
Inledning

Tank vad ljust det blev niir sndn ftill och dverraskade ett flertal av oss, "kom ihiget" iir
tydligen kort diirftir att sn<in den kommer alltid varje 6r men lite olika tidigt pi hdsten. Nu har
den ftirsvunnit igen men den kommer 6ter var si siikra. Det var egentligen ganska trevligt med
sndn diirftir att dh kunde man se bide nigon riiv och ntryra ridjur pi ganskalirng! h611, pi
kviillen. Smiffiglarna syntes ocksi bra ntir de fl6g ut och in i fagelstugan och hiimtade
solrosfrdn och diirefter satt i vir krikonbuske och hackade bort skalen frin frdna. nu iir det
mycket sv6rare att se dem.

Men vi har ju ljusens hdgtid att se fram emot bara det inte blir for mycket av ljusslingor,
stjtirnor, ljusstakar med mera, som vi svenskar stiger lagom iir biist. Manga har ju julen som en
familjehdgtid och passar pa afitaffandra och k[ra, det tir ju ocksi nigot att gla$a sig 6t om
sliiktingarna bor l6ng1 bort.

Om man tiinker efter si iir det mindre tin en minad till vintersolstindet di viinder ljuset sakta
men siikert tillbaka och den underbara v6ren kommer.

Alla har vi snart kiimpat oss igenom ytterligare ett ar och ni har hillit ffra "blad" i era hiinder
och ftirhoppningsvis hittat nigot att l6sa i varje blad. Jag vore mycket tacksam om ni skriver
upp i almanackan niir 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 sexuella trakasserier i virat blad och hittills under ca sju 6r har jag
aldrig behcivt retuschera nigon insiindare si jag vill tackaallaftir den goda tonen i virt blad.

F6r att ni alla ska kunna fi "Bladet" tackar vi Hans Jcinsson och New Boliden som kostar pi
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, Gciran o Solveig, Inga-Stina,
Ingrid, Jill, Maritha, Stig E.,Vivan o Stig, Ake samt Roger som skjutsar mig 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 garnaha manusen till senast den29 mars 2017 ftir att de ska hinna
delas ut i god tid ftire Pfrskhelgen.

God Jul och Gott Nytt Ar tilliinskas alla liisare av vflrat eget Garpenbergsblad.

Ansvarig utgivare Barbro Jansson 0225 -203 80 barbrojanssonredband.net



Bolidennytt

Vintern, iform av ymnigt snoande, kom tidigt i Ar, men den stannade inte lAnge.
Nu dr det regn och rusk som rAder. Man kan ju hoppas pa lite sno till jul.

Boliden redovisade sitt lcvartalsbokslut f6r tredje kvartalet i mitten av oktober. Med
stigande zinkpriser och en gynnsam dollarkurs sA har resultatet pAverkats mycket
positivt. Vinsten for larartalet blev 1 ,3 miljarder och for helAret ligger resultatet
efter 9 mAnader pA 3 miljarder. Det ser ut som om det blir ett bra Ar och vArdet pA
Bolidenaktien har skjutit i h6jden.

Man kan tycka att det dr stora vinster som gors, men dA skall man komma ihAg att
en stor del av vinsterna investeras i verksamheten. Normala Ar utan storre
expansionsprojekt eller uppkop sA investerar Boliden ca 4 miljarder kronor per Ar.
De huvudsakliga investeringarna som g6rs dr tillredningar i gruvorna (d.v.s. bygga
infrastruktur for att kunna bryta malmen), utbyte av maskiner och utbyggnad av
sandmagasin. Storre investeringar som pAgAr i Garpenberg nu 6r bygget av en
driftcentral under jord (1054-nivAn), bygget av en ny seruiceverkstad pA 1200
meters djup och bygget av ett nytt ventilationsschakt med
uppvArmningsutrustni ng.

I Garpenberg rullar produktionen pA som planerat. Vi ligger nu pA den
produktionsnivi som var planerat med den stora utbyggnaden. Det betyder att
upprampningen av produktionen har gAtt helt enligt plan.

Miljd och sdkerhet dr mycket viktigt fdr oss. Nu i november pagAr de Arliga
"BSafe-dagarna" ddr alla anstdllda och alla fasta entreprenorer bjuds in till en
utbildningsdag med detta tema. I Ar handlade det om klimat- och miljo, stress och
riskhantering. For dessa dagar hyr vi Folkets Hus som med sin fina biosalong 6r
perfekt for sAdana hdr ovningar.

NAr det gAller siikerhet sA pAgAr ett omfattande projekt vid anrikningsverket i syfte
att stdrka sdkerhetsarbetet. MAlet med projektet 6r att ingen skall behova skada
sig eller bli sjuk av arbetet. Detta tror vi krdver allas delaktighet i det forebyggande
arbetet. Vi tror att det Ar fullt realistiskt att nA vAra mAl och vi har en engagerad
personal som jobbar for detta.

Jag har nu varit i Garpenberg i drygt fem Ar. DA jag tackat ja till erbjudandet om
att ta pA mig rollen som omrAdeschef vid Aitikgruvan utanfor Gdllivare sA kommer
jag att l6mna Garpenberg den sista maj nistaAr. Jag trivs fantastiskt bra i
Garpenberg, men nu niir vi klarat av den stora expansionen sA kanske det ir bra
om nAgon annan tar 6ver. Jag borjade min karriAr inom Boliden i just Aitik for mer
6n 30 Ar sedan. PA nigot sitt kiinns det bra att sluta cirkeln och gora avsluta diir
ocksA. Sedan har bAde min hustru och jag vuxit upp i Norrbotten och vArt
sommarstdller, mitt fordldrahem, ligger bara 17 mil soder om Gdllivare och det har
vdl ocksA bidragit till beslutet.

Hans Jdnsson
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Biista lSsare!
Hoppas aff din host varit god. Den var i varje fall osedvanligt varrn och torr till och med halva
oktober. Sen var varje millimeter regn vdlkommet. Snon som boq'ade falla den 1 november fortsatte
varje dag i ndstan tvfl veckor och med minusgrader blev det ett riktigt vackert vinterlandskap pi
girden, men sdg den gl2idje som varar. Plusgrader och slask blev det resten av november men
december dr ett oskrivet blad.
Girdens fauna (djurviirld) ut<ikades i somras med bilgetingar som beslutade sig for att bygga bo i
taknocken pe huset. Platsen dr vdl vald ur deras synpunkt for vi kommer inte 6t deras bo om vi inte
rivervdggen. Nu blir det oroligtattvdnta till sommaren for att se om de fortsiitter attbyggapi
samma plats.

Bdverdammen dr till storre gl2idje for diir hiickade flera sorters sjofigel som ocksi fick ungar, smi
dunbollar som plaskade runt, men som snabbt lorsvann ndr vi ndrmade oss. Ett stetligt svanpar
inspekterade platsen en dag i augusti. Kanske tiinkte de kolla var de vill bygga bo ndsta sommar. Vi
hiller tummarna for att de gillade det de sig.

Vid ett snabb-besok i Stockholm i somras hiipnade jag over hur snabbt Centralens tidigare odsliga
utrymmen att ta sig over, nu var fullpackade med iitande miinniskor, restauranger overallt - alla
fullsatta! En likadan overbefolkning hade drabbat Island uppttickte vi i september di vi pi viig till
USA, stannade nigra dagar i Reykjavik, ftir att bl.a. bada i Ble Lagunen. Det badet skulle vi bokat i
forviig for Island var fullsmetat med turister fr6n China, Japan och USA. De var diir fiir att skida
norrsken, fick vi veta, ja och for att bada. Vi blev blota i alla fall flor det regnade si fort vi gick ut i
staden.

USA ja dr en historia i sig. Det var intressant att i valkampanjens sista minad varapfl plats och
kunna kdnna av hur vindarna bl6ste. Inga stora affischer som i Sverige pL alla liimpliga flkrar och
vdgga1 utan enbart smi skyltar pi gtdsmattorna framfor privata hus. Av 100 skyltar ldste vi Trump,
Pence pi 98 och Hillary pi w6! Det gav oss en foraning om valresultatet.

Efter attha landat i Newark N.J. tillbringade vi forsta natten pi hotell eftersom vi dagen efter skulle
ta ut en hyrbil for resten av veckan. Rummetlilgpi tionde vflningen med en sdng som inte lig l6ngt
efter hojden pA hotellet. Dubbla halvmeter tjocka madrasser var inte sdrskilt liimpade for mig och
mina taxben, men med lite gymnastik tog jag mig upp.
Badrum iir ju en intelligenstest i de flesta ldnder och det giiller i hog grad i USA. Det iir ofta man
haft anledning att tdnka att lite svensk standard skulle inte skada. Varje byggare har sin egen ide'
om hur badrummet bor utrustas och i frihetens namn viiljer man inte standardkranar.
Resultatet dr minga ginger iskalla duschar eller heta, innan tekniken funderats ut.

Bilkorning i USA iir inga problem trots ,ett virnrarr av vdgar i flera lager, om man har en bra GPS.
Det vi hade med oss frin Sverige var nerladdade kartor over de stater vi skulle trafikera. "Paddan"
fungerade perfekt forutom den svenska elektroniska rosten som envisades med att uttala alla
engelska namn pi bokstavstrogen svenska High meadow (Haj meddo) blev higgmeadov, osv Samt
att den efter ett stopp ftir lunch fick ett sammanbrott och var tionde sekund under 15 mil uppmanade
oss aff "observera"
Viidret kunde inte varit biittre. Vi hade svensk h<igsommar. Tyvdrr hade inte trdden borjat skifta i
alla de fantastiska fdrger som dr vanligt pA hosten, speciellt for lonn och dogwood.

Ndsta hotell ftir tre ndtter lig i noffa Pennsylvania och hade bokats av goda vdnner. Vi fick di prova
pi det som blivit vanligt diir ndmligen att vdnner samlas pi nflgon restaurang for att dtafrukost
tillsammans. Pi viig till den forsta frukosten k<irde vi forbi en liten trafikdodad svartbjornsunge. Det
var sorgligt. Pe restaurangen hjiilpte dgarnas stora katt att muntra upp oss ftir den var viildigt kelig
och gick forvarv bland gdsterna. (Jag har inte sagt nigot om vira bestdmmelser om mathantering.)



Den andra fiukosten dgde rum pi en flygklubb, White Birch Flying Club, hogt uppe pi ett berg i
Catskills Mountains. Det visade sig vara en specialitet ftir den lilla staden Deposit, (diir jag for 55 flr
tog min high school-examen efter ett ir som stipendiat). Stadens alla ideella organisationer hj?ilps 6t
att stotta flygklubben genom att varje scindag under sommarhalviret ordna Fly-in breakfasts ,
(frukostar). Dimman lig tjock pi viig upp si jag trodde inte att minga skulle komma. Men
bilparkeringen var full. Denna sondag servade Krigsveteranerna, de stekte pannkakor med
lonnsirap, korvar och iigg i alla formeq bara att bestdlla.. Klubbhuset blev fullsatt och si snart
dimman liittade landade dven flygplan.

De sista ndtterna tillbringade vi hos en av mina amerikanska "systrar". Gissa om min forvining niir
sdngen vi erbjods var en kopia av den forsta hotellnattens! Men nu bad jug i varje fall om en liten
stege si jag kunde ta mig upp och ner utan problem!

Viil hemma igen frck jag en energi-boost och bcirjade rensa den ogriisbekliidda kiillarkullen for att
sakta gora om den till blomsterterass , ja i va4e fall terass, blommorna f;ir komma till sommaren
2017 . Den som lever fir se hur det blir.

Sfl kan jag konstatera att Gammelgirden dr upprustad med ny och mindre farlig trapp upp till
overviningen pi Gruvstugan samt fbtt nytt tak pi en bastu. Tack till Boliden ftir dnnu en insats. Det
blir di lite sorgligtatt ldsa att platschefen Hans Jonsson kommer attldmnaGarpenberg till
sommaren. Han har verkligen varit en vdlgorare och kommer att saknas men vi fhr cinska Lycka till
med fortsiittningen i Aitik!
Skommarbo i blota gria november.
Birgitta Bloom

----..-.-_------\- 
.-
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Vad hinder pi slottet?

Har du d.nnu inte atit av vhrt fantastiska julbord si. finns
chansen kvar! 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 verksamhet med
konferense r, jaktutbildnin gat, weekends med guldkant,
afternoon tea, guidade tuter, fester och fantastiska
middagar. Allt skriddarsys efter dina onskemal!
Hell utkik pil vhr hemsida www.garpenbergsslott.se,
Facebook och Instagram for 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 Cederholm med klass 4-5 och snarthar Sankt Staffan 19 nya
riddare upptagna i sin Riddaning. Den 5 december har vi hcigtidlig dubbning i kyrkan med
efterftiljande giistabud i forsamlingshemmet. Klockan l8 i kyrkan for de som vill se.

Barngrupperna 6r rekordstora i hdst och det iir jdtteskoj. Vi har 23 miniorer och 14 juniorer
inskrivna.

I oktober hade vi ett underbart miniorliiger inne pi Sankt Paulus girden med tema Astrid
Lindgren. Runt 50 barn plus ledare frin stiftet hade skoj med bide sockerdrickstrtid och hopp
over Helvetetsgapet och mycket, mycket mer.

Vi avslutade med en hiirlig Familjegudstjiinst med olika Astrid teman. Jag var lycklig liinge
efter det liigret. Barn och Astrid Lindgren kan det bli bdttre?

Sondag den I lll2kl 17 iir det Lucia med barngrupperna i kyrkan.
Engla Wil6n heter irets Lucia och 6r nog Garpenbergs yngsta Lucia under mina 6r som
barnledare i vir ftirsamling.

Snart Eir det dags ftir virt Juldrama hiir i kyrkan, onsdag den 1 4ll2 kl 9.30.

Senare samma dag har vi "Samling runt Krubban" kl l5 ftir Juniorerna &Daglediga's
julavslutning. Sj[lvklart fir andra ocksi ghphdet. Efterit grdtfest i forsamlingshemmet!

Torsdag den 15 6r det "Samling runt Krubban" kl 13. Med avslutning ftir 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 Hedemora Garpenbergs fiirsamling.

Jesus sa-Lit barnen komma till mig! .:

wffi
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r0nssfiiLtHG fuf @ vinter i Garyenhergs ftyrfr,a

Siindag llll2 kl. 17 i Garpenbergs kyrka: Luciagudstjflnst
Barngruppernas Luciatig, alla dr varmt vdlkomna till kyrkan.

Onsdag l4ll2 kl. 9.30 i Garpenbergs kyrka: Juldrama
Alla barn och vuxna dr varmt viilkomna!

Onsdag l4ll2 kl. 15 i Garpenbergs kyrka/Staffanskapellet: Julkrubba och julgriit

Efterit serveras grot mm i forsamlingshemmet. Julavslutning for daglediga och juniorer.

Alla barn och vuxna dr varmt vSlkomna!

Torsdag l5ll2 kl. L3 i Garpenbergs kyrka/Staffanskapellet: Julkrubba och tika
Efterit serveras julfika i forsamlingshemmet. Julavslutning for miniorerna.
Alla barn och familjer dr varmt vdlkomna.

Julafton liirdag 24/12 kl. 23: Midnattsmiissa i Garpenbergs kyrka

Juldagen fredag 25112 kI. 5.45: Buss till julottan i Norn
Bussen avgir prelimincirt frin busshillplatsen i Garpenbergs centrum, kl. 5.45.
Se Annonsbladet for mer information ndr det ndrmar sig.

Fredag 6/1 kl. 11: Enkel mflssa i Garpenbergs kyrka. Prediksn: Ingemar Pettersson.

Siindag 22ll kl. 15: Enkel mflssa i fiirsamlingshemmet

Liirdag 412 kJ.18: Musikgudstjflnst i Garpenbergs kyrka.

Siindag l9l2 kI. 15: Enkel gudstjiinst i ftirsamlingshemmet. Efterit: kyrkkaffe med semlor

Liirdag 4/3 kl. 11: Pimpelgudstjiinst pi Lissjiin

F'redag 17l3kl. 18 i Garpenbergs kyrka: Musikgudstjiinst med Alla-kan-kiiren

Gofjuf ocfr gott nytt frrl Med reservationfi)r rindringar.
Se alltid vdrt ffischskdp vid lqtrhnuren,

samt annonsbladet, fdr ahuell information.
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r Vecka 5

Mindag

tt"y ti +"wu.w|

a# Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Torsdag

Fredag

Vecka6 612-l0l2
Mindag Vasas currygryta, ris

Griinsakswok med nudlar

Tisdag Sweciliansk lasagne

Onsdag

Kramig potatis- och purjolcikssoppa

Grek. f?irsbiff, tomatsis,ugnspotatis

Grcinsakspytt, rcidbetor

Ugnstekt fiskfild, <irtsfls, potatis

Blodpudding, lingonsylt

Varm pastasallad, dressing

Majssoppa

Torsdag

Fredag

, Vecka 7 l3l2 - l7l2
Mindag Kassler,potatissallad/potatisgratiing

Broccolimedalj ong, potatissallad/- gratiing

Tisdag Kaittftirs- och grOnsaksfriis, pasta

Potatisbullar, lingonsylt

Onsdag Chili con carne. ris

Bulgur med lax, limedressing

Kycklingsoppa med sting, mjukt brdd

Pytt i panna, r<idbetor

Apelsin- och chilibakad fisk, potatis

Het kiittftirssoppa, mjukt brdd

Hedemora kommun
Kostenheten, 0225 - 341 93

Vecka2 9l l-1311
Mindag Studiedag - Ledigt

V a)kornnrt' ti.7l ]:a*,a. t t l)

F?irsbiff, stekt lcik, sis, potatis

Broccolimedaljong, potatis

Gulasch, ris, vitl<iksyoghurt

Hdstgul fisksoppa

Annad*skgratang, potatis

Kycklingpytt

Kijttftirssis, spagetti

Veggiesis, spagetti

Vecka3 16l l-2011
Mindag Blodpudding, lingonsylt

Potatisbullar, lingonsylt

Tisdag Ungstekt fisk, remouladsis, potatis

Broccolipaj

Het k<ittftirssoppa, ost

Couscouspytt

Korv Stroganoff, ris

Raggmunk, lingonsylt

lasagne

Majssoppa

Vecka 4 23ll-2711
Mindag Tunnpannkaka, sylt

Kycklingsoppa med sting

Tisdag Kdttbullar, sis, potatis

Sojabullar, sis, potatis

Onsdag Pastasis m rdkt kalkon, pasta

Griinsakssis, pasta

Kottftirsgrat?ing

Grdnsakssoppa

Fisk- och riikcurry, potatis

Risgrynsgrtit

TtiftommerL//

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Torsdag

Fredag

30n -3t2
Varmkorv, potatismos

Fiskbullar, dillsis, potatismos

Kcikets val

Krikets val

ryckn{ggryta, ris

Grya Anamma, ris

I-axpanett, iirtkryddad fi lsis, potatis

Pastagratang med tomater&oregano

Ktittftirssis, spagetti

Veggiesis, spagetti

Vecka 8

Mindag

Tisdag

q} onsdag

{}
tt, Torsdag

,d,
et Fredag

20t2 -24t2
Korv Sfoganoff, pasta

Gr0nsakssis, pasta

Torskpanett, iirtkryddad fi lsfls, potatis

Blodpudding, lingonsylt

Tacos

Veggietacos

Risgrynsgrdt

Pastagratiing med lax

Asiatisk kycklinggryta

Grdnsaksbiff med ostcreme

{
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Kop dina juldekorationer hos

Frisdrboa
Nu har iag mycket fint! Kransar,
julgrupper, Ijus, mm,

Vi kommer att ha en liten
julmarknad den 18 december
11:00-1 4:00 de finns dven
hemstickat frdn Kattis ochsussi$

\

dr pa ptats med sina produkter. yt)
bjuder pe glogg och pepparkakor.W
Fri leverans av julgrupper inom Garpe
dppettider mdndag - fredag 09.00- 18.

Frisorboa - Backgdrdsvdgen 28 - Te



Gammelgirden uppsnyggad

Renoveringar pi Hembygdsgirden har utforts under hosten. New Boliden har
hjelpt oss med att renovera tak och attbTrtaut en farlig trapp och det frna arbetet
utfordes av RM-Bygg pe eft mycket fortjtinstfullt sritt. Detta har gjort att vi nu
ekonomiskt dven har klarat denna stora kostnad.



Ek[ vinter pd er affa!
rHcELsEo evcoea8RDs-
ocH FRtYtosroeENl f l6

Den 24 september samlades nhgra speedwayentusias-
ter i vhr forening for att tolja direktszindnrngen wa
lank av VM -deltavlingen ph Fnends Arena. Kvdllens
vdrdar trakterade besokarna med hemlagad alggryrta
med svamp. Tack for en mycket $ckad kvailI

Vi vill passaph att rekommenderavhr frnabygdeghrdfor uthyrning till fo-
reningar och prlata fester. Nu finns ocksA diskmaskin och porslin for ett
lO-tal gdster.

S on vmj e er rlitr vi frn[sa atta U anfr# ed&gntnn titt

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

Sondag 1,9 tehruari, H 10.00 rplaneruru
arrgel- och prmpltiivhng ph Dormen vid
Hzilsingbo holme (om isen bal
Ta med matszickl Grillplats finns.

'/i \nsQgr a[[a Qarpenfiergare ocfi riven utsocfotes "6fafetftisare" ett
gott sfut ocfr ett Qott Tl'jtt dr 2012.

Om du vill veta mer% :nng gdrna
Susanne Sjostrom OZZS-ZSI Zl
Gunne1 waerner ozzs-zsO 16 eller ozzs-lzg oo

Hemsida: e-post: ingelsbo.bygdegard@gmail.com

hlu



I Garpenbergs Vdvstuga finns Garpenbergsloparen

uppsatt i vdvstol f?irdig att vdva for Dej.

Finns dven matfidv mm.

Nyborjare eller van, vdlkommen!

Vi hjrilper Dej igflng med vdven.

Eller vill Du att vi vdver en lopare till Dej?

Hor gdrna av Dej

till Doris Ruth 073-941 9904

dorisruth4T
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HAR 6PPET HUS TTSNAGEN

7 FEBRUART 2017 T(L 74,OO - 77,OO

KOIW OCH TTTTA OCH 8E HUN T{UL VI HAR

PROVSPELA eAnxa

W BJITDER pA FTKA

VALT(OMMNA

ULLA O225-2OO 22, 070-660 37 {3



rNFo rnAt FoLKETS Hus 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<ir den
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<ir att 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 vandaliserade och 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 civer skdtseln av badet.

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

Sittgympa

Sittgympa flor dig som har lite svefi att rdra dig och kanske problem med balansen. Varannan
t isdag kl .  10.30 -  11.30.
Start ftir vdrterminen den l7 januari, ingen fiiranmtilan behovs, kostnadsfritt.

Alla varmt vdlkomna!

Tina Flander, diakon i Hedemora - Garpenbergs fdrsamling

Kiipes

Delar till Garpenbergs sockendrdkt,
Margith Backikers, 070 27 608 16

hdtta, schal samt blus, allt ellerbara del,

Slipsten

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



Radon
Har Du f6r mycket radon i Ditt hus? Jag har jobbat med radonhus de senaste tio Sren och vill giirna
hjiilpa Dig. Det hir kan jag erbjuda:

Snabbkoll. Jag kan komma hem till Dig. Du fir friga hur mycket Du vill och jag ska fdrsoka svara. Vi
kommer nog fram till en inriktning for fortsatta etgerder. Snabbkollen ir gratis.

Besiktning. Vid en besiktning mdter jag radon i alla rum i huset. Jag miter ocksi gammastrSlning och
tittar pi ventilationen. Efter besiktningen fir Du ett skriftl igt protokoll med miitresultaten och ett
fdrslag til l itgiirder. I de flesta fall f6r Du ocksi en offert pi itgarderna. En besiktning kostar 2 000 kr.

Sanering. Jag installerar radonsugar som 6r den vanligaste Stgdrden niir radonet kommer frin
marken. om Du vi l l  gdra jobbet sj i lv kan jag hj i i lpa Dig att komma iging.

GQnAn Mi0i6
Ake Ekman

Zinkringen 4, Garpenberg

o70 579 53 58

info@ekmanmil jo.se

Siiljes

Husky Centraldammsugare med all utrustning, ej anviind kvar i kartonger, kvitto finns

Roger 203 80

Siiljes

I mangel pi golvstativ, Roger 203 g0

God Jul o Gott Nytt Ar till tjejerna i koket pA Garpenbergs Centrum som lagar sA god mat varje dag.

Tack frin en tacksam pensiondr



G ARPEN BER65 GY MNA5TTKKLU BB
Efter julskinkon dox f ar lite motion?!

A^AND AGAP, KI. 09.30

Stovg6ngl Vi 96r co 3-4 km.
To med stovorno och fdlj med pd en vcindo!!!!

Ring Inga - Stina tel. 220 10 f)ir info.

ONSDAOAR kl . I9.OO Medelgympo
f gymnostiksofen.

vi bcirjon den 11 jonuori och krir till lzte
opril.

Laila tel. 220 40

Vottengympo <ir inte klort cin till viren sE vi fdr
Eterkommo med det pE fscebook, Gorpenbergsbor.

Hor ni f rdgor ring ordf.Anniko tef . 073-7944514
Medlemsovgifter:

Ungdomor upp tif f 19 6r
Vuxno

GOD JUL onskar Gympakf ubben!

ISOkr/termin

300kr/termin
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I
@ARPENS L[\TS& @RILL

PNZZA KEBAB HANflBUR@ARE FALAFEL SALLAD

i
@ARPENS

(tt)

VALK@N4N4EN!

Alla vi ra d ressinga r, siser, ketch u p och
sena p tillaga r jag efter eg na recept.

Jag garanterar dig en smakupplevelse som
fir  dig at t  komma t i l lbaka.

Vdlkommen t i l l  Garpens!

Koksmdstaren


