Inledning
Tiink vad minnet [r kort i alla fall. Somjag minnsden hiir sommarensi harjag och gubbeni
stort sett suttit pi altanenoch fikat varje morgon,som blivit till ftirmiddag och vips si har det
efter nigra koppar kaffe varit dagsatt siitta full fart ftir attfa nhgonlunch. Det har ocksi varit
har varit n6,tv?icka(som jag kallar fdr yrhlitta), talgoxama,
blimesarna, svartmesen(bide hen och fru), stdrre hackspett
har "skAllt" lite grannpi oss innanhan och hon vigat sig ned
till altanensamt flocken med pilfinkar. Pi somramastrrirjag
ocksi ut lite havregrynbakoni husettill de smi liven. Minga
smAf6glar har ju haft svirt'med ftiryngringama diirftjr att
sommarenvarit si kall till en bdrjan sA det inte funnits si
mycket insekter,jag hoppasatt vi hjiilp nigra familjer att fortsiitta finnas till i alla fall. Med andraord. vi har haft en lat
sommarmed s&lite arbetesommrijligt.
Men nu iir hcistenhiir, med skogenfull av blibar, svamp och
lingon.Blibiiren bcirjarvaralite <ivermogna.
Svampenhar tydt
.:t
ligen torkat under slutet av augusti och bdrjan av september,
men nu bordedenviil ha
kommit iging igen efter
nigra regnskurar. Utan
problem kan man ju
'
plocka
svamp iinda tills
:",il ;f{
-dd
det blir frost, si baraut och hiimta hem skogensguld,
bide gult och rcitt, man kiinner sig rik ndr man stoppat
ned lite svamp i frysboxen fdr att kunna njuta av den
undervintern.Lingonsyltenkommerocksi v2iltill pass
till rigmjolsgrritvarjemorgon.
Vid HemviindardagenberiittadeBerne Stenbergom sin uppvdxt i Garpenberg.Namn pfl girdarnab6de i Ryllshyttan och Finnhyttansom mitngaav osslite iildre kom ihig niir han berlittade.Personeroch h[ndelsersom han niimndefinnsju ocks6kvar i minnet ndr man blir pimind om det, men eftersomhan barahaden6grasm6 stolpartill minnesanteckning
och hade
beriittat fritt ur hjiirtat sAkan jag tyvdrr inte iterge vad han berdttade,han gjorde allt sfl levande med alla namnen.Det var en jiittetrevligpiminnelseom hiindelser,girdar och personer.
Tack Berneftir en si fin nostalgitripp.
Skolornahar bdrjat och vi fir hoppasatt Garpenbegs
skola f&r leva vidare. Tror att barnen
mir mycket bettremed en liten skola,diir i stortsettalla kiinneralla,dn en stor skola diir alla
blir anonyma.Minga f<ireningar
och nigra har annonsehar ocksi borjat sin hostverksamhet
ju
"Bladet".
plats
gratis
fdr de foreningaroch
rat i
att annonsera
Det fanns
frir fler och det iir
som f6r skrivaeller
foretagsom iir inom gamlaGarpenbergs
socken,likasi for privatpersoner
annonserai "Bladet".
En trevlig hdstpi er alla liisareav vtrat egetblad och viilkomnamedjust ditt bidragf,dreden
i godtid ftirejul.
30 november for attjag skahinnagdradecembernumret
AnsvarigutgivareBarbroJansson0225-20380 barbrojansson@bredband.net
eller v&r postlida Backgirdsviigen10
Bladet kan ocksiLliisaspi: garpenbergsbladet"esy.es

Bolidennytt
Sommarenkomtillslut,fastvi fickvdntadndatillsaugusti.NAgraveckorsfint
vdderger docklitemerstyrkainforhostensomnu stArfor ddrren.
I bdrjanav augustiordnadehembygdsforeningen
somvanligten hemvdndardag
och liksomde senaste6renvar BolidenmedpAett horni ir ocksA.Vi bj6dpA
guidadbussturruntnyaindustriomr6det
ochupptillsandmagasinet.
Totaltvardet
ca 120personersom Aktemed pAdessaturer.Roligtatt det finnsett si stort
intresse.
SommAngasettpAgArett arbetemedatt uppgradera
dengamladammeni
Finnhytte-Dammsjdn
i h6jdmedkyrkan.Dettadr en gammaldammsombyggdes
ursprungligen
for att regleravattenfor utvinning
av krafttillgruvoroch
foraidlingsverk
iGarpenberg.
NdrBolidenkoptegruvverksamheten
iGarpenberg
fickvi medallagamladammar"pAk6pet".Enligtde nyareglersomfinnskring
vattendammar
sAmiste den nu byggasom.
Ndr man nu grdvdeur den gamladammenupptdckte
manen timmerkonstruktion
innei dammkroppen.
Dalarnasmuseumtycktedetvar mycketintressant
och6kte
dit for dokumentation.
DessutomsAgadede ut en bitfor Aldersbestdmning.
Prelimindrt
troddede att konstruktionen
varfrAn1500-talet.
GustavVasastid med
andraord.Spdnnande.
pAen del av vAramarkerruntGarpenberg
Att det pAgArskogsarbete
har noginte
undgAttnAgon.Vi hartidigareinformerat
att dettaskulleskei vAras,mend6
markernavar sd mjukaav alltvattensAarbetetskotsupptill nu p6 hdsten.Detdr
sAvdlrojningsomgallringsom hargjorts.Somskogsdgare
dr vi skyldigaatt skdta
skogenfdr att den skallkunnavdxabra.
Smaken5r olika,menpersonligen
ochtrevligare
tyckerjag att det blevluftigare
ldngsmed byavdgen.
Aveni omr6detmellanDammsjdn
ochnyaindustriomrAdet
har vi gallrat.Denskogenvar nogintesk6ttp6 mAngaAr.
Sommarsemestrarna
dr i de flestafall 6verochde allraflestadr tillbaksi arbete.
Semesterinnebdrocksi att n6gonannanfir arbete.I Arharvi haftinneca 60 st
sommarvikarier
och dessutomett antalav vAraanstdlldas
barnsomhaftmojlighet
att sdkakortaresommarjobb.
M6ngaduktigaungdomar
harvariti farten.
En vinstpA drygt1,2
Mitti sommarenpresenterade
Bolidenen ny kvartalsrapport.
miljarderredovisades
for kvartal2. TotaltvisarBolidenuppen vinstpAen bit 6ver
fallitsomett
2 miljarderfor forstahalv6ret.PAsenaretid hardockmetalpriserna
dock
hoppasatt
frAn
Kina.
VifAr
resultatav den finansiella
oro som rapporterats
pAbra.
rullarfortsatt
det dr en tillfallig
dipp.Produktionen
i Garpenberg
HansJonsson
Boliden

TiElbakablicE<p6 soxxarre&rems
aktiviteten"vid Ga rgimae!
g&rcXe
ra"
Midsommaraftonkl. 10 samladesbarnenftir att fi ika traktor till nigot omride ddr det fanns
mycket blommor som de kundeplocka.Blommornaskulle sedanpryda majstAngen.
F6r att
alla barn skulle kunna6ka med hadei 6r traktorantaletutdkatstill 2. Det var SvenPettersson
och Stig som bjcid pA traktorfiirden.Pi eftermiddagengjordes kransar och rumpa till
majstingen.
By Folkdanslagleddesomvanligtdansenrunt stingendiir det var storuppslutning.
Lotteriethadeanfcjrtrottstill mig. Det innebaratt jag for ut ochjagadesponsorer,
och det blev
Karl Hedin, ICA Supermarket,
HedemorakommunsamtSparbanken.
Tusentack fdr priserna.
Som vanligt var det GudstjSnstpA tunetvid Gammelgirdenpi midsommardagen
Maud och
Gdran Lindbli medverkade,som vanligt var Barbro Janssoni kdket och fixade kaffe tili de
som ville kcjpa.
Scindagama
underjuli minad har varit dppnaftir visning av samlingarnasamt fika fdr den
somville.
Hemvitndardagen
inleddesi kyrkan diir de 130 bescikarna
lyssnadetill Berne Stenbergsom
beriittademinnen frfrn sin tid som boendei Garpenberg.Boliden hade som vanligt hyrt in
bussar som skjutsadeden som ville upp till Sandmagasinet
vid Ryllshynan samt nya
Gruvomrideti Kaspersbo.Bolidenhadesomvanligt personalsom grilladekorv och silde tilt
besdkama.Boliden hade dessutomskiinkt minga priser till lotteriet.Hembygdsfd'reningen
tackar Bolidens chef Hans Jdnssonfor guidningenvid bussturemasamt alla priser till
Iotterietoch dessutomkorvint?ikterna.
JohannesTimmes visadesitt modellflygpland[r den
som ville kundebestiillaflygfoto 6ver sitt hus.
Surstrdmmingsfesten
i augustihadei ir lockat 21 personersom frossadeav de goda strommingarnaoch tillbehoren.
Kolmilan tiindesfredagenden21 augustioch
Garpenbergspriist Anna Jonsson liiste en
betraktelseoch viilsignademilan. Elisabeth
"Bettan" Hedlund liiste sin dikt om
kolargubbama. Milan fick i ir namnet
Birgitta. En kolmila biir alltid ett kvinnonamn.
Milaftonen lockade omkring 100 personer.
Leif Fredrikssonoch KennetGabrielssonsom
skdtte kolbullegriiddningenhade det bide
varmt och stressi$, kcin vid kolbullarnavar
ling och mfungakolbullar s61des.
Maud och
Grjran Lindbl6 stod fdr underhillningen.En
magisk kvdll vid Finnhytte Dammsjdn fick
alla besdkarnauppleva.
Niista aktivitet f<ir Hembygdsftreningen
blir den 17 oktoberkl. 15 med hdstm6tei Forsamlingshemmet.
Insa Gustafsson

Flemvdndardagenvid Garnmelgirden
JohannesTimmes visade sina modellflygplan vid Hemviindardageni Garpenberg.Och
det var
inte vilka modellflygplan som helst. Johanneshar utrustatflygplu" och drrjnaremed
kameror
si att den som vill kan fa sitt hus filmat eller fotat frin luften. For att ftr glradetta behcivsju
en hel del tillstind, bland annatfrAn fcirsvarsmakten,vilket han ocksi stafat. Kameran
har
han tejpat fast runt hcigervingstcittavilket ger en bra filmningsvinkel. FA youTube kan
man
ftilja med upp pa en riktigt vackervinterflygning i hansCessna182:ariver Garpenberg
med
skcinmusik till!
NAgon kanske kommer thhg att han ocksi lyckats marknadsftjrasig och fanns p6
frirsta sidan i
Annonsbladet i vflras. Men det iir tuffi att drivafbretag och det iir riycket pyrr"t
med att h6lla
flygplaneni luften. Diirfcir servi pi hansfacebooksidaatt han koncentreraisigpi
skolani
vinter' Hoppas atthan dterkommeri vhr med nya flygande erbjudanden.

Henaavfimdandagel,r
F{emviindardagenden 1 augusti orrrgavsav underbartvitclerrned sol hela clagen.M6nga var vi
som samladesi kyrkan, gammelghrdenooh inte minst vicl bussh6!1p1atsen
diir Eoliden som
vanligt bjdd pA sightseeingrunt egnadomiinor"Taek for det.
Kcrvgrillning, lotterier, fiekdarnm oeh "kaffeprats'runder"'igrongriiscteller i det nya
partytiiltet var det minga som deltog i"
Det nya part5rriiltetfungeradgocksi som utstiillningslokal fcir ett 3O-taibroderadebonader
med tankespr&k.Sexton utstiillare bidrog till dennafina och tankvardautstdllning - kanske iir
det dagsatt iteruppleva dennabroderikonstigen-.
Vilken g4wac\ettastiille 6r, v6r garnrnelgardlDet behover inte vara ett arrangemang,der 5r
loaraatt sl6 sig ned och njuta av omgivningarna.
sjtln, k-yr1:an,
skogenoch lugnet"
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Ddcir det dogsott koro igilngmedhc;stens
oktiviteter.
Visfartar vecka37 o 40.
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Mdndogorkl. 09:30-10:30
Har redon kcirt iging!

Stovg8nglVi gdrco3-4 km.
To medstovornoochfof.lmedp8 envcindo!!!!
Ringfnga - Stina te/. 220 1Ofor info.

Onsdogorkl . I9:@ i gymposolen.
lAed bcirjon den 9 september.

Medetsympa*frD

Laila tel 220 40

VATTENOYIAPA
vecko4O tonr 49.
i Horndalsbodhusfredogor kl 18:OO.
fr8rgor?RingCorino070-6441010.
ltledlemsovgifter:
Ungdomor
LSOkr/termin
upptill 196r
Vuxno
3OOkr/termin
Ddfdr ni voromedpdollooktiviteter.Bodovgifttillkommeri Horndol.
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Stort julbord pt slottet
Bokaer platsredannu ochupplevkanske
julbordmedm8nga
sodradalarnas
storsta
lokaladelikatesser.
Fredag
27ltI kl: 18.00.
L6rdag28/LI kl: 14.00,18.00
Sdndag29lII kl: 14.00
Fredag4/L2 kl. 18.00
Lordagsltz kl: 14.00,18.00
Sondag6lLZ kl. 14.00
TorsdagL0lL2kl: 18.00.
FredagLIIL2 kl: 18.00,
Lordagl2lLZ kl: 14.00,18.00
SondagI3lL2 kl: 14.00.
TorsdagL7lLzkl. 18.00
FredagLBI12kl. 18.00
LdrdagL9lI2 kl: 14.00,18.00
Sondag201t2kl: 14.00.

For info ochbokningkontaktaosspfl:
Tel: ozz S-222o7 Mail: info@garpenbergsslott.se

IT{6ELSBO BYGDEGARDs_
OCH FRTTIDSFOT'EflTN6

figIrW!"efuAo$M

Det var den sommaren det- omvdxlandevdder kan man sdgal
Vi har tradrtionsenligt haft midsomnrafiest i bygdeghrden med dans kring
sthngen,lekar, fika, lotterrer mrn.
Den hrltga bhtutflylrten till Hzilsingboholme med tipspromenad,kaffekorg och
korvgrillningvar vrilbesoktoch lyckad som vanhgt.
Arets Sommarkviill i Ingelsbo hade formhnen att fh
ha svensk ptemiar av "Mousse", Jolm Hellbergs
"lhnga kortfilmt', som tidigare visatst ett otalld'nder
ochfhtt atskilligapriser i olika festivaler.
John har anknytningtill Hrilsingbooch har justhar
hittat den rdtta miljon for sitt ndsta projekt, en
lhngfilm med polsk-svenskttema.I hostasspelades
in en sh kaIlad pilotfilm, som vi ocksd fick se i
bygdeghrden.
John berattade om vedermodorna att skapa frlm,
inte minst om konsten att improvisera och filma i
otjanligt vdder, tidspressoch knappa resurser.

LORDAG 3 OKTOBER KL. 17:OO
VM.SPEEDWAY
FRANTORUNI POLEN
visaspAstorbildsskdrm

Entr6 inkl soppa, brod, kaffe: 150kr
Anmilan senast 27 septembertill Kenneth
Gabrielsson,mobil 072-24059 20
eller kennethqabrielsson@hotmail.se
men du ar hjartligt
vdlkomOBS endastfdr medlemmari IngelsboBygdegArdsforening,
fdr
hela
men att bli medlem.Arsavgiftendr 100 kronorfdr enskildmedlemoch 200
famifjen.Om du 96r med nu,gdlleravgiftendvenfdr hela612016.(Bg5750-9317).
Om du vill veta mera) ring gdrna
SusanneSjostrom 0225-231,27
Gunnel Waerner 0225-230 16 eller 0225-723 O0
Hemsida: www.bygdegardarna.se/ingelsbo
e-post:ingelsbo.bygde&rd@gmail.com

Viilkommen till Garpenbergskyrka i hiist!
Nu bdrjar en ny termin, och n?irtidningendelasut tir alla
barngrupperna i full ging! Vill du anmtiladitt barntill
nigon av grupperna,kontakta ElisabethHedlund 0225-

2s704s.
Garpenbergskiiren bclrjarocksi 6'vai dagarna,och om
du iir intresseradav att sjungamed dem kan du kontakta
Majt Bengts0225-2570 22. De 6vartorsdagarkl.19-21.
Under hdstenbjuder vi in till nigra dagledigtriiffar. Den
fcirstaiir onsdag30 septemberkl. 14 di MargaretaNord
beriittarom trasmattor.Det finns ocksi tid ftir fika, lotteri
och samvaro. Fler triiffar kommer att affischerasefter
hand.
Musikgudstj iinster och Skdrdeauktion 27/9
Sdndagenden 27 septemberhar vi en enkel gudstjiinsti
forsamlingshemmet,och efter det blir det skdrdeauktion
och fika. Alla 6r varmt vllkomna. Ta glrna med nigot
fr6n triidgirden, eller lite sylt eller en pise bullar, som
kan auktionerasut. Pengarnagir till Svenskakyrkans
Internationellaarbete som har minga bistindsprojekt
runt om i viirlden.
Nyputsad kyrka
Under sommarenhar kyrkan samtomgivandebyggnader
gdmts i byggnadsstiillningar.
Lite som en puppa som
viintar pL att bli en fiiiril. Och nu ndr stiillningarnatagits
bort lyser den nya putsenvackerti hdstsolen.V?ilkomna
f6rbi niir ni iir ute pi promenad!
Sondagen den 27 september, samma dag som
sk<irdeauktionen,
kommer vi ocksi att samlasvid kyrkan
i bdrjan av gudstjiinsten,och uppmiirksammadet arbete
som utfdrts. Kanskekan vi s[ga att vi nyinviger kyrkan?
Svenskakyrkan pfl Facebook
Fdrutom vir hemsidaoch annonsernai annonsbladet,
ftirsdker vi ocksi anv[nda Facebook for att sprida
information om vira verksamheteroch annat som [r
aktuellt.Nu i slutet av augustihar vi t ex tillsammans
med nigra frivilliga organiseratinsamling av kliider
och annat till de nyanliinda till asylboendet i
Garpenberg.Gi giirna in pi vir sida och gilla den, si
fir du uppdateringar om alltifrin insamlingar till
musikgudsd?inster.
En viilsignadhdst och ett fint ir dnskarjag er!
Anna Jonsson,prdst i Garpenberg

kl. 15
Sdndag27 september
Nyinvigning av kyrkan
Gudstjiinstmed kaffe och skdrdeauktion
i ftirsamlingshemmet
Ldrdag10 oktoberkl. 18
Musikgudstjlnst i kyrkan
Sdndag25 oktoberkl. 15
Familjemiissai kyrkan
Ldrdag31 oktoberkl. l8
MinnesgudstjSnstmed lj ustiindning
Kyrkan iir 6ppenfrin kl.
Ldrdag14novemberkl. l8
Musikgudstjiinsti kyrkan
SvenHolgerRosenvingeoch husbandet

Sdndag29 novemberkl. 17
Adventsmiissai kvrkan
Sdndag13 december
Lucia i kyrkan
Bamgruppernasjunger
Tisdagl5 decemberkl. 12
Juldramai forsamlingshemmet
Barn och vuxna iir viilkomna
Med reservationfi)r iindringar.

Fiir aktuell info om varje gudstjiinst:
seAnnonsbladet,hemsidan
eller vira affischer.

Svenska
kyrkan
+
(jnfi pt
t{ lJFtitjb
Hf;ltk l,1rlii,,',.
FIF5&h,lLtl'1,;

Svenskakyrkansunga!
Dagsigendi ...
Alla har baraklagatpi dennasommar... sjiilv tyckerjag att denvarit hlrlig och skcin.Varit
och varit ftirresten.. . iir skullejag vilja siiga.
Det blev Gotland i ir igen fast vi skulle sti 6ver i ir. Gflr inte att Hta bli den 6n och i 8r fick vi
tag pi en stugal6ngt frfln turiststiillena(fast det [r viil hela dn). Inga grannaroch 30 metertill
havet.Mitt paradispl jorden.
Sommarkollotvar toppenkulsomvanligt med avslutandeRockm5ssasom drog mycket folk
iiveni ir.
Miniorernaoch kolmila: tradition.Vi
hadeen hiirlig upptakthos
kolargubbarna
och milan "Birgitta". De
tog handom ossoch bjdd pi gott fika
och ber?ittelser
om milor. I gengiildfick
de lflra sig lita om Johannes
Ddparen
och fick vara med om en liten andakt.
Tack Gdran Granstrcim,Bror Bohlin
och SivertBloom fdr att ni hiller
traditionenlevande.Jagfick ju dranatt
iin en g&ngliisamin dikt
"Kolargubben"di milan tiindes.
med
Hiller i skrivandestundpi med ftjrberedelserna
till vir Familjegudstjiinst
- Hoppborgoch korvgrilling.
Ballonguppsliipp
Miniorernaskapi utflykt till Barnenstriidgird ocks&underhdsten.Besdkglrna denvid
tillftille. Den finns pi baksidanvid SanktPaulusgirdeni Hedemora(vid kyrkan).
Miniorliiger blir det i Hedemorafor stiftetsalla miniorgruppermedtemaeld ftirstahelgeni
oktober.
Min tjlnst kommermed lite tur att se lite annorlundaut snartmedegnadnskningaroch chefer
som tror pi en, si hill tummarnafcirmig nu. Det kommerinte att drabbanuvarande
barngrupper.
lite "nya" sysslorsnart.
Sermed gledjeatt fortsiittamitt hlirligaarbetemed fcirhoppningsvis
Lit osstillsammansvfllkomnaochvlrna om de flyktingarsomkommit hit till vir vackraby.
Mi vi fi dem att kiinna vir viirme och kiirlek.
jag er alla!
Gudsfrid och en skdnoch mysighdst<inskar
ftirsamling.
i Hedemora-Garpenbergs
Kram BettanBam & Ungdomsledare
Jesussa:Lit barnenkommatill mis

Hej biista liisare,
Dags att utviirdera sommaren2015.
Den har varit sisidiir! Men med en avslutandeaugustimed sol och viirme fir jag siiga
att sommareni alla fall blev fin.
Gruvsjcinscistrastrand ser pi foton ut som viirsta playan d?iryngsta bambarnetidogt,
niistan varje dag, byggt st6tliga sandslottmed sin augustisemestrande
mamma.
Det gir fort nu. Ntitterna blir mdrkare och snartkan vi se fram mot vita vidder och
islagda sjciar.Men ftirst ska vi njuta av kyliga, klara hristdagaroch hoppaspA
trattkantareller och lingon. Blibiir har det funnits i <iverfl<idfrir alla som velat plocka.
Byggst6llningarna som varit upprestarunt kyrkan togs ner i slutet av augusti och
resultatet av renoveringenav kyrkans utsida kan alla se. Kyrkan lyser upp sin
omgivning. Nu fattas bara att tornuret ocksi kan visa rtitt tid, inte endasttv6 ginger
per dygn! Nu var jag lite oriittvis fcir uret har faktiskt ghttratt under tvi dygn, men det
kriivs nog sttirre reparationerftjr att lagningenska bli h6llbar.
Aktiviteterna pi Gammelgirden har loljt sitt vanliga program. I en v2irld av osiikerhet
och kaos iir i varje fall Hembygdsft)reningenssommarschemabilden av tillf<irlitlighet
och stabilitet.
Tyviirr blir det fdrandringar iiven diir. Midsommaraftonenstraktorftird ftir blomplockning niista 6,r,kommer inte att bli med Sven Petterssonoch hans vagn eftersom
han si tragiskt drunknadei Dormen i augusti.Minga iir de barn som ivrigt viintat pfl
den spinnande ikturen under arenslopp. Sven,en genuin och tydlig garpenbergsprofil som stod med bida ftitterna pfl jorden, var ocksi en generdsviilgdrare ft)r
Hembygdsfrireningen.
Kolargubbamahar ocksi blivit ftirre niir GciteOstmannu liimnat jordelivet. Han var
inte de stora ordensman, men hade alltid glimten i rigat och arbetadei det tysta pi
Gammelgirden och liirde upp nya generationerkolare. BAdeGote och Sven kommer
att saknasfcir l6ng tid fram<iver.
V6.r vildkatt iir fortfarande kvar pi girden. Den gir ibland ut pi vandring men
kommer tillbaka efter ett par dagar.Den iir mindre skygg men liter oss inte komma
niirmare iin 5 - l0 meter. Vi tiinker i alla fall inte avmaskaden i ir, och hoppasatt han
installerar sig ftir gott pi logen. Vi ska forsdka ge den ett ombonat dvernattningsstiille.
Sorkar och mdss verkar ha minskat, eller iir det bara en from fdrhoppning?!
Si kan vi se fram mot riksbankensnya sedlarmed andrabilder p6. Varflor ska det vara
miinniskor? Jagtinker att gamla redskapsom vi slutat anviindafor l6nge sedankunde
vara mer intressantoch liirorikt. Men vid niirmare eftertanke,varftir nya sedlar civer
huvud taget, eftersom bankernaslutar ta emot kontanteroch iiven myndigheter vill att
vi anviinder kort. Det iir ett typiskt exempelph att den ena handeninte vet vad den
andragdr!
Eftersom vi inte kan 1<isadessafrigor f,t virt land rider j ag alla att i sttillet gi ut och
passaph att njuta av hristen.
Skommarboi mitten av september
Birsitta Bloom
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Kontoktodin lokolo 6terforsdlioreidog:

www.erikssonsbygg.nu
0225-204 1A
072-526 61 51 Benny
072-526 61 05 Fredrik

VSlkornnatill Skogshdgskolan
B
Mot slutet av augustiblev det klart att Skogshogskolans
tidigareelevhemskullbli tillfiillighemvistfrjr
ungefdr180 styckenasylsokande.
I skrivandestund bor det strax6ver 170 personeri elevhemmenoch iiter KarinOleniusgodamat i
silviasalen.
Vi ir oerhorttacksamma
fcjrdet stodvi har erh6llitlokaltvad gdllerkldder,barnvagnar
och liknande.Avenvill vi framforaett sdrskilttack till vir fantastiskapersonal,SvenskaKyrkan,
Forsamling.
HedemoraKommun,Landstinget,
RodaKorsetoch vira grannari Garpenbergs
per veckatill Sverige.
Jag2irmycket
Sedan1993 har det aldrigkommits6 mdngaasyls6kande
sa
imponeradav Migrationsverkets
kunskapoch formiga att kunnagciraflyktingmottagandet
i sodraoch centrala
relativt problemfritt som det dr. Vi ser dagligennyheterom flyktingkatastrofen
och
Europaoch jag ar stolt overvad lillaSverigedrartill stackeni form av mottagande
omhdndertagande"
som iir i behov
Storstafokus de senastetvd veckornahar legatp5 att sdkerstdllaatt de asylsokande
av ldkarvirdhar erh5llitsidan.Virdcentralenhar ddrf6roppnattillfdlligtkontori Skogshogskolan
p5 Skogsh6gskolan
blivitmer rutinmiissigt;
och hdlsosamtal
5r nu i full g6ng.Nu har det alldagliga
och hur tvdttstugorna
vira gdstervet hur bussarna
till Hedemorafungerar,ndr mSltiderserveras
fungerar.Frin och med den hiir veckanimnar vi att siikerstdllaatt giisternahar dagligaaktiviteter.
i HedemoraKommunsregi,ndgrahar erhillit
Barnenskadeltagai sedvanlig
undervisning
praktikplatservia SvenskaKyrkanoch en stor grupp pdborjarnu sitt inliirandeav det svenskaspriket
samtvir egen
skerav volontdrer(tackLillemorPersson)
och kulturen.Sprikundervisningen
personal.
sprSkbegSvade
Komgiirnaforbi och
vdlkomnatill Skogshogskolan.
Vi vill hdlsaalla liisareav Garpenbergsbladet
pratamed personalenoch de boende,vi bjudergdrnapi en kopp kaffeochvisarer runt i v6ra
dr platschefoch dr nog kiindav de flestaliisarna.Om
lokaler.Mats Eriksson
{uppviixti Garpenberg)
gorsdet lattastpi skogiselevhem@outlook.coin.
ndgonvill komrnai kontaktmed verksamheten
V d l k o m n Ia
IngemarSjdgren

Herro Dam
Klippning
o Barnunden10 6r
Pensiondr
Klibbning
o Laggning
Klippning
vid kliPPning
Schamponering
inkl.sehamPonering
l-riggning
fr.
Permanent
lAngthAnfr"
Permanent
fr
Fdrgning
ldngthdrfr.
Fdrgning
r fr.
Slingo
Slingorl6ngtharfr.
Ogonbrynsfflrgning
Fransar
Fargning
fransaro bryn
Fflrgning
fr.
Skaggklippning
fr"
Luggklippning
Putsklippning
8"00
9.CI0-t
Miin-Fne
Tidsbestfrllning
0761144688
Baekg6rdsv
" 28 GarPenberg
ValkomnaMarianne

195.175:^
315.20:175:^
495:625.395.525"395"495 49:4985.6535.100.-
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VALKOMMEN
TILL

ANNASKOLANS
]ULBASAR
L0RDAcEN
DEN5 DECKLI2-16 ..:
MATMARKNAD,HANTVERK,
CAFi, UTSTALLNING,
SAGOTUN,NEL,
LEKAR
OCHMER,
MERINFORMATION:
0733 897 897
ffi.w

ffi*t*
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Till salu

Info frin Folkets hus

Vi dvergir nu till jordviirme
och diirft)r iir vir pelletsanltiggning
till salu.Eryl dubbelpanna1999Ars
modell, IWABO pelletsbriinnare,
med veckofon6doch skruv.
Intresseradring Roger,203 80

Nu k6r filmkviillarna iging efter
sommaren.Frin hosten si blir det
bide matindoch kviillsfilmer samma
dag.Vi har tindratkvdllsfilmen frin
Det beror pi att
onsdagtill s<indag.
det krockarmed andraaktiviteterpi
Onsdagarna, bl.a. gymnastiken.

Info frin

Byalaget

Hdst o Julmarknadden 14 nov.
kl. I l-15 i FolketsHus vi hoppaspi en
trevlig eftermiddagtillsammansmed
v&ra"knallar" och er besokare.Fika
finns att kdpa. PassapA och anmZil
till BarbroE. 070-1590681
ditt deltagande
eller Karin G. 073-5418807
Byalaget vill tacka for den hiir sommaren
vid Kuppdammsbadet.
Det har varit
minga besokaremen utan allvarlig
fijrstrirelse.Det iir vi gladaft)r och vi tror
att iiven alla som badath6r kan siiga det samma.
Vi har ett mycket fint bad hiir i Garpenberg
som vi alla bdr vara riidda om.

kdrvi
den20eseptember
S<indagen
iging. Kviillsfilm blir pi beglran Walk
the line. En film om countrysingaren
JohnnyCash.Filmen visar hans
levnadsddeoch innehiller mycket bra
Musik. Filmen borjar kl. 19.00.
Matindfilmernabdrjarkl. 15.00.Anslag
om filmerna finns i ftinstretpi Folkan,
samtHemsida:folketshusgarpenberg.se
Medlemskortkan k<ipaspAplats.

Efterlysning
Vi iir ett par familjer h?iri Garpenbergsom
har travhiistarmen ingenstansatt kunna
triina dem pi ett slikert stiille, si vi undrar om
nigon har en markpliitt att lina ut 6t oss.
Annelie Eriksson0225-36242 eller
mail: annelie.eriksson@boliden.com

Ber tusen ginger om ursiikt men dennasida ft)rsvannvid hanteringenftire tryckningen av
bladet3-2015.Den kommer med i ntistablad 4-2015betydligt forsenad.
"garpenbergsbor"snarast.Aven pi GarpenbergsDen publicerasocksi pi facebook-gruppen
bladetshemsidapi internetfinns den med.

