
Inledning

Tiink vad minnet [r kort i alla fall. Som jag minns den hiir sommaren si har jag och gubben i
stort sett suttit pi altanen och fikat varje morgon, som blivit till ftirmiddag och vips si har det
efter nigra koppar kaffe varit dags att siitta full fart ftir att fa nhgon lunch. 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 grann pi oss innan han och hon vigat sig ned
till altanen samt flocken med pilfinkar. Pi somrama strrir jag
ocksi ut lite havregryn bakoni huset till de smi liven. Minga
smAf6glar har ju haft svirt'med ftiryngringama diirftjr att
sommaren varit si kall till en bdrjan sA det inte funnits si
mycket insekter, jag hoppas att vi hjiilp nigra familjer att fort-
siitta finnas till i alla fall. Med andra ord. vi har haft en lat
sommar med s& lite arbete som mrijligt.

Men nu iir hcisten hiir, med skogen full av blibar, svamp och
lingon. Blibiiren bcirjar vara lite <ivermogna. Svampen har tyd-
ligen torkat under slutet av augusti och bdrjan av september,
men nu borde den viil ha
kommit iging igen efter
nigra regnskurar. Utan
problem kan man ju

' :",il ;f{ -dd plocka svamp iinda tills
det blir frost, si bara ut och hiimta hem skogens guld,
bide gult och rcitt, man kiinner sig rik ndr man stoppat
ned lite svamp i frysboxen fdr att kunna njuta av den
under vintern. Lingonsylten kommer ocksi v2il till pass
till rigmjolsgrrit varje morgon.

Vid Hemviindardagen beriittade Berne Stenberg om sin uppvdxt i Garpenberg. Namn pfl gir-
darna b6de i Ryllshyttan och Finnhyttan som mitnga av oss lite iildre kom ihig niir han berlit-
tade. Personer och h[ndelser som han niimnde finns ju ocks6 kvar i minnet ndr man blir pi-
mind om det, men eftersom han bara hade n6gra sm6 stolpar till minnesanteckning och hade
beriittat fritt ur hjiirtat sA kan jag tyvdrr inte iterge vad han berdttade, han gjorde allt sfl levan-
de med alla namnen. Det var en jiittetrevlig piminnelse om hiindelser, girdar och personer.
Tack Berne ftir en si fin nostalgitripp.

Skolorna har bdrjat och vi fir hoppas att Garpenbegs skola f&r leva vidare. Tror att barnen
mir mycket bettre med en liten skola, diir i stort sett alla kiinner alla, dn en stor skola diir alla
blir anonyma. Minga f<ireningar har ocksi borjat sin hostverksamhet och nigra har annonse-
rat i "Bladet". Det fanns plats frir fler och det iir ju gratis att annonsera fdr de foreningar och
foretag som iir inom gamla Garpenbergs socken, likasi for privatpersoner som f6r skriva eller
annonsera i "Bladet".

En trevlig hdst pi er alla liisare av vtrat eget blad och viilkomna med just ditt bidrag f,dre den
30 november for att jag ska hinna gdra decembernumret i god tid ftire jul.

Ansvarig utgivare Barbro Jansson 0225 -203 80 barbrojansson@bredband.net
eller v&r postlida Backgirdsviigen 10

Bladet kan ocksiL liisas pi: garpenbergsbladet"esy.es
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Bolidennytt

Sommaren kom tillslut, fast vi fick vdnta dnda tills augusti. NAgra veckors fint
vdder ger dock lite mer styrka infor hosten som nu stAr for ddrren.

I bdrjan av augusti ordnade hembygdsforeningen som vanligt en hemvdndardag
och liksom de senaste 6ren var Boliden med pA ett horn i ir ocksA. Vi bj6d pA
guidad busstur runt nya industriomr6det och upp til l sandmagasinet. Totalt var det
ca 120 personer som Akte med pA dessa turer. Roligt att det finns ett si stort
intresse.

Som mAnga sett pAgAr ett arbete med att uppgradera den gamla dammen i
Finnhytte-Dammsjdn i h6jd med kyrkan. Detta dr en gammal damm som byggdes
ursprungligen for att reglera vatten for utvinning av kraft till gruvor och
foraidlingsverk iGarpenberg. Ndr Boliden kopte gruvverksamheten iGarpenberg
fick vi med alla gamla dammar "pA k6pet". Enligt de nya regler som finns kring
vattendammar sA miste den nu byggas om.

Ndr man nu grdvde ur den gamla dammen upptdckte man en timmerkonstruktion
inne i dammkroppen. Dalarnas museum tyckte det var mycket intressant och 6kte
dit for dokumentation. Dessutom sAgade de ut en bit for Aldersbestdmning.
Prelimindrt trodde de att konstruktionen var frAn 1500-talet. Gustav Vasas tid med
andra ord. Spdnnande.

Att det pAgAr skogsarbete pA en del av vAra marker runt Garpenberg har nog inte
undgAtt nAgon. Vi har tidigare informerat att detta skulle ske i vAras, men d6
markerna var sd mjuka av allt vatten sA arbetet skots upp till nu p6 hdsten. Det dr
sAvdl rojning som gallring som har gjorts. Som skogsdgare dr vi skyldiga att skdta
skogen fdr att den skall kunna vdxa bra.

Smaken 5r olika, men personligen tycker jag att det blev luftigare och trevligare
ldngs med byavdgen. Aven i omr6det mellan Dammsjdn och nya industriomrAdet
har vi gallrat. Den skogen var nog inte sk6tt p6 mAnga Ar.

Sommarsemestrarna dr i de flesta fall 6ver och de allra flesta dr tillbaks i arbete.
Semester innebdr ocksi att n6gon annan fir arbete. I Ar har vi haft inne ca 60 st
sommarvikarier och dessutom ett antal av vAra anstdlldas barn som haft mojlighet
att sdka kortare sommarjobb. M6nga duktiga ungdomar har varit i farten.

Mitt i sommaren presenterade Boliden en ny kvartalsrapport. En vinst pA drygt 1,2
miljarder redovisades for kvartal 2. Totalt visar Boliden upp en vinst pA en bit 6ver
2 miljarder for forsta halv6ret. PA senare tid har dock metalpriserna fallit som ett
resultat av den finansiella oro som rapporterats frAn Kina. VifAr dock hoppas att
det dr en til lfall ig dipp. Produktionen i Garpenberg rullar fortsatt pA bra.

Hans Jonsson
Boliden



TiElba kablicE< p6 so xxarre&rems aktiviteten" vid Ga rgi mae! g&rcXe ra "
Midsommarafton kl. 10 samlades barnen ftir att fi ika traktor till nigot omride ddr det fanns
mycket blommor som de kunde plocka. Blommorna skulle sedan pryda majstAngen. F6r att
alla barn skulle kunna 6ka med hade i 6r traktorantalet utdkats till 2. Det var Sven Pettersson
och Stig som bjcid pA traktorfiirden. Pi eftermiddagen gjordes kransar och rumpa till
majstingen.

By Folkdanslag ledde som vanligt dansen runt stingen diir det var stor uppslutning.

Lotteriet hade anfcjrtrotts till mig. Det innebar att jag for ut och jagade sponsorer, och det blev
Karl Hedin, ICA Supermarket, Hedemora kommun samt Sparbanken. Tusen tack fdr priserna.

Som vanligt var det GudstjSnst pA tunet vid Gammelgirden pi midsommardagen Maud och
Gdran Lindbli medverkade, som vanligt var Barbro Jansson i kdket och fixade kaffe tili de
som ville kcjpa.

Scindagama under juli minad har varit dppna ftir visning av samlingarna samt fika fdr den
som vi l le.

Hemvitndardagen inleddes i kyrkan diir de 130 bescikarna lyssnade till Berne Stenberg som
beriittade minnen frfrn sin tid som boende i Garpenberg. Boliden hade som vanligt hyrt in
bussar som skjutsade den som ville upp till Sandmagasinet vid Ryllshynan samt nya
Gruvomridet i Kaspersbo. Boliden hade som vanligt personal som grillade korv och silde tilt
besdkama. Boliden hade dessutom skiinkt minga priser till lotteriet. Hembygdsfd'reningen
tackar Bolidens chef Hans Jdnsson for guidningen vid bussturema samt alla priser till
Iotteriet och dessutom korvint?ikterna. Johannes Timmes visade sitt modellflygplan d[r den
som ville kunde bestiilla flygfoto 6ver sitt hus.

Surstrdmmingsfesten i augusti hade i ir lockat 21 personer som frossade av de goda strom-
mingarna och tillbehoren.

Kolmilan tiindes fredagen den 21 augusti och
Garpenbergs priist Anna Jonsson liiste en
betraktelse och viilsignade milan. 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 Fredriksson och Kennet Gabrielsson som
skdtte kolbullegriiddningen hade det bide
varmt och stressi$, kcin vid kolbullarna var
ling och mfunga kolbullar s61des. Maud och
Grjran Lindbl6 stod fdr underhillningen. En
magisk kvdll vid Finnhytte Dammsjdn fick
alla besdkarna uppleva.

Niista aktivitet f<ir Hembygdsftreningen blir den
lingshemmet.

Insa Gustafsson

17 oktober kl. 15 med hdstm6te i Forsam-



Flemvdndardagen vid Garn melgirden

Johannes Timmes visade sina modellflygplan vid Hemviindardagen i Garpenberg. Och det var
inte vilka modellflygplan som helst. Johannes har utrustat flygplu" och drrjnare med kameror
si att den som vill kan fa sitt hus filmat eller fotat frin luften. For att ftr glradetta behcivs ju
en hel del tillstind, bland annat frAn fcirsvarsmakten, vilket han ocksi stafat. Kameran har
han tejpat fast runt hciger vingstcitta vilket ger en bra filmningsvinkel. FA youTube kan man
ftilja med upp pa en riktigt vacker vinterflygning i hans Cessna 182:a river Garpenberg med
skcin musik till!

NAgon kanske kommer thhg att han ocksi lyckats marknadsftjra sig och fanns p6 frirsta sidan i
Annonsbladet i vflras. Men det iir tuffi att drivafbretag och det iir riycket pyrr"t med att h6lla
flygplanen i luften. Diirfcir ser vi pi hans facebooksida att han koncentreraisig pi skolan i
vinter' Hoppas atthan dterkommer i vhr med nya flygande erbjudanden.



Henaavfimdandagel,r

F{emviindardagen den 1 augusti orrrgavs av underbart vitcler rned sol hela clagen. M6nga var vi
som samlades i kyrkan, gammelghrden ooh inte minst vicl bussh6!1p1atsen diir Eoliden som
vanligt bjdd pA sightseeing runt egna domiinor" Taek for det.

Kcrvgrillning, lotterier, fiekdarnm oeh "kaffeprats'runder"'i grongriisct eller i det nya
partytiiltet var det minga som deltog i"

Det nya part5rriiltet fungeradg ocksi som utstiillningslokal fcir ett 3O-tai broderade bonader
med tankespr&k. Sexton utstiillare bidrog till denna fina och tankvarda utstdllning - kanske iir
det dags att iteruppleva denna broderikonst igen-.

Vilken g4wa c\etta stiille 6r, v6r garnrnelgardl Det behover inte vara ett arrangemang, der 5r
loaraatt sl6 sig ned och njuta av omgivningarna. sjtln, k-yr1:an, skogen och lugnet"
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oARPEN BER6S GY MNA5TIKKLU BB
Dd cir det dogs ott koro igilng med hc;stens oktiviteter.
Vi sfartar vecka 37 o 40.

Mdndogor kl. 09:30- 10:30

Har redon kcirt iging!

\,{

^&^-Yrl

Stovg8ngl Vi gdr co 3-4 km.
To med stovorno och fof.l med p8 en vcindo!!!!
Ring fnga - Stina te/. 220 1O for info.

Onsdogor kl . I9:@ i gymposolen.

lAed bcirjon den 9 september.

Medetsympa *frD
Laila tel 220 40

VATTENOYIAPA vecko 4O tonr 49.
i Horndals bodhus fredogor kl 18:OO.

fr8rgor? Ring Corino 070-6441010.

Dd fdr ni voro med pd ollo oktiviteter. Bodovgift tillkommer i Horndol.

VALKOMNA!

ltledlemsovgifter:

Ungdomor upp til l 19 6r
Vuxno

LSOkr/termin

3OOkr/termin
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Stort julbord pt slottet

Boka er plats redan nu och upplev kanske sodra dalarnas storsta julbord med m8nga
lokala delikatesser.

Fredag 27ltI kl:  18.00.

L6rdag 28/LI kl: 14.00, 18.00

Sdndag 29lII kl: 14.00

Fredag 4/L2 kl. 18.00

Lordag sltz kl: 14.00, 18.00

Sondag 6lLZ kl. 14.00

Torsdag L0lL2 kl: 18.00.

Fredag LIIL2 kl: 18.00,

Lordag l2lLZ kl: 14.00, 18.00

Sondag I3lL2 kl: 14.00.

Torsdag L7lLz kl. 18.00

Fredag LBI12 kl. 18.00

Ldrdag L9lI2 kl: 14.00, 18.00

Sondag 201t2 kl: 14.00.

For info och bokning kontakta oss pfl:
Tel: ozz S-222o7 Mail: info@garpenbergsslott.se



I T {6ELSBO BYGDEGARDs_
OCH FRTT IDSFOT 'E f lTN6 figIrW!"efuAo$M

Det var den somm aren det - omvdxl ande vdder kan man sdgal

Vi har tradrtionsenligt haft midsomnrafiest i bygdeghrden med dans kring
sthngen, lekar, fika, lotte rrer mrn.

Den hrltga bhtutflylrten till Hzilsingbo holme med tipspromenad, kaffekorg och
korvgrillningvar vrilbesokt och lyckad som vanhgt.

Arets Sommarkviill i Ingelsbo hade formhnen att fh
ha svensk ptemiar av "Mousse", Jolm Hellbergs
"lhnga kortfilmt', som tidigare visats t ett otalld'nder
ochfhtt atskilliga priser i olika festivaler.

John har anknytning till Hrilsingbo och har justhar
hittat den rdtta miljon for sitt ndsta projekt, en
lhngfilm med polsk-svenskt tema.I hostas spelades
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
otj anligt v dder, tids press och knappa re surse r.

LORDAG 3 OKTOBER KL. 17:OO

VM.SPEEDWAY FRAN TORUN I POLEN
visas pA storbildsskdrm

Entr6 inkl soppa, brod, kaffe: 150 kr

Anmilan senast 27 september till Kenneth
Gabrielsson, mobil 072-240 59 20
eller kennethqabrielsson@hotmail.se

OBS endast fdr medlemmar i Ingelsbo BygdegArdsforening, men du ar hjartl igt vdlkom-
men att bli medlem. Arsavgiften dr 100 kronor fdr enskild medlem och 200 fdr hela
famifjen. Om du 96r med nu, gdller avgiften dven fdr hela 61 2016. (Bg 5750-9317).

Om du vill veta mera) ring gdrna

Susanne Sjostrom 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 Garpenbergs kyrka i hiist!

Nu bdrjar en ny termin, och n?ir tidningen delas ut tir alla
barngrupperna i full ging! Vill du anmtila ditt barn till
nigon av grupperna, kontakta Elisabeth Hedlund 0225-
2s 70 4s.
Garpenbergskiiren bclrjar ocksi 6'va i dagarna, och om
du iir intresserad av att sjunga med dem kan du kontakta
Majt Bengts 0225-25 70 22. De 6var torsdagar kl.19-21.
Under hdsten bjuder vi in till nigra dagledigtriiffar. Den
fcirsta iir onsdag 30 september kl. 14 di Margareta Nord
beriittar om trasmattor. Det finns ocksi tid ftir fika, lotteri
och samvaro. Fler triiffar kommer att affischeras efter
hand.

Musikgudstj iinster och Skdrde auktion 27 /9
Sdndagen den 27 september har vi en enkel gudstjiinst i
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 auktioneras ut. Pengarna gir till Svenska kyrkans
Internationella arbete som har minga bistindsprojekt
runt om i viirlden.

Nyputsad kyrka
Under sommaren har kyrkan samt omgivande byggnader
gdmts i byggnadsstiillningar. Lite som en puppa som
viintar pL att bli en fiiiril. Och nu ndr stiillningarna tagits
bort lyser den nya putsen vackert i hdstsolen. V?ilkomna
f6rbi niir ni iir ute pi promenad!
Sondagen den 27 september, samma dag som
sk<irdeauktionen, kommer vi ocksi att samlas vid kyrkan
i bdrjan av gudstjiinsten, och uppmiirksamma det arbete
som utfdrts. Kanske kan vi s[ga att vi nyinviger kyrkan?

Svenska kyrkan pfl Facebook
Fdrutom vir hemsida och annonserna i annonsbladet,
ftirsdker vi ocksi anv[nda Facebook for att sprida
information om vira verksamheter och annat som [r
aktuellt. Nu i slutet av augusti har vi t ex tillsammans
med nigra frivilliga organiserat insamling 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 viilsignad hdst och ett fint ir dnskar jag er!

Anna Jonsson, prdst i Garpenberg

Sdndag 27 september kl. 15
Nyinvigning av kyrkan

Gudstjiinst med kaffe och skdrdeauktion
i ftirsamlingshemmet

Ldrdag 10 oktober kl. 18
Musikgudstjlnst i kyrkan

Sdndag 25 oktober kl. 15
Familjemiissa i kyrkan

Ldrdag 31 oktober kl. l8
Minnes gudstj Snst med lj ustiindning

Kyrkan iir 6ppen frin kl.

Ldrdag 14 november kl. l8
Musikgudstjiinst i kyrkan

Sven Holger Rosenvinge och husbandet

Sdndag 29 november kl. 17
Adventsmiissa i kvrkan

Sdndag 13 december
Lucia i kyrkan

Bamgrupperna sjunger

Tisdag l5 december kl. 12
Juldrama i forsamlingshemmet
Barn och vuxna iir viilkomna

Med reservation fi)r iindringar.

Fiir aktuell info om varje gudstjiinst:
se Annonsbladet, hemsidan

eller vira affischer.

Svenska kyrkan +
H f; ltk l,1rl ii,,',. (jnfi pt t{ lJ F ti tjb
FIF5&h,lLtl'1,;



Svenska kyrkans unga!

Dags igen di . . .

Alla har baraklagat pi denna sommar ... sjiilv tycker jag att den varit hlrlig och skcin. Varit
och varit ftirresten .. . iir skulle jag 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 stuga l6ngt frfln turiststiillena (fast det [r viil hela dn). Inga grannar och 30 meter till
havet. Mitt paradis pl jorden.

Sommarkollot var toppenkul som vanligt med avslutande Rockm5ssa som drog mycket folk
iiven i ir.

Miniorerna och kolmila: tradition. Vi
hade en hiirlig upptakt hos
kolargubbarna och milan "Birgitta". De
tog hand om oss och bjdd pi gott fika
och ber?ittelser om milor. I gengiild fick
de lflra sig lita om Johannes Ddparen
och fick vara med om en liten andakt.
Tack Gdran Granstrcim, Bror Bohlin
och Sivert Bloom fdr att ni hiller
traditionen levande. Jag fick ju dranatt
iin en g&ng liisa min dikt
"Kolargubben" di milan tiindes.

Hiller i skrivande stund pi med ftjrberedelserna till vir Familjegudstjiinst med
Ballonguppsliipp - Hoppborg och korvgrilling.

Miniorerna ska pi utflykt till Barnens triidgird ocks& under hdsten. Besdk glrna den vid
tillftille. Den finns pi baksidan vid Sankt Paulusgirden i Hedemora (vid kyrkan).

Miniorliiger blir det i Hedemora for stiftets alla miniorgrupper med tema eld ftirsta helgen i
oktober.

Min tjlnst kommer med lite tur att se lite annorlunda ut snart med egna dnskningar och chefer
som tror pi en, si hill tummarna fcir mig nu. Det kommer inte att drabba nuvarande
barngrupper.

Ser med gledje att fortsiitta mitt hlirliga arbete med fcirhoppningsvis lite "nya" sysslor snart.

Lit oss tillsammans vfllkomna och vlrna om de flyktingar som kommit hit till vir vackra by.
Mi vi fi dem att kiinna vir viirme och kiirlek.

Guds frid och en skdn och mysig hdst <inskar jag er alla!

Kram Bettan Bam & Ungdomsledare i Hedemora-Garpenbergs ftirsamling.

Jesus sa: Lit barnen komma till mis



Hej biista liisare,

Dags att utviirdera sommaren 2015.
Den har varit sisidiir! Men med en avslutande augusti med sol och viirme fir jag siiga
att sommaren i alla fall blev fin.
Gruvsjcins cistra strand ser pi foton ut som viirsta playan d?ir yngsta bambarnet idogt,
niistan varje dag, byggt st6tliga sandslott med sin augustisemestrande mamma.

Det gir fort nu. Ntitterna blir mdrkare och snart kan vi se fram mot vita vidder och
islagda sjciar. Men ftirst ska vi njuta av kyliga, klara hristdagar och hoppas pA
trattkantareller och lingon. Blibiir har det funnits i <iverfl<id frir alla som velat plocka.

Byggst6llningarna som varit uppresta runt kyrkan togs ner i slutet av augusti och
resultatet av renoveringen av kyrkans utsida kan alla se. Kyrkan lyser upp sin
omgivning. Nu fattas bara att tornuret ocksi kan visa rtitt tid, inte endast tv6 ginger
per dygn! Nu var jag lite oriittvis fcir uret har faktiskt ghttratt under tvi dygn, men det
kriivs nog sttirre reparationer ftjr att lagningen ska bli h6llbar.

Aktiviteterna pi Gammelgirden har loljt sitt vanliga program. I en v2irld av osiikerhet
och kaos iir i varje fall Hembygdsft)reningens sommarschema bilden av tillf<irlitlighet
och stabilitet.
Tyviirr blir det fdrandringar iiven diir. Midsommaraftonens traktorftird ftir blom-
plockning niista 6,r, kommer inte att bli med Sven Pettersson och hans vagn eftersom
han si tragiskt drunknade i Dormen i augusti. Minga iir de barn som ivrigt viintat pfl
den spinnande ikturen under arens lopp. Sven, en genuin och tydlig garpenbergs-
profil som stod med bida ftitterna pfl jorden, var ocksi en generds viilgdrare ft)r
Hembygdsfrireningen.
Kolargubbamahar ocksi blivit ftirre niir Gcite Ostman nu liimnat jordelivet. Han var
inte de stora ordens man, men hade alltid glimten i rigat och arbetade i det tysta pi
Gammelgirden och liirde upp nya generationer kolare. BAde Gote och Sven kommer
att saknas fcir 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 avmaska den i ir, och hoppas att 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 riksbankens nya sedlar med andra bilder p6. Varflor ska det vara
miinniskor? Jagtinker att gamla redskap som vi slutat anviinda for l6nge sedan kunde
vara mer intressant och liirorikt. Men vid niirmare eftertanke, varftir nya sedlar civer
huvud taget, eftersom bankerna slutar ta emot kontanter och iiven myndigheter vill att
vi anviinder kort. Det iir ett typiskt exempel ph att den ena handen inte vet vad den
andra gdr!

Eftersom vi inte kan 1<isa dessa frigor f,t virt land rider j ag alla att i sttillet gi ut och
passa ph att njuta av hristen.
Skommarbo i mitten av september
Birsitta Bloom



MARKsKilUvEN soM rnsAnrn sironcpuNreN

Kontokto din lokolo 6terforsdliore idog:

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



VSlkornna til l Skogshdgskolan B

Mot slutet av augusti blev det klart att Skogshogskolans tidigare elevhem skull bli ti l lf i i l l ig hemvist frjr

ungefdr 180 stycken asylsokande.

I  skr ivande stund bor det strax 6ver 170 personer i  elevhemmen och i i ter Karin Olenius goda mat i

s i lv iasalen. Vi  i r  oerhort  tacksamma fcjr  det stod vi  har erh6l l i t  lokalt  vad gdl ler k ldder,  barnvagnar

och liknande. Aven vill vi framfora ett sdrskilt tack til l vir fantastiska personal, Svenska Kyrkan,

Hedemora Kommun, Landst inget,  Roda Korset och vira grannar i  Garpenbergs Forsamling.

Sedan 1993 har det aldr ig kommit s6 mdnga asyls6kande per vecka t i l l  Sverige. Jag 2ir  mycket

imponerad av Migrationsverkets kunskap och formiga att kunna gcira flyktingmottagandet sa

relativt problemfritt som det dr. Vi ser dagligen nyheter om flyktingkatastrofen i sodra och centrala

Europa och jag ar stol t  over vad l i l la Sverige drar t i l l  stacken i  form av mottagande och

omhd ndertagande"

Storsta fokus de senaste tvd veckorna har legat p5 att sdkerstdlla att de asylsokande som iir i behov

av ldkarvird har erh5l l i t  s idan. Virdcentralen har ddrf6r oppnat t i l l fd l l igt  kontor i  Skogshogskolan

och hdlsosamtal 5r nu i  ful l  g6ng. Nu har det al ldagl iga p5 Skogsh6gskolan bl iv i t  mer rut inmiissigt;

v ira gdster vet hur bussarna t i l l  Hedemora fungerar,  ndr mSlt ider serveras och hur tvdttstugorna

fungerar. Frin och med den hiir veckan imnar vi att siikerstdlla att giisterna har dagliga aktiviteter.

Barnen ska deltaga i  sedvanl ig undervisning i  Hedemora Kommuns regi,  ndgra har erhi l l i t

praktikplatser via Svenska Kyrkan och en stor grupp pdborjar nu sitt inliirande av det svenska spriket

och kulturen. Sprikundervisningen sker av volontdrer ( tack Li l lemor Persson) samt vir  egen

sprS kbegSvade personal.

Vi  v i l l  hdlsa al la l i isare av Garpenbergsbladet vdlkomna t i l l  Skogshogskolan. Kom gi i rna forbi  och

prata med personalen och de boende, vi  bjuder gdrna pi  en kopp kaffe och visar er runt i  v6ra

lokaler.  Mats Eriksson {uppvi ixt  i  Garpenberg) dr platschef och dr nog ki ind av de f lesta l i isarna. Om

ndgon vi l l  komrna i  kontakt med verksamheten gors det lat tast pi  skogiselevhem@outlook.coin.

Vd lkomna I

Ingemar Sjdgren





Klippning Herr o Dam
Klibbning Pensiondr o Barn unden 10 6r
Klippning o Laggning
Schamponering vid kliPPning
l-riggning inkl. sehamPonering
Permanent fr.
Permanent lAngt hAn fr"
Fdrgning fr
Fdrgning ldngt hdr fr.
Slingo r fr.
Slingor l6ngt har fr.
Ogonbrynsfflrgning
Fargning Fransar
Fflrgning fransar o bryn
Skagg klippning fr.
Luggklippning fr"
Putsklippning

Tidsbestfrllning Miin-Fne 9.CI0-t 8"00
076 1144688

195.-
17 5:^
315.-

20:-
175:^
495:-
625.-
395.-
525"-
395"-
495 -

49:-
49-
85.-
65-
35.-

100.-

Baekg6rdsv " 28 GarPenberg
Valkomna Marianne
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ANNASKOLANS ]ULBASAR

L0RDAcEN DEN 5 DEC KLI2-16 ..:

MATMARKNAD, HANTVERK, CAFi, UTSTALLNING,
SAGOTUN,NEL, LEKAR OCH MER,

MER INFORMATION: 0733 897 897
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Till salu Info frin Folkets hus

Vi dvergir nu till jordviirme Nu k6r filmkviillarna iging efter
och diirft)r iir vir pelletsanltiggning sommaren. Frin hosten si blir det
till salu. Eryl dubbelpanna 1999 Ars bide matind och kviillsfilmer samma
modell, IWABO pelletsbriinnare, dag. Vi har tindrat kvdllsfilmen frin
med veckofon6d och skruv. onsdag till s<indag. Det beror pi att
Intresserad ring Roger, 203 80 det krockar med andra aktiviteter pi

Onsdagarn a, bl.a. gymnastiken.

Info frin Byalaget S<indagen den 20e september kdr vi
iging. Kviillsfilm blir pi beglran Walk

Hdst o Julmarknad den 14 nov. the line. En film om countrysingaren
kl. I l-15 i Folkets Hus vi hoppas pi en Johnny Cash. Filmen visar hans
trevlig eftermiddag tillsammans med levnadsdde och innehiller mycket bra
v&ra "knallar" och er besokare. Fika Musik. Filmen borjar kl. 19.00.
finns att kdpa. Passa pA och anmZil
ditt deltagande till Barbro E. 070-1590681 Matindfilmerna bdrjar kl. 15.00. Anslag
eller Karin G. 073-5418807 om filmerna finns i ftinstret pi Folkan,

samt Hemsida: folketshusgarpenberg.se
Byalaget vill tacka for den hiir sommaren
vid Kuppdammsbadet. Det har varit Medlemskort kan k<ipas pA plats.
minga besokare men utan allvarlig
fijrstrirelse. Det iir vi glada ft)r och vi tror
att iiven alla som badat h6r kan siiga det samma.
Vi har ett mycket fint bad hiir i Garpenberg
som vi alla bdr vara riidda om.

Efterlysning

Vi iir ett par familjer h?ir i Garpenberg som
har travhiistar men ingenstans att kunna
triina dem pi ett slikert stiille, si vi undrar om
nigon har en markpliitt att lina ut 6t oss.

Annelie Eriksson 0225-362 42 eller
mail: annelie.eriksson@boliden.com

Ber tusen ginger om ursiikt men denna sida ft)rsvann vid hanteringen ftire tryckningen av
bladet 3-2015. Den kommer med i ntista blad 4-2015 betydligt forsenad.

Den publiceras ocksi pi facebook-gruppen "garpenbergsbor" snarast. Aven pi Garpenbergs-
bladets hemsida pi internet finns den med.


