Inledning
Efter dennamycket siiregnavinter si iir tintligen viren pA viig och besdk garnaSddraDalamas
Piirla i denna ljuva vinid. Det tir naturligtvis Hiisslenjag menar.Troligen har viil hasseln
blommat <iveroch skippt sina hanhiingensom syns pi marken,men kansken6gon blAsippa,
vitsippa eller lung<irtfinns att beskida.Ta garnameder fika och sittunderlag,det finns
sittplatser i ring runt eldstiiderna.Det finns dessutomganskaminga figlar att lyssnaoch titta
p6, t ex ndtkrikan (mcirkbrunmed vita st?inkpi alla fiiidrarna ej att ftirviixla med ndtskrikan).
Bli inte avskriickta om det finns nigra bilar pi parkeringendiirftir att minga besokarekan
?ivensitta nigonstans bland alla hasselbuskarna,
men det kan vdl ocksfl vara trevligt att kanske
hitta nya viinner. Vi var diir en gang niir det var sju bilar pi parkeringenmen vi sig inte en
endaperson,det iir ett ganskastort naturomride som borde utnyttjastill friluftsliv, det lilla
aber som finns iir att man mAstese sig ftir si man inte siitter sig i "f6rskiten" som iir kvar
sedanft)rra 6ret, men under viren och ftirsommarenfinns inga fir diir, de iterkommer viil
ftirmodligentill sensommaren
och hristenigen.
Snackaom hiirligt virviider, innanjag hunnit klart med inledningstextensi bdrjar sncinyra
utanfiir ft)nstret. Att det snoarbryr inte kajorna sig om, de bygger sitt bo med jiittefart i
grannensskorsten,ftrhoppningsvis inte i den pipa som leder ned till eldstadenftir di blir det
t?ittsi rcikeninte kan komma upp i skorstenen.
Virt varmastetack till Hans Jonssonftir den tid som han varit chef hiir i Garpenbergoch
st<jttatoss med tryckningskostnadenfrr "virat eget blad" och samtidigt hiilsar vi Jenny
Gotthardssonviilkommen som chef frir hela Garpenbergsgruvanoch hoppaspA lika bra
samarbete.
Glad Pisk till alla "skrivare" i bladet samt till alla "mina kurirer" som delar ut bladen utan
minsta ersiittning, en del har ju tur och kan 96, andramiste ika nAgonmil fdr att nA ut till
liisarna inom "sitt" omride.
Niista blad planern jag att det ska komma till alla liisarelore midsommar s6 materialet
behciverjagsenastden l5juni.
Ansvarig utgivare: Barbro Jansson
barbrojansson@bredband.
net
Bladet kan iiven liisaspi:
Garpenbergsbl
adet.esy.es

Informationfrin Boliden
vdder.Sol ochvarmtena
SA har vArenkommitmed som vanligtomvdxlande
gdss
har kommitoch i helgen
dagenoch bl6sigtoch kalltniistadag.Svanaroch
tillsommartid.
stdlldevi om klockorna
med ndrboendei FolketsHus.
Den22 marshadevi det Arligainformationsmotet
om
Det var ovanligtm6ngasom kom,vilketvi tyckeriir trevligt.Jag informerade
Det harvaritett fantastisktbra 6r och i
6ret som g6ttfor oss i BolidenGarpenberg.
pekar
har okatochv6r
h6ll.
Produktionen
At
rdtt
kurvor
stortsettalla
att trotsen ndstanfordubblad
har minskat.Visstdr det fantastiskt
miljopAverkan
produktionsA sldppervi nu ut mindremdngdmetall,kvdveoch CO2 dn innan
for
vi gjorti reningsverk
DettaberoendepAde miljoinvesteringar
expansionen.
koravst6nd
kortare
vattensom vi hanterar.Dessutomhar vi i efterutbyggnaden
allsovanjord och det
i gruvanoch ingamalmtransporter
for malmtransporter
som kor sligentill
pAverkarnaturligtvis
Att sedanden entreprenor
CO2-utslSppen.
o/o
gor
pA
till.
sitt
Gdvfehamnkor 100 biodiesel ocksA
Det ekonomiskaresultatetvar ocksdmycketbra. Av de drygt5 miljardersom var
for ca 40 % ellerdrygt2 miljarder.
hela koncernensresultatstodGarpenberg
var p6 platsoch berdttadeom
AndersAstromfrAnBolidenfastighetsavdelning
med ca 10
Bolidenskogsbruki allmiinhet.Boliden5r en relativtstorskogsdgare
ellernedlagda
tillverksamma
000 ha brukbarmark.Detmestafinnsi anslutning
pAgAngi Garpenberg,
gruvor.Det dr ingastorreskogsarbeten
endastmindre
gallringar
och rojningar.
Vi skall
PatrikLundinberdttadeom 6retsplaneradearbetenpd sandmagasinet.
som vanligthojaen del dammaroch ta bergur den nya bergtiiktensom anlagtsi
anslutningtill magasinet.
Vi kommerocksAatt liimnain ansokantill
miljodomstolen
om tillst6ndfor fortsattahojningar.
TillstAnd
for dammarsomfinns
runt sandmagasinet
kan man barafd 10 6r it g6ngenoch det borjarbli dagsatt
startatillstindsprocessen
igen.
Kent Hedinberdttadeom borrningen
av det nyaventilationsschaktet
for ventilation
av Kvarnberget.
Dettanya schaktborrasintilldet gamlaGruvsjoschaktet.
Tanken
dr att uppvdrmningen
av ventilationsluft
skallske medvdrmevdxling
av vdrmefrAn
frAnluften.
PilothAlet
har nu n6ttdrygthalwdgs.Totalschaktldngd
dr ca 580 m.
Till sistvar en representant
frAnNitroKonsultmedoch berdttadeom vibrationer
frdn sprdngningar
och de mdtningarde gjortoch kommeratt gorai sambandmed
v6ra sprdngningar.
Det man hittillsuppmdttpAfastigheter
i ndrhetenav oss dr
endast20 % av de riktvdrdenman bor hdllasig under.Detvi ocks6fick ldraoss
dr att mdnniskandr mycketkdnsligfor vibrationer
och uppleverdet ofta
allvarligare
dn det dr ndr det gdllerriskfor skadorpA hus.
I Ar 5r det 60 6r sedanBolidenkopteGarpenbergsgruvan.
Det kommer
naturligtvis
att firasp6 nAgotsdtt.
Tillsistvilljagtackafor migdAjag ijuni flyttarupptillAitikgruvan
i Gdllivare.
Det
har variten fantastisktid hdr i Garpenberg
ochfantastiska
miinniskorjag f6tt
arbetamed och trdffa.
Hans Jdnsson

Lite smfltt&gott frfln Svenskalryrkans ungai Garpenberg!
Ja di har vfrrenkommit medtofsvipor,tanorotussilago,blisippor och allergi m.m.
Allergin kom ovanligt tidigt i flr... menmendet iir ju v$r.
Gruppernarullar pi och vi jobbar medatt varaen god kamratoch att maninte skaftirstdrafrr
andra.Eftersomdet varit mycket skadegdrelse
nerevid kolmileplatsensi tycktejag att vi
skulle gi dit en eftermiddagmedJuniorernadi fler av barneninte vissteva en kolmila vm.
Men toppeninformationom en milas "uppging och fall" av G6ranGranstr<imsi hadevi
mysigatimmar medkorvgrillning och ndjdabarn.

Snartiir detda,xftir vArtpflskdramakl 12 denlll4 i Garpenbergs
kyrka.
Alla fir varmt villkomna!
Vi kommeratt 6kapi gemensamavslutningsresatill Viistenflspi Vdrldensfest.
Ett arrangemangsomViisterasstift stir ftir. Mycket roligt kommerskeden dagensomElr
ldrdagden 3/6. Mer info kommer!
Pnminnerredannu om Sommarkollot somalltid Arv 25-26.Mer info kommer!
Sensliingerjag in en bliinkareom vir Cruisinggudstjflnstden I 116kl 1l.
Sommarenshtijdpunkt!
En riktigt Glad Pflsk pl er alla!
Kram Bettan
Husmor& Barn & ungdomsledare
i HedemoraGarpenbergs
fiirsamling
- Jesussa: Ldt barnenlwmmatill mig!

Tack till Alla-kan-kiiren
Fredagen17 mars hade vi musikgudsdiinst
tillsammans med
Alla-kan-koren i
Garpenbergskyrka. Mdnga kom for attvara
med, och det var en fin stund i kyrkan med
alltifrin "Genom eld och vatten" till "Inget
stoppaross nu". Stor tack till k<irenfijr ert
engagemang och s6nggliidje, och varmt
vdlkomnatillbaka!
SammangAende
och kyrkoval
1 januari 2018 kommer Hedemora-Garpenbergs
fiirsamling
och Husby forsamling att git sammantill en enda.Infor deffa
kommerdet ocksi attvara kyrkoval,siindagen17 september.
Di viiljs kyrkofullmiiktige till den nya ftirsamlingen.
Sitt-gympavarannan tisdag kl. 10.30
Tisdagar oj?imna veckor kl. 10.30 ar det sittgympa i
forsamlingshemmet.Sittgympanpassaralla ildrar. Var med
pi de rorelser du kan. Varmt viilkommen! Har du frigor:
kontaktadiakonTina Flander0225-2570 31.
Snart iir det pflsk
I Garpenbergs kyrka firar vi pdsken med piskdrama,
skiirtorsdagsmdssaoch Piskmiissa pi Annandagen. Vid
skdrtorsdagsmdssanfirar vi den forsta nattvarden, och
gudstjiinstenavslutasmed att vi tillsammanskldr av altaret
dukar och ljus mm infor lingfredagen och Jesu dod. Pi
Annandagenspiskmiissa firar vi livet. Di p6minnsvi om att
det aldrig dr kort, att livet hittar nya vdgarigen och igen, och
att trots att alla diirrar kan tyckas stiingdasi kan Gud stiilla
ett fonsterpi gliint i ditt liv.
Tycker du om att sjunga?Viilkommen till pisk-singalong i
Vikmanshynanskyrka 23 april kl. 11.
Pilgrimsvandring pfl Flinsberget23 april
Alla som dr intresseradeav pilgrimsvandringfir gdrnafolja
med pi en vandring pi Flinsbergetsrindagen23 apil, ca 7
km i medelsv6rterrdng. Samling kl. 8.45 vid Hedemora
kyrka fiir den som vill samika diirifrin, annars borjar
vandringenkl. 9 vid info-tavlan vid flinsberget.Ta med egen
lunch och fika. Mer info samtanm6lan:Ninni Emanuelsson.
0225-2s70 73.

En fin pisk och en hiirlig vir onskar jag er!
Anna Jonsson,prrist i Garpenberg

Tisdagl1 aprilkl.12
P6skdramafor alla 6ldrar"i kwkan
Torsdag13 april kl. 18
i kyrkan
Skiirtorsdagsmdssa,
Husbandet
MAndag17 aprilkl. 17
Piskmiissa i kyrkan
Garpenbergskciren
N6gonging i maj:
Vardagsgudstjiinst med
nigon av barngrupperna
Torsdag25 maj kl. 8
Gokotta
Thomastorp/Bensisen
Ta g2irnamed en kaffekorg
Sondag28 maj kl. 17
Mors minne
Ddreftergudstjlnst i kyrkan
S<indag
I I juni kl. 1l
Cruisinggudstjiinst

M ed reservation fii r iin drin gar.
Fiir aktuell info om varje
gudstjiinst:
seAnnonsbladet.hemsidan
eller vflra affischer.
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PAskaftonlordag 15 april kl. 14,00
Snart lir fastan slut och det iir dags att festa pA GarpenbergsSlotts overdAdiga
piskbuffd! Med en harlig inramning serverasbl.a. sparrissoppamed ostsnurior,
Wallenbergare med klassiskatillbehcir,lamm och mycket mer.
Varmt vlilkommen till oss cinskar
John & Cilla, Denis, Sofia, Annika
BordsbestAllning:
tel. 0225222 07,info@garpenbergsslott.se
a95I<t/person

Vendela
Cederholm
kommer till
Garpenbergs
Slott!
En seans med Vendela Ar fflld av glAdje
och vArme. Budskapen frAn sldktingar,
vAnner och bekanta dr jordnd.ra och det
som hon fdrmedlar Ar avsett att vara till
nytta och hjrilp i vardagen.
Vill du vara med? Anmdl ditt deltagande
till info@earpenbergsslott. se
Liirdag 29 april kt. lgroo. Seansen tar
ca 1,5 timme, dd.refter sen/eras en hArlig
Afternoon Tea i vAra salonger , 495 kr.

Nytt datum for
jaktutbildning:
torsdag-sondag
1-4 juni 2OI7
Teori, praktik, kost
och logi, 9 990 kr
FrAgor och anmdlan,
i ohn@qarPenb.t*..1o,r. t.
tel: 0225 222 07

Kiira liisare
Kan vi tro att denna vinter (som till en brirjan inte verkadebli
riktigt riktig) nu
rivergir i vir? Jo det var ju vinter eff par veckor 6t gingen,
men dessaveckor
plusgraderoch smiiltandesn<idrivorganfpalang. Jag
siiger bara
3yllgtr av
uscH! Fast niir februari brirjademed talgoxu*u, ua.raig, kod"n-riktigu
vinterkylan ocks6.Med den hrirde vi ocks6kattugglansm"orsesignaler
p6
kviillarna, sAvi kunde i alla fall ana attviren var-pi vag.
Vildsvinen bcikarfttr fullt pA och nedanftr Skommarboberget.Jag gissar
attvina
svampfliickar iir ett minne blott.
Nyheterna pi radio och TV har varit mycket upptagnamed den nye presidenten
i
USA. Konsten att gdra svart till vitt har tomminteiats flera ganger.
iag arftirstfls
ftirvanad att7}-hringen inte anviinderglasrigon.Di kom jag p6 hur
dei kunde vara
att han inte sig skillnaden mellan fotografiernafrinObamas rrafyttAa
installation
och sin egen ganskaglesafolkskara. Han ser ftirstis inte klart utan glas<igon
och i
blurret tror han att det iir befolkat av massoma!Saganom kejsaren,
nyu ftaaer i
nytt utftirande bara.
Katten pA logen har nu efter ett och ett hah.t ar blivit si tam att den
kryper upp i
kniiet om man sitter ner vid matplatsen. Med matsk6leni hand ger
det att komma
den n?iraiiven ute pi girden.
Maten har mest best6ttav torrfoder, och lite bl<ttfoder.Niir jag di laste
i tidningen
att en katt som utfodras med torrfoder riskerar att bli riverviltft och
fi diabetes,
kom jag att niirmare studerainnehillsftirteckningen p6 det som anges
som
'komplett
helfoder" och blev ganskachockadoctr t<inaemig lurad.
Men jag har ju ansvaret atttaredapi vad jag kciper!Merpartenbestir
av spann_
mal, nigot som ett rovdjur alls inte beh<jver.protiin, k<ittoch fisk, utg<ir
bara
nigra procent. Di inhandladejag lever och ndtfiirs somjag lade pi
.i tullrik uu.
ftir sig. Levern hadejag skurit en liten bit av och hackati Jrauitui,
ftirsen tog jag
nitgramatskedarav. Kdttftirsen smakadebra men levern den kunde
vi iita sjaiva
om vi var intresserade.Nu fir katten ri nritfiirs med en iiggula en g6ng
i veckan.
Det verkar vara oK. Blcitfodret iir dubbleratoch torrfodrilutbyn -oGtt
biittre. Ja
det iir ett pyssel och nu ffir vi ta ansvarftir det lilla livet, som beh<iver
friskt vatten,
m1t tvi ginger per dag och en kelstund mitt pi dagen.Tur att vi iir pensioniirer
si
vi har tid. Men ett problem iir det om vi skulie vilji resabort! Sist vi var
borta i t0
dagatgforde vi ett schemafiir goda viinner och dottern som turadesom
att ge den
mat. Det fungeradeoch katten var kvar niir vi kom hem.
En genomging av diversekartongermed gamla kliider avseddatill mattrasor
resulteradei ehkilliga kassarmed textilitervinning. Det ktindesinte
riitt attbara
sliinga det i containerftir bninnbart.Det behcivdeslnteheller eftersom
atervinningsstationeni Hamre har flera containrarmed namnetHuman
Bridge
ftir itervinning av fibrerna till nya material. Aven skor och annatkan;,recyclas,,
Var det nigon mer iin jag som reageradepi de bruna stora fliickarn
ap1rvirnyligen
a
restaureradekyrkas torn? N6gra veckor senarevar de puts viick!
Kyrloherde
Pontus ftirklarade att det antagligenberoddepijarnvitriolen i
ftirgen som vid
fuktigt viider "bl6der" och som drar sig tillbad n?irdet blir torrt
igen. Ingen magi
var allts6 inblandad.
Skommarboi vintrig mars/Birgitta Bloom

Maria pt HiSjen
Certifierad

Massage/ koppnings

terapeut

Fiirstkrad i BKM

Ont i kroppen? Huvudvfirk?Tennisarmbtge?
Eller behiiver du extra energi nu nHr vtren 5r hfir?

Prova Piggelin,
En energigivande helkroppsbehandling med uppiggande oljor
LHmnar kroppen avslappnad och energifylld

1 timme 550kr
3O min 3OOkr

VHlkommen!
Maria Eriksson
Htijen 13, Olshyttan
Bokning:07O-297Lg 67
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Boule

Kom o priiva spelaboule
vi spelar tisdag o borsdag
mellan71,30 - 77,30
Viilkomna
Finnhytta ns Boule(?irening

rVafrWgn@AeSrgd'lN
n { 6 E L s B o a Y GD E GE co S ocH FRrrrosrdREHltr6

Glad pdskalla ldsare!
Vi borjade 6ret med "polskor och gammaldans" pA
trettondagsafton.Trettondagen avlopte v6r traditionella
julgransplundring
med dans kring granen, dockspel och
fiskdamm.Minsannkom intetomtenpAbesoki Ar ocks6!
FisketdvlingenpA Dormensamladeett trettiotaldeltagare.
Allafiskadeinte,men alla
trivdesrunt elden.Dom duktigastemed pimpelnvar paretGruvsjo.Beloningenblev
choklad.
Arsmiitet holls 12 mars.VAr ordforandeSusanneSjostromhade avsagtsig omval.
Till ny ordforandevaldesHAkanHermansson,
Hedemora.Han kdnnervdl till trakten
genomatt hanjagat i omgivningarna
sedanbarnsben.
Nu till kommandeaktiviteter:
Valborgsmiissoaftonsiindag 30 aprilfirarvi vid eldeni Ingelsbokl 19.30.
Trauteoch Gunnar,0225-230
23, villgdrnaatt manforbestdller
korvtill grillning.
Brasantdndskl 21:30.
Midsommardagen,24 juni kl 16:00reservi majstang,sjunger,dansaroch leker.
Ta gdrnamed blommortillst6ngen.
Bitutflykten till Hdlsingboholme skerscindagenden 2 juli kl 12:o0.Ta med
lunchkorg,sA gdr vi pAtipspromenad,
dteroch trivstillsammans.
Grillplats
finns.
Vi samlasvid Hdlsingbobryggaellervid holmen.
Sommarkvdlli Ingelsboblirfredag 21 iull kl 19:00.DAkommerbiodlargesdllen
Jan
Stagenmarkatt surraoch sv6rmaom bin.GruppenVildljusstir for den musikaliska
inramningen.
Om du villvetamer,ringgdrnaGunnelWaern6r
073-04571 93.
Ha en skonv6r och hjdrtligtviilkommentill vAra
aktiviteter!
Hemsida: www.byqdeqardarna.se/ingelsbo/
e-post:inoelsbo.
bvqdeqard@qmail.com

Hedemora
kommun
- 341 93
Kostenheten,0225
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s Vecka14
Mmdag

Tisdag

Onsdag

Sh+ilrrufa{,rrang*n
r Vecka17

Vasas currygD.ta,ns

&

Grrinsakswok med nudla

€,

Kramig potatis- och purjolokssoppa

w
qr

Grek. fbrsbiff, tomatsas,ugnspotatis

&

Swesiliansk lasagne

Mmdag

o Vecka 15
Mmdag

Tisdag

ti,

Onsdag

Vam pastasallad,dressing

/&Y

4,

r0/4- t4/4

rorsdag
Fredag

t Vecka 18

Kassler, potatissallad/ potatisgatAng

4,

Potatisbulltr, lingonsylt
l,ittt piskbord

Fredag

Tisdag

Mindag

Tisdag

Tuupaurkaka, sylt

Kycklingsoppa med sting, mjukt bnid

4p

l,ingfnNlag

*

&

t{p

l.edigt

+,

2/5 - 5/5

Fitsbiff, stekt ldk, ses, potatis

Gulasch, ris, vitldksyoghun

A nna*skgmting,

Fredag

Kotft]rssas, spagefti

potatis

Kycklinglytt

Mmdag

do{'rL'sv't:'
Tmj" dag senreras
saffads0u|fd, smirgds
ocn
mjii[E/vatten

Het kottfitssoppa, ost
Cousoouspytt

Torsdag

JvIeI r eser-vat ion fiir ey. 6indr futgflr

w

Ungstekt fi sk, remouladsis, potatis
Broccolipaj

Onsdag

Fredag

w
q*
4,
q*

4t
et
&

8/5 - t2/5
Blodpudding, lingonsylt
Potatisbullr, lingonsylt

Tisdag

Fredag

K<ittbullar, sis, potatis

&

Tisdag

Naiionaklagcn

&

Onsdag

Chili con cme, ris

Pastasesm r6kt kalkon, pasta

Tisdag

Fisk- och riikcurry, potalis

ev
&
&

Bulgu med la, limedressing
Torsdag

e,

Fredag

r#

22/5 - 26/5

Onsdag

i Yecka24
Mmdag

Tisdag

Fretlag

Mmdag

Onsdag

&Y

tr-edigd*g

&
&
&
,&

Letlig dag

{$

ris

Xr. lllm mellfilr{tr d{ g

29/5 - 2/6
Vasas currygr)'ta, ris

Swesiliusk lasagne

&
4*
4,

Kr?imig potatis- och pujoltikssoppa

t*,

Grek. f;irsbiff, tornats6s,ugnspotatis

&

Grdnsakspytt, rodbetor

qx

Kow Strogmoff, ris

tt*

Raggmmk, lingomylt

47

Lasagne

/t&

Blodpudding, lingonsylt
Vmn pastasallad,dressing

q"Y

Majssoppa

{t#

Majssoppa

&

Torsdag

et
&

Torskpmett,ortkryddadfilses,potatis
Blodpudding, lingonsylt

Gr<insakswokmed nudlr
Tisdag

&
.tt

1216- 16/6
Korv Strogmoff, pasta
Grdnsakssas, pasta

Kdkets val

GrylaAma,ris
Tocdag

Apelsin- och clulibakad fisk. potatis
Het kdttfiirssoppa

Varmkow, potatismos

Kyckltggryta,

Kycklingsoppa ned sting, mjukt brod

&
i#
q*

rytt i pama, rddbetor

Kdkets val

$,

e*
EY
w

Kottiiirsgratiing

Lcdigr

Fiskbullu, dillsis, potatismos

s Yecka22

8'

l,edig dag

.r*

Risgrlnsgrdt

Mindag

5/6 - 9/6

Mmdag

Kycklingsoppa med sting

Gron sakssoppa

4 Vecka 21

€;

l:a maj

Tondag

: Vecka19

Torsdag

Studiedag

Veggiesas,spagetti

r7t4-2r/4 PASKLOV

o Vecka 23

Sojabulla, sas, potatis

4*

Broccolimedaljong, potatis
Onsdag

15/5- l9l5
Tunnpmnkaka, sylt

Grrinsakssis, pasta

Htistgul fisksoppa

l,cdigt

i Vecka 16

@

,r{*

Onsdag

l,edigt

€t
q,

Kyckling- och gronsaksfriis,pata

Pytt i pama, rddbetor

t*

K<ikets val

Laxpaj

Majssoppa

Onsdag

Fiskgratiingmedcurryremoulad,potatis

Mmdag

K<ikets val

Ugnstekt fiskfile, ortses, potatis

Torsdag

r Vecka 20

Koftbullar, malaroner

Raggmunk, lingonsylt

Broccolimedaljong, potatissallad/-gat2ing
Tisdag

24/4-28/4
Rotfruktsgratiing, falafel

Blodpudding, lingonsylt
Fredag

: Den hiir riitten lagas frdn grunden

VARTERMINEN2OI7

314-714

Grdnsakspytt, rddbetor
Torsdag

qt

Ugnstekt fiskfile, onsas, potatis

Hemsida
: www.hedemora.se/Barnoch utbildning/M6ltidsverksam
het

Onsdag

Tacos
Veggietacos

Tondag

Lax. kall,5rtsis,poraris

Fredag

:l,vrlutning

&
*

w

Hej grannari Garpenbergmed omnejd!
Ni 2irhjiirtligt viilkomna att Ftkautfiir bergetoch ta del av affangemangen
som Vikbygdens
intresseforeningordnar.Gkim inte heller att vi har en vdl utrustad,handikappanpassad
lokal som man
kan hyra for moten och fester.
For hyra av lokalen kontaktaMikael Biickstam 070-32935 84
Almanacka
l9l4 18.30Bystugekviill med soppaoch brod. Kostnad50 kr liittarefortering.Anmiilan till Anita
6stman, senast1714anita.ostman@ghills.ors
eller mob 073-04718 86
30/4 19.30Valborgsmiissofirande,
tipspromenad,lotteri, korv o kaffeflorsiiljning,allsingtill viren,
fyrverkeri
241518.00StudiebesokArtek, samlingvid Bystugan
31i5 18.00Utflykt till Abbontjiirn, samlingvid Bystugan
71618.00Minigolf I Smedby,samlingvid Bystugan
2516Friluftsgudstjiinsti samverkanmed SvenskaKyrkan, Griisplanenhos StrrimsG<jsta.Vid regn i
Bystugan
281619.AACafdkviill Per Jacobssonmed vdnner
51719.00Caf6kv?ill,"Barn p6 50-talet,Ung pi 60-talet".Nostalgikviill med SolveigBergqvistoch
Aaders Larm
l2/'7 19.00Caf6kv2illProgramej klart
l9/7 19.A0Caf6kv?illOwes Trio, Ove Fredrikssonmed vdnnerunderhAllermed visor och skronor.
261719.00cafdkviill, Leif olofsson kiserar om ortsnamnoch derasbetydelse
21819.00Caf6kviill Programej klart
12/8 l0-ca l5 Byakampmed tiivling mellan byamamed hamburgerlunchi Vikbyn
l8/8 19.00Pubkviill med Viistg<itaklimax!Christermed vdnnerunderhflller,mat. Anmd.lan
anita.ostman@9hills.orseller mob 073-04718 g6

Iloppas vi ses!

VAI{DRING

GENOM FINNHYTTE BY

Minnen nedtecknade

av Ivar

PA 3O-TALET

Kronberg

Fcir en tid sedankallade Kristoffer Arnbeck med Linnea Kdrvemo till mote i forsamlingshemmet.Syftet var att inventeraGarpenbergskyrkogird pi dels viirdefulla gravvirdar och dels personersom bott och betytt mycket lor bygden.I egenskap av nestorgiillande 6lder tyckte Inga Gustavssonatt jag borde vara med, det
visadesig varaganskamisslyckat.P6 grundav min diliga horselhordejag knappt
ett ord som sades,ddrfor sittei jag mesttyst, med en kiinsla av att det blir ungef;ir
som goddagyxskaft, om jag yttrar mej. Vid ett senaretillftille ndmnerjag detta
ftir Inga, att trots att jag kiinde nbstanvarje g6rd i byn pi 3O-taletjug.j kan ffi
fram nigot om detta.Hon siijer: Skriv ned det, du kan liisa upp det pi nigon triiff
ftir dagledigasedan.Jag tar Inga pi orden och borjar skriva ner nigra minnesbilder.
Jag floddesoch vdxte upp i Bensisen,en skogsbyutan el och telefon, ibland pA
vintern helt isolerad frin omviirlden.Diirfor sig man som barn Finnhyttan som
rena sagolandet.Mitt forsta minne av Finnhyttanhiirror sig frin ett tidigt 30-tal.
Far ochjag ikte med hiist och sliidedit. Far stalladein hiisteni Kvarnstalletfor att
sen utrdtta de iirendensom skulle utforas.Vi gick till forsta girden efter jiirnv2igen, den kallades Stenhuset.Diir huseraden6gra korare som far kiinde. Jag vill
minnasatt det bara var ett rum i stuganmed britsar efter viiggarna.Senarerustades Stenhusetupp till bostadshus.Dit flyttade frin BensisenAlbin Salomonsson
med familj. En dotterdotterMary gifte sig med Helge Eriksson(gropa)och bodde
i girden mitt mot Konsumtill sin ilderdom.

0m vi si gor en avstickarefrin storaviigen genombyn utfor backenvid Stenhuset
kommer vi till en rod liinga diir OskarValberg bodde.0m han hadenigra kor vet
jug .j, men han hade en jiittestor hdst, som han korde fora med frin Konsum till
Jelkenoch Bensisenvar l4:de dag.En sonsontill honom,Hans,bor nu pi Backgirdsviigen.I sammalangaboddedven en skomakare,Sundberg.Senareflyttade
Otto Karlssonfrin bensisendit. han var farfar till Barbro Jansson.hon med Garpenbergsbladet.
Nu har vi kommit ner till Sjobergs,ddr v6r ftirdsman BernhardVis6n bodde.En
tid var jag med hiist och stenvagnvid pensiondrshemmen
uppe i byn och korde
och hadehiisteni Visdns stall, nigot som han tyckte var bra. Han fick pi si siitt
lite godseltill sina blomland.De nybyggdapensioniirshemmen
var bland de forsta
i sitt slag i Sverige,och vid invigningentalade Gustav Moller. Husen overgick
sedani Hedemorabostiiders
69o, som rev dessai stort sett felfria bostiider,dom
ju
borde ha K-miirkts och det med stort K.
For att Stergi till vir vandring genombyn gir vi upp i sluttningenmot kyrkan, till
en gird som jag tror hette Schons,d?irbodde kronjiigareBorgstrom. Bredvid i
riktning mot station bodde kyrkvaktmdstareEmil Norgren, han hade en son som
blev sviger med Bengt Simas.
0m vi s&gir tillbaka till viigen genombyn kommer vi till en gird diir GunnarLagerkvistbodde.Till girden hordeuthusoch en stor ladug6rd.Om Lagerkvisthade
nigra kor minnsjag ej, han startadesenareett lastbilsikeri. Ladugirden civertogs
av ett bussbolag,som gjorde garagepi bottenplanetoch bostiiderpi ovre plan,
oppnadebensinmackoch kiosk, med Birger Tomfeldt som kioskinnehavare.Man
kan siiga att det diir bildades ett Garpenbergscentrum. Kriget kom och med det
gengasdriftfor bilar. Ar l94l osadesig GunnarLagerkvisttill dods,niir han skulle startasitt gengasaggregat.
Hans fru Anna levde i minga 5r efter det. Hon skotte
bl a tviittstugan,som inrdttatsi gamlaKvarnstallet.
Vi foljer viigen 100 m och kommer till Nystrdmsafftir. Det beriittadesfor mej att
Nystrom hade en hund, en collie, som hetteTam. Han var si klok att han tog en
korg i munnenoch gick till afftiren och handlade.Pi andrasidanviigen 169Konsum och mitt emot lig en vit byggnad,ddr sjuksystemhadesin mottagning.Senare boddesom ndmntsMarv och Helse diir.
En bit liingre fram gAr en viig upp till hoger,den kallas Svarta gatan.I forstahuset
vid den bodde syster Olga Haglund och bakom henne Anna Sviird. Hon var
mycket engageradi skcitselnav gammelgirden.Det var en frojd att ffi se henne
dona vid oppna spiseni sockendriiktmed garpenbergsdialekt
och utstrilning. Di
sig man verkligen urbilden av det gamla Garpenberg.Anna var av Backikerssliikt.

Pi motsatt sida av vdgen bodde Axel Forsgrenmed sitt bryggeri. Han bryggde
svagdricka,som han med lastbil ikte och silde i bygden.En ging rikade jag oppna en grind, nrir han kon ikandes med sin lastbil. Han frigade om jag ville 6ka
med, pi si siitt fick han hjiilp med att 6ppna och stiingagrindar, som fanns lite
overallt. Korna gick ju losa pi skogenvid den tiden. Efter den resanvar jag p6
nogsamspaningefter bryggarn.Axel Forsgrenhade en son, Birger, som utokade
bryggeriet med ltisktillverkning och tog sedanover hela niiringen. Han flyttade
sedantill Fors. Familjen Forsgrenvar mycket kyrksam.Jag kan minnasAxel stor
och grannikledd lingrock med hustruo dotternSigrid hogtidskliidda.
Vi fortsiitter vir vandring genom byn florbi telegrafen,ddr Hanna Norgren iir telefonissa,vidare forbi en viig upp till hoger,som gir till FolketsPark.
Vid niistahus lig en bensinmack,jag har ett svagt minne av attjag var med och
tankadediir hos en gammal tant som hette Britta. Jag fick den uppfattningenatt
hon var mor till GunnarEriksson,som boddei husetintill, men jag kan ha helt
galet. Gunnar idkade taxirorelse,var dven banbrytareinom busstrafiken,ddrav
fick han namnetBuss-Gunnar.Han hadeen dotterGun, gift Baxell.
I niistahus hade Lange Lindmark slakteri med afftir. Brodern Gustavbodde mitt
emot.Niir dom slutademed slakterietflyttade bida till Jelken.Bida var passionerade harjiigare.I niista hus hade fru Hedman kaf6, och granne till kafeet var
skriiddareSven Pettersson,en Finnhytteprofilmed m6ngajiirn i elden.Han var bl
a starkt engageradi hembygdskoren.I dom irligt iterkommandeGarpenbergsrevyernavar han ett biirandenamn,bide som skidespelareoch clown.
Mitt emot Sven P bodde Isedor och Anna. Dom hade en dotter Sigrid, gift med
slaktareGustavoch en son Alfred, som blev stins efter Vester vid jZirnviigen.SenarestartadeKarl Janssonbagerii Isedorshus.
Niista hus var Folkets Hus. Om dessbetydelsefor bygden behovs viil knappast
ordasom. Som vaktmiistaretjiinstgjordeViktor Lindkvist, gift med Lydia. Viktor
boddeuppe i byn. Hans stugastir nu pi Stig Soderbergstomt. Sistahuseti byn iir
missionshuset,nu anvdnttill boulespel.Diirefter slingrar sig viigen uppfor Gruvgirdsbackarnaoch mot Hedemora.
0m jag skulle ndmnanigra personersom underresansging giort starkt intryck pi
mej, borjar jag med mina foriildrar forstis. Vidare min skolfroken Hanna Eriksson, men den som betytt mest for mej under min uppviixt iir nog utan tvekan C B
Dahl kronojiigare.Hos honom borjadejag min forsta anstiillningsom skogsarbetare. Nigot ir senarekom jag si att sdgamera pi tu man hand med Dahl. AB
Zinkgruvor koper mark av Domdnverket,ett omride vid Mossbo,som Dahl skulle
taxeraoch mdta in. Jag blev honombehjiilplig med det. Dahl var en god berdttare,
och nu fick jag ta del av minga historierfrin honom.Det kunde giilla Knektkiirret om ryska krigsffingareller PetrusAnna frin Ljusfallet. Dahl var dven kyrkvtird. Med sitt vdna siitt och sin bredaryggtavlatyckerjag han var en prydnadfor
kyrkan.

PLAN
ERADE
AKTIVITETER
2OL7
30aprilkl 20.30Taltill v6renpAtunet.Ddrefterfackeltigtill brasan
vid Smdltarmossgruvan
5 juni kl 13-15Nationaldagsfirande
medflagghissning
och
servering
10juni kl 19.30Samling
vid Gammelg8rden
fiir bilfiirdtill
Trefaldighetskdllan
vid HiigtjHrn
peGammelgirden
23juni Midsommarafton
kl 10.00Barnen6kertraktorfiir att plockablommor
kl 14.00Vi binderkransartill majstingen
kl 16.00Danskringstingensamtuppvisning

/6re

24juni klffi

pfrtunet
Friluftsgudstjfinst

Siindagarna
i juli serveraskaffekf 13-16
Di kommersmedjanatt varaiging st att du kanprovapi att
smida.
5 aug kl 12.00HemvHndardagen
inledsi kyrkan.Program
senare
18aug kl 10.00Milanttinds
19aug kl 20.00Kolmilekviill
medunderhtllning
25 aug.kl 14.00Surstriimmingsfest.
Fdranmfilan
till AnitaHedqvisttel. 07A|5690388
senast23 aug.
7 okt kl 15.00Hiistmiitei Ftirsamlingshemmet
medbeslutom
eventuelI stadged
ndring

Arsmiite
Dala-Finnhyttansviigft)rening
Mindag 24 april kl. 18.00
i Folkets Hus Garpenberg
Viilkomna
Styrelsen

Tack till tjejerna
i kriket,Garpenbergs
centrum
ftir att ni alltid lagar si god mat.
Frdn pensioniirerna

Siiljes

Tack till Stig o Vivan

ERYL dubbelpannainkl.
elpatron, cirkulationspump
samt motorschunt,
anviind endasttill pellets
0225-203 80

som hjiilpt mig si mycket
med Bladet lven den hiir
gingen, stor kram frin
Barbro

Strirre eldriven slipsten
kimplig till liar, yxor m.m.
0225-203 80

Elektrisk mangelpi
Stativ

022s-203
80

HansEriksson,
072-526
61
hans.
eriksson@slutagrav.se

llll finrpsnhor$
ffiedmolnrdrsssln

lnn*n SFJ-tlsl lr |llod tir avglns lill Fon drlll lo*ll hr vttlffi, l'lfir hrr loleldrren Bsrf
drlion'
n&gon lilornol*r lrin Drla finnhllrnr
fagr ionltsi ordnaf 16r vtflintfgniog

Undot 19 Ar hrr Albi'r AnrJerrson varrl bonuatl
vid Oruvgard!n*Fori lrirnviig,

n
LJ

G,xlav Aksdund frAn Krylbo prolar om dtl nye
cvfalnf nrcd Hildur Lindold{ i Olrpcnbcrg.

':''.

jlir nviig hetet tie*-.l$ l:: ." !,^i ttLlnri, [!cd;i;-r vi ;rlrr,'r hr,n;rlr f r;r1r,
rr,rogil'1isp-Fur"u
t.],)(. ffredrr,t,,,l;it. r',rirnr.1.1
rlf i; irr,It;tI rJr)t
krlrmrr*rJr lsng* i:anstr:nrp som f$''irittsffi i-,.:,).'
'r,:lt
[]'f;tir11. ]rir,t, rj'':t r';,i' .;i'jrr't
Onrpenberg$ sdrilfiilt rned ytter+'lirltlen i{i 1:..;n';)',:,,!tt
.l{
hiliJa
rarnhrlni
i6;ltlr,;.I'f:v';kr:l [,irutri;rr;ri drrito Jall }"nr* larn"'agestalitn ett !&tr:'
.j': r niutrrf"lIrrill.trctcclt rlutrkryt rriol'iilir:inrnil nnrr r?$r l{,r:ylbc,. Jfimtligen till]*E;
{iirv:$*,r-r
de rnineirr kiin'Jil; {lnligen },ar rJt*i rr)r;lrval'n,g slr"nkatie sii srlri;rirr;oln orn (,ri
varit mest ornt€laC i ra.rband mes llia+;;l g,.;rtisliagrundligt - jn, ihknri h;rrlr: mrilr
kanferenser fit;:,:tfolh;rndlingar" brrrt:*rid&' f;tklr.li:t i,.anslan at' att slip+rl*r':n llg rrvarrpS rrtt det allti,.l varit. specrcllt sr"irrdi$fi., p;i rolq,:n.
Jarnviigcn hsr nunl:rn sin b*t.t'de]s,l*rifrstsdk$rrunanlgut. si riar driigli4a l*i:ie-'
villli{rr fijr de 1o11'6i*etilida rjerr ;rar*.Tr,:+: lrsrt eorn frahtird for mirltns:n ftr-rn Crrrfiken iir int,:, r".'rcLiJtiivlig; troder ijalr, pcnbcrg,t odalfiiJt <rr:h dr'I vsr oclc::i ur^
.'l]t'urlglii{rn sr)rn i:isrrstribrrnit rlrm ir"vi;lil&rr:t ert p&r irc tAg i v*ch,anm*n nu *rr
malrnfrskterna. ronr jiirnviigeru; uppgiff*W trts. Itu frel*ti,r j,rr*rnulm lriur rJ,lt tiriifaiiommit upp lill nar:naltrlt# ; r, 1;rrl*ar,ri;tgt'Uvirrt Ititritnglt, rirrrn lli;rll
ntt orn'besurJao
'l:,'.',i,4;'tr;,s
jtttlt::t, Ft1,lr.:r
"l,,itlrutl" vr*'
fattning igen *ch tAgct g8r varje sirckes'1i t ill
t!q;.
x..rtyt1t
nctt iinclct' ,len ti*
i r;krtpl:nrr,p.t:tt
d*9. .Del,tafijraiicilt inte e$de lokiiirarra'
,l.t'n harit
{leprrs.rier},
11.-iJ.
;iilrtvl,ilett
rIfi blir: turen ltl.
nrik $jirlin ?ir siuk
$[iilid. Sft*r rierurn b$de idylliska och pr:.j Z,nkir,r"utuf,ir(ilri numrlrii anlagllgnn ztg,t'r
nritiva jil,irnvdg drir dcn drar fram gerri**i j;trrrvlrge[, rktcirar ilnk-,)r;lr kuppilrtnalnt,
klassi*kt jrirnhiirarland har Signales$$;;.. ,.Lc:t:xrynalr.jnnchillcr rrr:ksl^guicl tclr gir
rril Btrlidcn. iign:r'Jefo:'h*!iurri.enakrirri;
siind$ gjort eln rcf:ortagetesa.
,i
Nlir banmsrtare Johanssons msto#lr&d j;rrnv.igr:rriti'r t.,ftg vpril okinl,' - i rrynrin snrattreds ut fr$n ba:lg&r*leni Forn lir*i' rr*hrt har rrr vant nar li.rneaktioner ltnr
att fsra os,r uFp l,rtl Gruvgird*n, dir t$frdl virril ;ri taprrten och onrn rep,q\ltnr det vr.ggtt nflf,ra tin:mar tidigare" var det bns*r; t"it krrngligt ntt kornrna till neffr'a re,rulg* har ock*i p*,rsonnl.;rt$li,r,cr' lt:g;it
vdder fiir drecsinAkning, Aprrloolen stachg 1r,t,
fram mellan driv*nels v*ralcyerr,ssh tffi lrii rtti rriirtnn narrnti'rrcligt)hg nivl, indl
s*lkati lehtr: rnellan fdrgflagnrnn r,$rnfine$' tiJh llcn scnartte up;:gr"rrclsen.I)ct irt'r'ii1*
att jalrivi,i*
kvar pl eri garnfial pers*nvagn liar"ker*.i tildsr: c,cltsii for rr,nci;rt"bctarc;n
pi eii aidosp&i'. Den museala vagnen$;J l;(jri iiirr fral',trarrlfrr ilDrn lr(gs1 ;il hti;t
jr:.lt ing"r arrd;'n;in nt*lnrlr,.;r:rirntiirlrna
*tt nunns sedan p*rs+rntrafikens ds,Sait, iti
';j,llir
benl'tial sig irv d,rn.
lxr,$1pcl k:rlr ittr^.
sorn W siul 3fi92. Fri,rutorn linnmCsld
p;rl;nt
*lytr f iiln Fr,r},; till
H, F. Johanesou nch medarbstaren Ht S# fijra.{ atl CItt
(f
$ttrclrir..rinr
rnr!,
lqo:'tlu'
7{t iire i {r'ukl
i
tv& rnsn tili p& dtessinen: det iir Grrlt's
g*tden-Fors barrfiirffrerri C. L{if*triirrr *cb rru,j,li.nU;,1;.rFrruriiyttiir'! rx:lr F'oi.',:(1? knr.)
ordfcirandeni avdelrring il i l{-rylb* Guq, h.,t1lar Xr; 6rc...

Banen fiiljc: viirtEldan av rJiin A.rgarn
Tiimningcn sv sJdn hur skctt tor arr
dfir det cvartnsde lstiicket tydde pfl att
man ut&n rink fijr vatten skali kunna brytsr
rj<in snart *ulle renra. Pl derl andra rida
undcr d$n, Gruvra..siir man annatr inte
lyrto raden rv riida bondgArdaroch nigon
friirnrnande I0r hiiruppr: det {r' inte sA
n' att, hlir i trekten frr biinderne burgna,
rn*nga fir ;er3enfyrn rnnn diidsdes fiir en
Rostbruna fyllnadrqten I ifirnv$grbanken
atuvilrslog albetslcdnings skull, Det talas
och ruincr cfter hyttor talsde rru cgef
om nybyggaationcr och ritt onrfattande
ryrlk orn ntt detta ?sr gammal 6ruvbygd,
utvidgningar iv brytningeui niir sA skcl
!ilalrs trtiriade ockr6 brytar h$ruppe redan
ijkas ju iiv*n jilrnviigensbrtydelsc.I Dala
pg 1300-tatet- ev tyekar som bemirnndes
Finnbyttan rs{krurrmun msd ett trpp*ving
garper. .llted Argnrn hakom ortr vsr det
och i det :$ilmrnanhangcf
talar man ocl<si
tntr: larrgt kvar till Gruvsjiin vars norrfl
orn rils}:r"l"rs,
rl';l hclt .ir" tonrrJrxh nu bjuder pi minst
I Dals Finnhyttan mbtte vi tiget och
ragt en aurskrhniligryn. StatlonsfdrostAn- rneclnrbetarenbann fA en pralstund med
dirre:r i Dalu Finnhyltan lrede {tjrr efter
lokfijrare Sjdhn. FIan iir inte sA helt tilinvvinkninf{enav degcnst$g kurrnetfriijda
fredr rned a[t, var*rden ende lokldraren pd
sig 6t en vackcr utsikt iiver *iiin med
jiirnvfignn som hnrr nu tjiinat under 32
Gruvgfirdan pA andra siclan,men nu iir
$r. Som sitt livs misstegriilrnar hcn alltdet t'n dori ciobol,ten.
jiinrl den ging*n di han i unge fir flyttade
fr$n en annar!,enskild jiilnviig $om ctaten
sedsn Uvcrtog.
* llade ;eg lnte gjort det hadejag varit
vid SJ nu och det hnde mirunnn va:-it
nnrrorlundo,$*clu han, Hlir iir det nlltfor
pr:rrritivt fiir att det sl<allvora bra.
Jn, nog iinsknr Hvendennalilla jHrnvdgs
pareonalblt statstj5n;terniin,mon niir der
htir iir en ennan histori;a. Metl Sjiilin*
rnulrntirg i<ire oss rmbarlterpde vi fltcr
drcscinenfor stt Aka ti!b{&a tlll Fors.
Rtt-pail,i0;se
: Ar",iql lalll.d*riitn.

Hannn Andorl6n, benvakl Andcrrronr fru. lt6,
f or slcfionen i Atgarn. Nadan virol undcr
vif ko prrmilivo lij'hAllondon kolningcn lkor.
Eildsn ir frin kolgirdcn i Forr,

C. L5lrlrcm br banformon,Han anr69 c l l d e l
t r t n d t h t l r n d I r r r < j r : l d vr , d s n r i fa n i i i r n v i g .

)rirnvrgrnr cndr lahlorrr* ir triir Sjiriin oct' dpt bcrcr yllonl pl honom
om tigr.t:krll ql" I vintror m!rlo l,cn loronirhaahrdcl?qradonhbar,

Undcr J9 ir har Albir An'icrlSorr vdfit bartvekt
vid Oruvgardan*fst:
f.irnviig,

Fdnlo banmirtarcr vid 5J. H, F, Johlnrron, tyci(lc rlt dqt i,dr Ylr E'''
hiilp
iiklr ilmviE. l*lan fram lom vi 'aed hor:e cch rolordrcuinet

Grriav Akprfund frin Krylbo pralar om dal nya
cvlolcf rnod Hildrlr !,indcl6f i Oorpenbarg.

- ," *t;
. *: .r*'31

En gdng ofi d.gqn vinhrr r{olionil6rortlndrron
A l f r r d J o h c n g o n i D a l a Finnhyllrn av l&gol.

OrrprnbnrEr odrl{bll borirdc bryhr ps 130$lelal" Hrir ver dal eom rtiol d6drdo fyra rnan.

Kop dina vdrblommor hos

Frisdrboa
Blomsterforsdljningen oppnar for
sdsongen tiil Pdsk.Vdlkomnade!
Marianne

*

Frisorboa
Tidsbestdllning
min-fred09:00-1
8:00
lelefon0761144688
Backgirdsvdgen28 Garpen
berg
Klippning
Herrochdam

200kr

Pensiondr
ochbarnunder10Ar

180kr

Putsning

100kr

SkdggfrAn

70 kr

LuggfrAn

40 kr

Ldggningoch schamponering
Klippning
ochldggning

330kr

Ldggning
inkl.schamponering

185kr

Permanent,
slingoroch tdrg
Permanent
frAn

520kr

Fdrgning
frAn

415kr

SlingorfrAn

415kr

Permanent
lAngthir frAn

650kr

Fdrgning
lAngthArfrAn

550kr

SlingorlAngthArfrAn

520kr

Ogonbrynoch fransar
Fdrgning
fransarochbryn

100kr

Fdrgning
fransarellerbryn

55 kr

Vdlkom
na onskarMarianne
!

