra banan med dina vdnner per timme eller dag. Turnering med grillat och
annat gott, kan det vara nAgot?

vi har ambitionen att fa en frodande fagelflora i dammen.250 iinder iir inplanterade och
vi hoppas de kiinner sig trygga och stannar. De fodras med mat varje dag, de har ju ingen
mamma och pappa. Farorna dr mAnga, den mcirka lilla riven har redan bescikt dem.

Pi hunddn gir flickorna Borgs fiir. De ar fortfarande ganska skygga men sa s6ta att titta
pfl. Vi hoppas de stannar hos oss ett tag.

vill du ta jdgarexamen pi bara 3 dagar har vi iterkommande kurser. Ja, lite paliist brir
du allt vara for intensivt blir detl

Naturligtvis ar alla vilkomna till Garpenbergs Slott. Hiir ligger maten oss varmt om
hjdrtat. Frir konferens, siillskap eller brrillop komponerar vi en ldmplig meny som passar
just er.

At gott fran vir meny och inta maltiden i vira klassiska salonger i en exklusiv och vacker
miljri. I det gamla stenvalvet blir historien pitaglig och middagen intas vid skenet av
levande ljus. Efter en god middag kan ni dricka kaffet och avnjuta en Cognac i en av
sarongerna.

Vi tar endast emot frirbokningar i restaurangen. Fcir bokning av bord ber vi er att ringa
oss pA 0225-222 07 eller mejla din bokning till info@garpenbergsslott.se.

Sommarcaf6t behdver inte frjrbokas, hiir Ar du vdlkommen pi fdljande tider:

Ons, Tor:  12.00-19.00
Fre, Ldr: 12.O0-21.00

flcirdag 27 /6,7 /8,22/8,29 /8 sti;nger caf6et 14.30)
Srindag:11.00-16.00

Viil mott pi Garpenbergs Slottl

John & Cilla Sandh, Linn6a, Annelie, Christian, Annica, Linn, Denis och Lill-Linn6a.



Koniokrd din lokalo dre ij66liorc idog:

www.erikssonsbygg.nu
0225-204 10
072-526 61 51 Benny
072-526 61 05 Fredrik



Fdrskolan Bikupan...

..har firat FORSKOLANS DAG genom att barnen har fitt ga en naturstig i skogen

p6 v6r fina gird. De fick hdmta naturforemSl och jdmfdra form, firg och storlek.

De fick ocksi leta kaninungar som smitit fr in sin mamma. Sedan letade de efter
pusselbitar i skogen ocks6. Barnen var si duktiga, si de fick glass efter6t.

Vi har ocks6 haft en stiddag med gri l lning. Minga fcirdldrar kom och hjelpte t i l l

med plantering, krattning, byta ut trasiga pallkragar och annat. Forskolans gird

blev jdttefin! Det bjcids p6 grillspett och potatissallad till alla efter utfort arbete.

Vi har ocksi haft det 6rl iga cykelloppet d6 barnen cyklade runt f i irskolans gird.

De fick 6ka i en slalombana och de fick utfdra n6gra uppgifter. Sedan fick alla
ba rnen guldmedal j !



SKRAPPLOCKARDAG

Mindagen den 27 april gick den irliga skrdpplockardagen av stapeln pA skolan. Eleverna
delades in i grupper med en 6ldre elev som ledare. Sedan satte de igeng. Under en och en
halv timme plockades skrep av hjartans lust och vi fick ihop en ansenlig h6g med skrdp.
Soporna sorterades ddrefter i olika hdgar. Eleverna fick ihop allt fren, glas, plast, metall,
kompost, fimpar och batterier. Nar sorteringen var klar podngsattes soporna efter en lista
som treorna satt ihop. Klockan 11.00 gick de yngre eleverna till maten medan de dldre fick
stanna kvar och se till att soporna hamnade i ratt container pa sopstationen. Alla grupper
fick en "tatuering" och ett diplom, det lag som hade mest samlade poeng utsags som
vinnarlag.

Garpenbergs skola



En liten piminnelse om Gympan till hiisten:
Onsdagsgl,rnpan startar v 37 info Lulatel22040

Vattengyrnpa start v 40, Carina

Stavgang v 40? Info Inga-Stina tel 22010

Vi syns till hdsten men kom ihig att man fdr mindre triiningsviirk om man hAller igang tiven i
sommar!

Viil mdtt hiilsar Garpenbergs Gymnastikklubb !

"Fiber planeras i  omrddet runt Notudden, Dormsjci,  Kdttsbo och Kloster.Bor du i ndrheten och dr intresserad av att fe inbjudan tit nesta informationsmcite iseptember och 6nnu inte har anmdlt dit t  intresse?

Mejla di dit t  namn adress och tel nr t i l l  solomon.wells@seana.se,,

Mvh Solomon 0733 Bg7 Bg7

Hus cinskas
Skdtsam famil j  <inskar hyra i  fdrsta hand sedan kcipa hus i  Hedemora Kommun
(med ev omnejd) Huset element bdr vara med vattenburen varme.
Kontakt: Helena tele O225-2OO 07 eller via Epost
attva ra u n derba r@ hotmail.com

Restgarner

Ar det n6gon som har restgamer kvar fr6n den stickade Garpenbergsmdssan som Ruth
Jakobsson komponerade? Den har ftirger fran Garpenbergs sockendrtikt, det iir i huludsak denbli f?irgen samt det krapprdda som tir problemet.

Barbro 203 80



KiSp dina sommarblommor hos

Frisdrboa
Nu har jag fyilt pd med fina

. sommarblommor och du kan
dven hdmta kompostpdsar ndr
jag inte dr hemma.

Trevlig sommar!
Marianne
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Klippning Herr o Dam

Ktippning Pensionir, Barn under ro iir

Klippning o tiiggning

Uiggning inlcl sclramponering

Permanent tr.

Permanet f,ingf her fr

Ff,rgning fr.

Feirgning tllngp her tr.

Slingor fr.

Slingor liinS;t her tr.

6gonbryns$irgning eller Fransar

Feirgning fransar o brSrn

Skiiggklippning tr.

Luggklippning fr.

Putsktippning

I'AI,ISOMNA MARIANNE

Tidsbestlilning Miin-Fre 9.oo-r8.oo

Teleton o76at446ti[i-

Backgirdsviigen 28 GARPENBERG
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figfr lrtu lnrydtCo 844dt4n'd

Nu har vi vdl sommarvlirmen hdr iindit Som vi har liingtatl

GIAD MIDSOMMAR ktra ldsarc av Garpenbergsbladetl

Under viren har vi haft irsmote i vanlig ordnrng. Inga
firdndingar i styrelsen blev det detta ix. Styrelsen jobbar vidare
medbl a planerna fiir fdrWittnng och underhdll av lokalen.

Angel- och pimpeltrivlingen pd Dorrnen "fros inneD , eller
tviirtom - eftersom det var just kylan och dArmed tjiinlig is som
saknades. Niista rir fors6ker vi med 28 februai.

rrG€LsBo BYGDEcARDS-
OCH FRtT IDSFORETIIT16

Midsommarfest
Majstangsresning, dans, lekar, servering mm
Ta med blommor till stengen

Dntufly&t fill Hdsingbo holme
Samling i Hdlsingbo
Ta med kaffekorg, grillplats finns

Sonmarkviill i Ingelsbo -John Hellberg
visar sin kortfilm Mousse och berattar om sitt
nya filmprojekt.

Sommarprogrammet itr ffiande:
(Observera att alla, Ziven icke medleinma4 ilr hjiirtligt vlilkomna.)

LMagzOjuni kl16:O0
MdsonnarUagen)

Sdndag 5 juli kl 14:00

ErcAag,za jtudi kl19:OO

John har anknytning till trakten genom sin sambo Asa waern6r, som har fritidshus i Helsingbo.
John har en filmutbildning iStockholm och har arbetat med film hela sitt vuxna liv.

Filmen Mousse har fett manga fina utmerkelser utomlands men har aldrig fdrut visats i sverige.

Efter pausen berittarJohn om sitt nya llngfilmsprojekt och visar ett par testscener fdr den
kommande filmen. Scenerna 6r inspelade itrakterna av Hdlsingbo under nlgra intensiva dagar i
november 2014. Frin inspelningen finns mycket att beratta, som t ex niir kameramannen satt
fastbunden pi taket pi en likasi fastbunden stol ovanpi en bil som k6rde med 50 km itimmen.

lXindag 9 augusti kl 11:OO UfflyhtillMuddus (n6raAsgaffi)
Samling vid Garpenbergs kyrka. Enklare servering finns.
Ring garna Kerstin 0703-90 98 09 och anmiil dig ifdrvdg.

Om du vill vetamera,dnggtirna

SusanneSjostrom 0225-231, 27
Gunnel Waerner 0225-230 16 eller OZ2S-IZS OO

Hemsida: www.byedegardama.se/ineelsbo
e-post: ineelsbo.bvedeeard@srnail.com


