Inledning
Tank vad ljust det blev niir sndn ftill och dverraskadeett flertal av oss, "kom ihiget" iir
tydligen kort diirftir att sn<inden kommer alltid varje 6r men lite olika tidigt pi hdsten.Nu har
den ftirsvunnit igen men den kommer 6ter var si siikra. Det var egentligenganskatrevligt med
sndn diirftir att dh kunde man se bide nigon riiv och ntryraridjur pi ganskalirng! h611,pi
kviillen. Smiffiglarna syntesocksi bra ntir de fl6g ut och in i fagelstuganoch hiimtade
solrosfrdn och diirefter satt i vir krikonbuske och hackadebort skalenfrin frdna. nu iir det
mycket sv6rareatt se dem.
Men vi har ju ljusenshdgtid att se fram emot bara det inte blir for mycket av ljusslingor,
stjtirnor, ljusstakarmed mera, som vi svenskarstigerlagom iir biist. Manga harju julen som en
familjehdgtid och passarpa afitaffandra och k[ra, det tir ju ocksi nigot att gla$a sig 6t om
sliiktingarna bor l6ng1bort.
Om man tiinker efter si iir det mindre tin en minad till vintersolstindet di viinder ljuset sakta
men siikert tillbaka och den underbarav6ren kommer.
Alla har vi snart kiimpat oss igenom ytterligare ett ar och ni har hillit ffra "blad" i era hiinder
och ftirhoppningsvishittat nigot att l6sai varje blad. Jagvore mycket tacksamom ni skriver
upp i almanackanniir n6stkommande"blad" har deadline,dtirfor att jag tir alltid riidd att jag
gl6mt att piminna nigon som brukar skriva nigot i vfrrat eget "blad" men 6ven alla andrafln
naturligtvis skriva nigot, Jag har alltid halit pi principen att man fir inte gdra nigra
personliga"pihopp" eller sexuellatrakasserieri virat blad och hittills under ca sju 6r har jag
aldrig behcivtretuscheranigon insiindaresi jag vill tackaallaftir den godatonen i virt blad.
F6r att ni alla ska kunna fi "Bladet" tackarvi Hans Jcinssonoch New Boliden som kostarpi
tryckningen varje ging, fundera pi till ntista gang hur mflnga ex ni tror som trycks. Alla "mina
kurirer" fbr ocksi ett stort tack, Birgitta o Sivert, Doris o Bengt, Gcirano Solveig, Inga-Stina,
Ingrid, Jill, Maritha, Stig E.,Vivan o Stig, Ake samtRoger som skjutsarmig runt med en hel
del blad, dven ett stort tack till Vivan och Stig som hjiilper mig i alla "nddsituationer"vad
giiller datan och som den "gamla tanten" inte klarar av.
Niista "blad" vill jag garnahamanusentill senast den29 mars 2017 ftir att de ska hinna
delasut i god tid ftire Pfrskhelgen.
God Jul och Gott Nytt Ar tilliinskas alla liisare av vflrat eget Garpenbergsblad.
Ansvarig utgivare Barbro Jansson0225-203 80 barbrojanssonredband.net

Bolidennytt
Vintern,iform av ymnigtsnoande,komtidigti Ar,mendenstannadeintelAnge.
Nu dr det regnoch rusksom rAder.Mankanju hoppaspa litesnotilljul.
f6r tredjekvartaleti mittenav oktober.Med
Bolidenredovisadesitt lcvartalsbokslut
pAverkats
mycket
sA harresultatet
och en gynnsamdollarkurs
stigandezinkpriser
positivt.Vinstenfor larartaletblev 1,3 miljarderoch for helAretliggerresultatet
efter9 mAnaderpA3 miljarder.Detser ut som om det blir ett bra Ar och vArdetpA
Bolidenaktien
har skjutiti h6jden.
Man kan tyckaatt det dr storavinstersomgors,mendAskallmankommaihAgatt
i verksamheten.
NormalaAr utanstorre
en stor del av vinsternainvesteras
expansionsprojekt
elleruppkopsA investerarBolidenca 4 miljarderkronorper Ar.
De huvudsakliga
i gruvorna(d.v.s.bygga
investeringarna
somg6rsdr tillredningar
infrastruktur
for att kunnabrytamalmen),utbyteav maskineroch utbyggnadav
nu 6r byggetav en
sandmagasin.
Storreinvesteringar
som pAgAri Garpenberg
pA 1200
driftcentral
underjord (1054-nivAn),
byggetav en ny seruiceverkstad
metersdjup och byggetav ett nyttventilationsschakt
med
ng.
uppvArmningsutrustni
pAsom planerat.Vi liggernu pAden
I Garpenbergrullarproduktionen
produktionsnivisomvar planeratmedden storautbyggnaden.
Det betyderatt
upprampningen
hargAttheltenligtplan.
av produktionen
Miljdoch sdkerhetdr mycketviktigtfdr oss.Nu i novemberpagArde Arliga
"BSafe-dagarna"
ddr allaanstdlldaoch allafastaentreprenorer
bjudsin till en
meddettatema.I Ar handladedet om klimat-och miljo,stressoch
utbildningsdag
riskhantering.
Fordessadagarhyrvi FolketsHussom medsin finabiosalong6r
perfektfor sAdanahdrovningar.
NArdet gAllersiikerhetsA pAgArett omfattandeprojektvid anrikningsverket
i syfte
att stdrkasdkerhetsarbetet.
MAletmed projektet6r att ingenskallbehovaskada
sig ellerbli sjuk av arbetet.Dettatror vi krdverallasdelaktigheti det forebyggande
arbetet.Vi tror att det Ar fulltrealistiskt
att nAvAramAlochvi haren engagerad
personalsomjobbarfor detta.
Jag har nu varit i Garpenbergi drygtfem Ar. DAjag tackatja till erbjudandetom
att ta pA mig rollensomomrAdeschef
vid Aitikgruvan
utanforGdllivaresA kommer
jag att l6mnaGarpenberg
densistamaj nistaAr. Jag trivsfantastiskt
bra i
Garpenberg,
men nu niirvi klaratav denstoraexpansionen
sA kanskedet ir bra
om nAgonannantar 6ver.Jag borjademinkarriArinomBolideni just Aitikfor mer
6n 30 Arsedan.PAnigot sitt kiinnsdet bra att slutacirkelnoch gora avslutadiir
ocksA.Sedanhar bAdemin hustruochjag vuxitupp i Norrbotten
ochvArt
sommarstdller,
mittfordldrahem,
liggerbara17 milsoderom Gdllivareoch det har
vdl ocksAbidragittill beslutet.

Hans Jdnsson
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BiistalSsare!
Hoppasaff din host varit god. Den var i varje fall osedvanligtvarrn och torr till och med halva
oktober.Senvar varje millimeterregnvdlkommet.Snonsomboq'adefalla den 1 novemberfortsatte
varje dag i ndstantvfl veckor och med minusgraderblev det ett riktigt vackertvinterlandskappi
girden, men sdgden gl2idjesom varar.Plusgraderoch slaskblev det restenav novembermen
decemberdr ett oskrivetblad.
Girdens fauna (djurviirld) ut<ikadesi somrasmed bilgetingar sombeslutadesig for att byggabo i
taknockenpe huset.Platsendr vdl vald ur derassynpunktfor vi kommerinte 6t derasbo om vi inte
rivervdggen.Nu blir det oroligtattvdnta till sommarenfor att seom de fortsiitterattbyggapi
sammaplats.
Bdverdammendr till storregl2idjefor diir hiickadeflera sorterssjofigel som ocksi fick ungar,smi
dunbollar som plaskaderunt, men som snabbtlorsvannndr vi ndrmadeoss.Ett stetligt svanpar
inspekteradeplatsenen dag i augusti.Kansketiinkte de kolla var de vill byggabo ndstasommar.Vi
hiller tummarnafor att de gillade det de sig.
Vid ett snabb-besoki Stockholmi somrashiipnadejag over hur snabbtCentralenstidigare odsliga
utrymmen att ta sig over, nu var fullpackademed iitandemiinniskor,restaurangeroverallt - alla
fullsatta! En likadan overbefolkninghadedrabbatIslandupptticktevi i septemberdi vi pi viig till
USA, stannadenigra dagari Reykjavik, ftir att bl.a. badai Ble Lagunen.Det badetskulle vi bokat i
forviig for Island var fullsmetatmed turister fr6n China, Japanoch USA. De var diir fiir att skida
norrsken,fick vi veta,ja och for att bada.Vi blev blota i alla fall flordet regnadesi fort vi gick ut i
staden.
sistaminad varapflplatsoch
USA ja dr en historiai sig. Det var intressantatt i valkampanjens
kunna kdnnaav hur vindarnabl6ste.Inga storaaffischersom i SverigepL alla liimpliga flkrar och
vdgga1utan enbartsmi skyltar pi gtdsmattornaframfor privatahus.Av 100 skyltar ldstevi Trump,
Pence pi 98 och Hillary pi w6! Det gav ossen foraningom valresultatet.
Efter attha landati NewarkN.J. tillbringadevi forstanattenpi hotell eftersomvi dagenefterskulle
ta ut en hyrbil for restenav veckan.Rummetlilgpi tionde vflningenmed en sdngsom inte lig l6ngt
efterhojdenpAhotellet.Dubblahalvmetertjocka madrasservar inte sdrskiltliimpadefor mig och
mina taxben,men med lite gymnastiktogjag mig upp.
Badrum iir ju en intelligenstesti de flestaldnderoch det giiller i hog gradi USA. Det iir ofta man
haft anledningatt tdnka att lite svenskstandardskulle inte skada.Varje byggarehar sin egenide'
om hur badrummetbor utrustasoch i frihetensnamn viiljer man inte standardkranar.
Resultatetdr minga ginger iskalla duschareller heta,innanteknikenfunderatsut.
Bilkorning i USA iir inga problemtrots ,ettvirnrarr av vdgari flera lager,om manhar en bra GPS.
Det vi hade med oss frin Sverigevar nerladdadekartor over de statervi skulle trafikera."Paddan"
fungeradeperfekt forutom den svenskaelektroniskarostensom envisadesmed att uttala alla
engelskanamn pi bokstavstrogensvenskaHigh meadow(Haj meddo)blev higgmeadov,osv Samt
att den efter ett stopp ftir lunch fick ett sammanbrottoch var tionde sekundunder 15 mil uppmanade
ossaff "observera"
Viidret kunde inte varit biittre. Vi hadesvenskh<igsommar.
Tyvdrr hadeinte trddenborjat skifta i
alla de fantastiskafdrgersomdr vanligtpAhosten,specielltfor lonn och dogwood.
Ndstahotell ftir tre ndtter lig i noffa Pennsylvaniaoch hadebokatsav godavdnner.Vi fick di prova
pi det som blivit vanligt diir ndmligenatt vdnnersamlaspi nflgonrestaurangfor att dtafrukost
tillsammans.Pi viig till den forsta frukostenk<irdevi forbi en liten trafikdodadsvartbjornsunge.
Det
var sorgligt. Pe restaurangenhjiilpte dgarnasstorakatt att muntraupp ossftir den var viildigt kelig
och gick forvarv bland gdsterna.(Jaghar inte sagtnigot om vira bestdmmelser
om mathantering.)

Den andrafiukosten dgderum pi en flygklubb, White Birch Flying Club, hogt uppepi ett bergi
CatskillsMountains.Det visadesig vara en specialitetftir denlilla stadenDeposit,(diirjag for 55 flr
tog min high school-examen
efter ettir som stipendiat).Stadensalla ideellaorganisationer
hj?ilps6t
att stottaflygklubben genomatt varje scindagunder sommarhalviretordnaFly-in breakfasts,
(frukostar). Dimman lig tjock pi viig upp si jag troddeinte att minga skullekomma.Men
bilparkeringenvar full. DennasondagservadeKrigsveteranerna,
de stektepannkakormed
lonnsirap,korvar och iigg i alla formeqbaraatt bestdlla..Klubbhusetblev fullsattoch si snart
dimman liittade landadedvenflygplan.
De sistandtternatillbringade vi hos en av mina amerikanska"systrar". Gissaom min forvining niir
sdngenvi erbjodsvar en kopia av denforstahotellnattens!Men nu badjug i varje fall om en liten
stegesi jag kundeta mig upp och ner utanproblem!
Viil hemmaigen frck jag en energi-boostoch bcirjaderensaden ogriisbekliiddakiillarkullen for att
saktagora om den till blomsterterass
, ja i va4e fall terass,blommornaf;ir kommatill sommaren
2017. Den som lever fir sehur det blir.
Sfl kan jag konstateraatt Gammelgirdendr upprustadmed ny och mindre farlig trapp upp till
overviningen pi Gruvstugansamtfbtt nytt tak pi en bastu.Tacktill Boliden ftir dnnuen insats.Det
blir di lite sorgligtatt ldsaatt platschefenHansJonssonkommer attldmnaGarpenberg
till
sommaren.Han har verkligen varit en vdlgorareoch kommeratt saknasmen vi fhr cinskaLycka till
med fortsiittningeni Aitik!
Skommarbo i blota gria november.
Birgitta Bloom

----..-.-_------\.-

{8#{

W

Vad hinder pi slottet?
Har du d.nnuinte atit av vhrt fantastiskajulbord si. finns
chansenkvar! Hir finns all mat som hor julen dirtill och
efterittsbordet ar makalost!545 kr.
Ring for datum tillgdngliga fram till LB/1.2.
Underlul oclt nydr ailarr.ti.

Pa ry^ f,ret 2017 fortsatter vi vir verksamhetmed
konferenser, jaktutbildnin gat,weekendsmed guldkant,
afternoon tea,guidadetuter, festeroch fantastiska
middagar.Allt skriddarsysefter dina onskemal!
Hell utkik pil vhr hemsidawww.garpenbergsslott.se,
Facebookoch Instagramfor datum och tider.

Vel mott
John & Cilla

Dax igen derrrr
Denna hdst har bara flugit i viig...det gir fortare och fortare och snart stir advent och julen ftir
dcirren.
Riddarskolaharjag och Malin Cederholmmed klass4-5 och snarthar Sankt Staffan 19 nya
riddare upptagna i sin Riddaning. Den 5 decemberhar vi hcigtidlig dubbning i kyrkan med
efterftiljande giistabudi forsamlingshemmet.Klockan l8 i kyrkan for de som vill se.
Barngrupperna6r rekordstorai hdst och det iir jdtteskoj. Vi har 23 miniorer och 14juniorer
inskrivna.
I oktober hade vi ett underbartminiorliiger inne pi Sankt Paulusgirden med tema Astrid
Lindgren. Runt 50 barn plus ledarefrin stiftet hade skoj med bide sockerdrickstrtidoch hopp
over Helvetetsgapetoch mycket, mycket mer.
Vi avslutademed en hiirlig Familjegudstjiinstmed olika Astrid teman. Jag var lycklig liinge
efter det liigret. Barn och Astrid Lindgren kan det bli bdttre?
Sondagden I lll2kl 17 iir det Lucia med barngruppernai kyrkan.
Engla Wil6n heter irets Lucia och 6r nog Garpenbergsyngsta Lucia under mina 6r som
barnledarei vir ftirsamling.
Snart Eirdet dags ftir virt Juldramahiir i kyrkan, onsdagden 14ll2 kl 9.30.
Senaresammadag har vi "Samling runt Krubban" kl l5 ftir Juniorerna&Daglediga's
julavslutning. Sj[lvklart fir andraocksi ghphdet. Efterit grdtfesti forsamlingshemmet!
Torsdagden 15 6r det "Samling runt Krubban" kl 13. Med avslutningftir miniorgruppen.
Med gofika efterit.
Jag dnskar er alla en fridfull jul och ett Gott Nytt Ar.
Varma julkramar kommer frin Bettan
Barn & ungdomsledare& Husmor i HedemoraGarpenbergsfiirsamling.
Jesussa-Lit barnenkomma till mig!
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Siindagllll2 kl. 17 i Garpenbergskyrka: Luciagudstjflnst
BarngruppernasLuciatig, alla dr varmt vdlkomnatill kyrkan.
Onsdagl4ll2 kl. 9.30i Garpenbergskyrka: Juldrama
Alla barn och vuxna dr varmt viilkomna!
Onsdag l4ll2 kl. 15 i Garpenbergskyrka/Staffanskapellet:Julkrubba och julgriit
Efterit serverasgrot mm i forsamlingshemmet.
Julavslutningfor dagledigaochjuniorer.
Alla barn och vuxna dr varmt vSlkomna!
Torsdag l5ll2 kl. L3 i Garpenbergskyrka/Staffanskapellet:Julkrubba och tika
Efterit serverasjulfika i forsamlingshemmet.
Julavslutningfor miniorerna.
Alla barn och familjer dr varmt vdlkomna.
Julafton liirdag 24/12kl. 23: Midnattsmiissai Garpenbergskyrka
Juldagenfredag 25112kI. 5.45:Busstill julottan i Norn
Bussenavgir prelimincirtfrin busshillplatseni Garpenbergs
centrum,kl. 5.45.
Annonsbladet
Se
for mer informationndr det ndrmarsig.
Fredag 6/1 kl. 11: Enkel mflssai Garpenbergskyrka. Prediksn: Ingemar Pettersson.
Siindag22ll kl. 15: Enkel mflssai fiirsamlingshemmet
Liirdag 412kJ.18: Musikgudstjflnst i Garpenbergskyrka.
Siindag l9l2 kI. 15: Enkel gudstjiinst i ftirsamlingshemmet.Efterit: kyrkkaffemed semlor
Liirdag 4/3 kl. 11: Pimpelgudstjiinstpi Lissjiin
F'redag 17l3kl. 18 i Garpenbergskyrka: Musikgudstjiinstmed Alla-kan-kiiren

Gofjuf ocfrgott nytt frrl

Medreservationfi)r
rindringar.
Sealltid vdrt ffischskdp vid lqtrhnuren,
samtannonsbladet,
fdr ahuell information.

Hedemorakommun
Kostenheten,0225 - 341 93
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Vecka2
Mindag

9ll-1311
Studiedag- Ledigt
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F?irsbiff, stekt lcik, sis, potatis

a#

Gulasch, ris, vitl<iksyoghurt
Hdstgul fisksoppa

Torsdag

Annad*skgratang, potatis
Kycklingpytt

Fredag

Kijttftirssis, spagetti
Veggiesis, spagetti

Vecka3

16ll-2011

Mindag

Blodpudding, lingonsylt
Potatisbullar, lingonsylt

Tisdag

Ungstekt fisk, remouladsis, potatis
Broccolipaj

Onsdag

Het k<ittftirssoppa,ost
Couscouspytt

Torsdag

Korv Stroganoff, ris
Raggmunk, lingonsylt

Fredag

lasagne
Majssoppa

Vecka4

23ll-2711

Mindag

Tunnpannkaka, sylt
Kycklingsoppa med sting

Tisdag

Tisdag
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Onsdag

Griinsakssis, pasta
Torsdag

Kottftirsgrat?ing
Grdnsakssoppa

Fredag

Korv Sfoganoff, pasta
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Gr0nsakssis,pasta

*

Tisdag

Kcikets val
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Torsdag

Fredag
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I-axpanett, iirtkryddad fi lsis, potatis
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Ktittftirssis, spagetti

onsdag
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Pastagratangmed tomater&oregano

Vecka6

612-l0l2

Mindag

Vasas currygryta, ris
Griinsakswok med nudlar

Tisdag

Onsdag

,t,
t*

Kramig potatis- och purjolcikssoppa

*
{}

Ugnstekt fiskfild, <irtsfls,potatis

t*\

Veggietacos

Torsdag

Risgrynsgrdt
Pastagratiingmed lax

Fredag

Asiatisk kycklinggryta
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2712-313 SPORTLOV
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Sweciliansk lasagne

Grek. f?irsbiff, tomatsis,ugnspotatis

Tacos

Grdnsaksbiff med ostcreme

Grcinsakspytt,rcidbetor
Torsdag

Torskpanett, iirtkryddad fi lsfls, potatis
Blodpudding, lingonsylt

ris

Veggiesis, spagetti

e,
g

ryckn{ggryta,

Grya Anamma, ris
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Den hlr rAtten lagar vi frin grunden

Blodpudding, lingonsylt
Fredag

€l
, Vecka 7
Mindag

.d'

Kdttbullar, sis, potatis

Pastasis m rdkt kalkon, pasta

20t2-24t2

Mindag

Krikets val

Varm pastasallad, dressing

g

Majssoppa

+t

{

l3l2 - l7l2
Kassler,potatissallad/potatisgratiing

{}

Broccolimedalj ong, potatissallad/-gratiing
Tisdag

Sojabullar, sis, potatis
Onsdag

Vecka 8

Varmkorv, potatismos
Fiskbullar, dillsis, potatismos

Broccolimedaljong, potatis
Onsdag

30n -3t2

Kaittftirs- och grOnsaksfriis,pasta

{,

Potatisbullar, lingonsylt

€l

Onsdag

s'

r&

.s'

Fisk- och riikcurry, potatis

€1

Risgrynsgrtit

s

Chili con carne.ris
Bulgur med lax, limedressing

Torsdag

Kycklingsoppa med sting, mjukt brdd

+,
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Pytt i panna, r<idbetor
Fredag

Apelsin- och chilibakad fisk, potatis

,,*

Het kiittftirssoppa, mjukt brdd

&
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JvIe{ r eserv ation ftir ett. rindring ar

Hem sida: www. hedemora.se/ Barn-och utbildning/M6ltidsverksam het

Kop dinajuldekorationer hos

Frisdrboa
Nu har iag mycket fint! Kransar,
julgrupper, Ijus,mm,
Vi kommer att ha en liten
julmarknad den 18 december
11:00-1
4:00de finnsdven
hemstickatfrdn Kattis ochsussi$\
dr pa ptatsmed sinaprodukter.yt)
bjuder pe glogg och pepparkakor.W
Fri leveransav julgrupper inom Garpe
dppettider mdndag- fredag 09.00-18.

Frisorboa - Backgdrdsvdgen28 - Te

Gammelgirden uppsnyggad
Renoveringarpi Hembygdsgirdenhar utforts under hosten.New Boliden har
hjelpt ossmed att renoveratak och attbTrtauten farlig trapp och det frna arbetet
utfordesav RM-Bygg pe eft mycket fortjtinstfulltsritt.Detta har gjort att vi nu
ekonomisktdvenhar klaratdennastorakostnad.

Ek[ vinterpd eraffa!
rHcELsEo evcoea8RDsocH FRtYtosroeENlfl6

Den 24 septembersamladesnhgra speedwayentusiaster i vhr forening for att tolja direktszindnrngenwa
lank av VM -deltavlingen ph FnendsArena. Kvdllens
vdrdar trakterade besokarna med hemlagad alggryrta
med svamp.Tack for en mycket $ckad kvailI
Vi vill passaphatt rekommenderavhrfrnabygdeghrdfor uthyrning till foreningar och prlata fester.Nu finns ocksAdiskmaskinoch porslin for ett
lO-tal gdster.

attaUanfr#ed&gntnn
titt
Sonvmjeerrlitrvi frn[sa
GADIMELDANS och POLSKOR

Spelmin
Torsdag S ianrrad, kl tg.oo
(Trettondagsafton)
Ta med kaftekorgl

JULGRANSPLUNIDRING

Fredag6 ianuad kl r'6.00
Dans kring granen, Docltspel
Fisltdamm, Sern'erirrg, Lotterier

Sondag1,9tehruari,H 10.00rplaneruru
arrgel-och prmpltiivhng ph Dormen vid
Hzilsingbo holme (om isenbal
Ta med matszickl Grillplats finns.

hlu

'/i \nsQgra[[a
"6fafetftisare"ett
ocfirivenutsocfotes
Qarpenfiergare
gott sfut ocfrett Qott Tl'jtt dr 2012.
Om du vill veta mer%:nng gdrna
Susanne
Sjostrom OZZS-ZSIZl

Gunne1
waerner ozzs-zsO16 ellerozzs-lzgoo
Hemsida:

e-post:ingelsbo.bygdegard@gmail.com

I GarpenbergsVdvstuga finns Garpenbergsloparen
uppsatti vdvstol f?irdig att vdva for Dej.
Finns dven matfidv mm.
Nyborjare eller van, vdlkommen!
Vi hjrilperDej igflng med vdven.
Eller vill Du att vi vdver en loparetill Dej?
Hor gdrna av Dej

till DorisRuth 073-9419904
dorisruth4T
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7 FEBRUART 2017 T(L 74,OO- 77,OO
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ULLA O225-2OO22, 070-660 37 {3

rNFo rnAt FoLKETSHus ocH BvALAGET.
Vi har precis haft H6st o Julmarknad i Folkets Hus. Den var vilbescikt och vildigt lyckad. Tack till alla
bes6kare och alla " knallar " som g<irden
m<ijlig.
Den 6e januari blir det den sedvanliga julfesten, frir stora och smi.
Det blir trolleri av Mr. Udd och besiik av tomten. Han har pisar med till alla
barnen. Servering och lotterier mm.
VALKOMNA!
Eftersom Folkan och Byalaget samarbetar,f<iratt fi ihop villiga krafter si samsas vi iiven hdr i Bladet.

Ska vi " gnilla " lite sA tycker vi att Kommunen inte tagit si vdl hand om badet i Ar. I skrivande stund, iir
livbiten, boj4rna mm fortfarande inte inplockade.
Tror att vi snart ir det enda bad som har en livbAt. Dom flesta har blivit vandaliseradeoch Kommunen har
ingen skyldighet att hilla med bit sdger
dom. Det ska ricka med livbojar. Nir vi nu har varit sA ftirsiktiga och noggranna med biten, tycker man
att Kommunen ocksA borde vara rddda om den. I all den stund dom tagit civerskdtseln av badet.

Styrelserna f<ir Folkets Hus och Byalagettackar f6r det gingna iret och
dnskar alla en GOD JUL och GOTT NYTTAR!

Sittgympa
Sittgympa flor dig som har lite svefi att rdra dig och kanskeproblem med balansen.Varannan
tisdagkl. 10.30- 11.30.
Start ftir vdrterminen den l7 januari, ingen fiiranmtilan behovs,kostnadsfritt.
Alla varmt vdlkomna!
Tina Flander,diakon i Hedemora- Garpenbergsfdrsamling

Kiipes
Delar till Garpenbergssockendrdkt,hdtta,schalsamtblus, allt ellerbara del,
Margith Backikers, 070 27 608 16

Slipsten
Eldriven slipsten,lite strine modell siiljes,ftir info ring Roger 203 80

Radon
HarDu f6r mycketradoni Ditt hus?Jagharjobbatmed radonhusde senastetio Srenochvill giirna
hjiilpaDig.Det hir kanjag erbjuda:
Snabbkoll.Jagkankommahemtill Dig.Dufir friga hur mycketDuvill ochjag skafdrsokasvara.Vi
kommernogfram till en inriktningfor fortsattaetgerder.Snabbkollen
ir gratis.
Besiktning.
Vid en besiktning
mdterjag radoni allarum i huset.Jagmiter ocksigammastrSlning
och
tittar pi ventilationen.
Efterbesiktningen
fir Duett skriftligtprotokollmed miitresultaten
ochett
fdrslagtill itgiirder. I de flestafall f6r Du ocksi en offert pi itgarderna.Enbesiktning
kostar2 000 kr.
Sanering.Jaginstallerarradonsugar
som6r denvanligaste
Stgdrden
niir radonetkommerfrin
marken.om Du vill gdrajobbetsjilv kanjag hjiilpaDigatt kommaiging.

GQnAnMi0i6
Ake Ekman
Zinkringen
4, Garpenberg
o70 579 53 58
info@ekmanmiljo.se

Siiljes
Husky Centraldammsugaremed all utrustning, ej anviind kvar i kartonger,kvitto finns
Roger203 80

Siiljes
I mangelpi golvstativ,
Roger203g0

CentrumsomlagarsAgodmatvarjedag.
GodJulo Gott NyttAr till tjejernai koketpAGarpenbergs
pensiondr
Tackfrin en tacksam

GARPEN
BER65GYMNA5TTKKLU
BB
Efter julskinkondoxf ar lite motion?!
A^ANDAGAP,
KI. 09.30
Stovg6ngl Vi 96r co 3-4 km.
To medstovornoochfdlj medpden vcindo!!!!
RingInga - Stina tel. 220 10 f)ir info.

ONSDAOARkl . I9.OO Medelgympo
f gymnostiksofen.
vi bcirjonden 11 jonuori och krir till lzte
opril.
Laila tel. 220 40
Vottengympo<ir inte klort cintill viren sE vi fdr
Eterkommomed det pE fscebook, Gorpenbergsbor.
Hor ni f rdgor ringordf.Annikotef. 073-7944514
Medlemsovgifter:
Ungdomor
upptif f 196r
Vuxno
GODJUL onskarGympakf
ubben!

ISOkr/termin
300kr/termin

-
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L[\TS&@RILL
@ARPENS

PNZZAKEBABHANflBUR@ARE
FALAFELSALLAD

VALK@N4N4EN!

Allavi rad ressinga
r,siser,ketchup och
senap tillagar jagefteregna recept.
Jaggaranterar
dig en smakupplevelse
som
fir dig att kommatillbaka.
Vdlkommen
tillGarpens!
Koksmdstaren

i

@ARPENS
(tt)

