
Inledning

Efter denna mycket siiregna vinter si iir tintligen viren pA viig och besdk garna Sddra Dalamas
Piirla i denna ljuva vinid. Det tir naturligtvis Hiisslen jag menar. Troligen har viil hasseln
blommat <iver och skippt sina hanhiingen som syns pi marken, men kanske n6gon blAsippa,
vitsippa eller lung<irt finns att beskida.Ta garnamed er fika och sittunderlag, det finns
sittplatser i ring runt eldstiiderna. Det finns dessutom ganska minga figlar att lyssna och titta
p6, t ex ndtkrikan (mcirkbrun med vita st?ink pi alla fiiidrarna ej att ftirviixla med ndtskrikan).

Bli inte avskriickta om det finns nigra bilar pi parkeringen diirftir att minga besokare kan
?iven sitta 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 parkeringen men vi sig inte en
enda person, det iir ett ganska stort naturomride som borde utnyttjas till friluftsliv, det lilla
aber som finns iir att man mAste se sig ftir si man inte siitter sig i "f6rskiten" som iir kvar
sedan ft)rra 6ret, men under viren och ftirsommaren finns inga fir diir, de iterkommer viil
ftirmodligen till sensommaren och hristen igen.

Snacka om hiirligt virviider, innan jag hunnit klart med inledningstexten si bdrjar sncin yra
utanfiir ft)nstret. Att det snoar bryr inte kajorna sig om, de bygger sitt bo med jiittefart i
grannens skorsten, ftrhoppningsvis inte i den pipa som leder ned till eldstaden ftir di blir det
t?itt si rciken inte kan komma upp i skorstenen.

Virt varmaste tack till Hans Jonsson ftir den tid som han varit chef hiir i Garpenberg och
st<jttat oss med tryckningskostnaden frr "virat eget blad" och samtidigt hiilsar vi Jenny
Gotthardsson viilkommen som chef frir hela Garpenbergsgruvan och hoppas pA 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, andra miste ika nAgon mil fdr att nA ut till
liisarna inom "sitt" omride.

Niista blad planern jag att det ska komma till alla liisare lore midsommar s6 materialet
behciverjag senast den l5juni.

Ansvarig utgivare: Barbro Jansson
barbroj ans son@bredband. net
Bladet kan iiven liisas pi:
Garpenbergsbl adet. esy. es



Information frin Boliden
SA har vAren kommit med som vanligt omvdxlande vdder. Sol och varmt ena
dagen och bl6sigt och kallt niista dag. Svanar och gdss har kommit och i helgen
stdllde vi om klockorna ti l l  sommartid.

Den 22 mars hade vi det Arliga informationsmotet med ndrboende i Folkets Hus.
Det var ovanligt m6nga som kom, vilket vi tycker iir trevligt. Jag informerade om
6ret som g6tt for oss i Boliden Garpenberg. Det har varit ett fantastiskt bra 6r och i
stort sett alla kurvor pekar At rdtt h6ll. Produktionen har okat och v6r
miljopAverkan har minskat. Visst dr det fantastiskt att trots en ndstan fordubblad
produktion sA sldpper vi nu ut mindre mdngd metall, kvdve och CO2 dn innan
expansionen. Detta beroende pA de miljoinvesteringar vi gjort i reningsverk for
vatten som vi hanterar. Dessutom har vi i efter utbyggnaden kortare koravst6nd
for malmtransporter i gruvan och inga malmtransporter alls ovan jord och det
pAverkar naturligtvis CO2-utslSppen. Att sedan den entreprenor som kor sligen till
Gdvfe hamn kor pA 100 o/o biodiesel gor ocksA sitt till.

Det ekonomiska resultatet var ocksd mycket bra. Av de drygt 5 miljarder som var
hela koncernens resultat stod Garpenberg for ca 40 % eller drygt 2 miljarder.

Anders Astrom frAn Boliden fastighetsavdelning var p6 plats och berdttade om
Boliden skogsbruk i allmiinhet. Boliden 5r en relativt stor skogsdgare med ca 10
000 ha brukbar mark. Det mesta finns i anslutning ti l l  verksamma eller nedlagda
gruvor. Det dr inga storre skogsarbeten pA gAng i Garpenberg, endast mindre
gallringar och rojningar.

Patrik Lundin berdttade om 6rets planerade arbeten pd sandmagasinet. Vi skall
som vanligt hoja en del dammar och ta berg ur den nya bergtiikten som anlagts i
anslutning till magasinet. Vi kommer ocksA att liimna in ansokan till
miljodomstolen om tillst6nd for fortsatta hojningar. TillstAnd for dammar som finns
runt sandmagasinet kan man bara fd 10 6r it g6ngen och det borjar bli dags att
starta tillstindsprocessen igen.

Kent Hedin berdttade om borrningen av det nya ventilationsschaktet for ventilation
av Kvarnberget. Detta nya schakt borras intill det gamla Gruvsjoschaktet. Tanken
dr att uppvdrmningen av ventilationsluft skall ske med vdrmevdxling av vdrme frAn
frAnluften. PilothAlet har nu n6tt drygt halwdgs. Total schaktldngd dr ca 580 m.

Till sist var en representant frAn Nitro Konsult med och berdttade om vibrationer
frdn sprdngningar och de mdtningar de gjort och kommer att gora i samband med
v6ra sprdngningar. Det man hittills uppmdtt pA fastigheter i ndrheten av oss dr
endast 20 % av de riktvdrden man bor hdlla sig under. Det vi ocks6 fick ldra oss
dr att mdnniskan dr mycket kdnslig for vibrationer och upplever det ofta
allvarligare dn det dr ndr det gdller risk for skador pA hus.

I Ar 5r det 60 6r sedan Boliden kopte Garpenbergsgruvan. Det kommer
naturligtvis att firas p6 nAgot sdtt.

Til l  sist vil l jag tacka for mig dA jag i juni f lyttar upp ti l l  Ait ikgruvan i Gdll ivare. Det
har varit en fantastisk tid hdr i Garpenberg och fantastiska miinniskor jag f6tt
arbeta med och trdffa.

Hans Jdnsson



Lite smfltt&gott frfln Svenska lryrkans unga i Garpenberg!

Ja di har vfrren kommit med tofsvipor, tanoro tussilago, blisippor och allergi m.m.
Allergin kom ovanligt tidigt i flr... men men det iir ju v$r.

Grupperna rullar pi och vi jobbar med att vara en god kamrat och att man inte ska ftirstdra frr
andra. Eftersom det varit mycket skadegdrelse nere vid kolmileplatsen si tyckte jag att vi
skulle gi dit en eftermiddag med Juniorerna di fler av barnen inte visste va en kolmila vm.
Men toppeninformation om en milas "uppging och fall" av G6ran Granstr<im si hade vi
mysiga timmar med korvgrillning och ndjda barn.

Snart iir det da,x ftir vArt pflskdrama kl 12 denlll4 i Garpenbergs kyrka.
Alla fir varmt villkomna!

Vi kommer att 6ka pi gemensam avslutningsresa till Viistenfls pi Vdrldens fest.
Ett arrangemang som Viisteras stift stir ftir. Mycket roligt kommer ske den dagen som Elr
ldrdag den 3/6. Mer info kommer!

Pnminner redan nu om Sommarkollot som alltid Ar v 25-26. Mer info kommer!

Sen sliinger jag in en bliinkare om vir Cruisinggudstjflnst den I 116 kl 1 l.
Sommarens htijdpunkt!

En riktigt Glad Pflsk pl er alla!

Kram Bettan
Husmor & Barn & ungdomsledare i Hedemora Garpenbergs fiirsamling
- Jesus sa: Ldt barnen lwmma till mig!



Tack till Alla-kan-kiiren
Fredagen 17 mars hade vi musikgudsdiinst
tillsammans med Alla-kan-koren i
Garpenbergs kyrka. Mdnga kom for attvara
med, och det var en fin stund i kyrkan med
alltifrin "Genom eld och vatten" till "Inget
stoppar oss nu". Stor tack till k<iren fijr ert
engagemang och s6nggliidje, och varmt
vdlkomna tillbaka!

SammangAende och kyrkoval
1 januari 2018 kommer Hedemora-Garpenbergs fiirsamling
och Husby forsamling att git samman till en enda. Infor deffa
kommer det ocksi attvara kyrkoval, siindagen 17 september.
Di viiljs kyrkofullmiiktige till den nya ftirsamlingen.

Sitt-gympa varannan tisdag kl. 10.30
Tisdagar oj?imna veckor kl. 10.30 ar det sittgympa i
forsamlingshemmet. Sittgympan passar alla ildrar. Var med
pi de rorelser du kan. Varmt viilkommen! Har du frigor:
kontakta diakon Tina Flander 0225-25 70 31.

Snart iir det pflsk
I Garpenbergs kyrka firar vi pdsken med piskdrama,
skiirtorsdagsmdssa och Piskmiissa pi Annandagen. Vid
skdrtorsdagsmdssan firar vi den forsta nattvarden, och
gudstjiinsten avslutas med att vi tillsammans kldr av altaret
dukar och ljus mm infor lingfredagen och Jesu dod. Pi
Annandagens piskmiissa firar vi livet. Di p6minns vi om att
det aldrig dr kort, att livet hittar nya vdgar igen och igen, och
att trots att alla diirrar kan tyckas stiingda si kan Gud stiilla
ett fonster pi gliint i ditt liv.
Tycker du om att sjunga? Viilkommen till pisk-singalong i
Vikmanshynans kyrka 23 april kl. 11.

Pilgrimsvandring pfl Flinsberget 23 april
Alla som dr intresserade av pilgrimsvandring fir gdrna folja
med pi en vandring pi Flinsberget srindagen 23 apil, ca 7
km i medelsv6r terrdng. Samling kl. 8.45 vid Hedemora
kyrka fiir den som vill samika diirifrin, annars borjar
vandringen kl. 9 vid info-tavlan vid flinsberget. Ta med egen
lunch och fika. Mer info samt anm6lan: Ninni Emanuelsson.
0225-2s 70 73.

En fin pisk och en hiirlig vir onskar jag er!

Tisdag l1 april kl.12
P6skdrama for alla 6ldrar" i kwkan

Torsdag 13 april kl. 18
Skiirtorsdagsmdssa, i kyrkan

Husbandet

MAndag 17 april kl. 17
Piskmiissa i kyrkan
Garpenbergskciren

N6gon ging i maj:
Vardags gudstj iinst med
nigon av barngrupperna

Torsdag 25 maj kl. 8
Gokotta

Thomastorp/Bensisen
Ta g2irna med en kaffekorg

Sondag 28 maj kl. 17
Mors minne

Ddrefter gudstjlnst i kyrkan

S<indag I I juni kl. 1l
Cruisinggudstjiinst

M e d re s erv atio n fii r iin drin gar.

Fiir aktuell info om varje
gudstjiinst:

se Annonsbladet. hemsidan
eller vflra affischer.

Svensl€ tr
fi EOF,i,tOBAI6ARPEH8€*GS
fSfttAll.ltlt{G

Anna Jonsson, prrist i Garpenberg
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PAskafton lordag 15 april kl. 14,00

Snart lir fastan slut och det iir dags att festa pA Garpenbergs Slotts overdAdiga
piskbuffd! Med en harlig inramning serveras bl.a. sparrissoppa med ostsnurior,

Wallenbergare med klassiska tillbehcir, lamm och mycket mer.

Varmt vlilkommen till oss cinskar
John & Cilla, Denis, Sofia, Annika

BordsbestAllning:
tel. 0225 222 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 verkade bli riktigt riktig) nu
rivergir i vir? Jo det var ju vinter eff par veckor 6t gingen, men dessa veckor
3yllgtr av plusgrader och smiiltande sn<idrivor ganfpalang. Jag siiger bara
uscH! Fast niir februari brirjade med talgoxu*u, ua.raig, ko- d"n-riktigu
vinterkylan ocks6. Med den hrirde vi ocks6 kattugglans m"orsesignaler p6
kviillarna, sA vi kunde i alla fall ana attviren var-pi vag.

Vildsvinen bcikar fttr fullt pA och nedanftr Skommarboberget. Jag gissar attvina
svampfliickar iir ett minne blott.

Nyheterna pi radio och TV har varit mycket upptagna med den nye presidenten i
USA. Konsten att gdra svart till vitt har tomminteiats flera ganger. iag arftirstfls
ftirvanad att7}-hringen inte anviinder glasrigon. Di kom jag p6 hur dei kunde vara
att han inte sig skillnaden mellan fotografiernafrinObamas rrafyttAa installation
och sin egen ganska glesa folkskara. Han ser ftirstis inte klart utan glas<igon och i
blurret tror han att det iir befolkat av massoma! Sagan om 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 matsk6len i hand ger det att komma
den n?ira iiven ute pi girden.
Maten har mest best6tt av 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 studera innehillsftirteckningen p6 det som anges som'komplett helfoder" och blev ganska chockad octr t<inae mig lurad.
Men jag har ju ansvaret atttaredapi vad jag kciper! Merparten bestir av spann_
mal, nigot som ett rovdjur alls inte beh<jver. protiin, k<itt och fisk, utg<ir bara
nigra procent. Di inhandlade jag lever och ndtfiirs som jag lade pi .i tullrik uu.
ftir sig. Levern hade jag skurit en liten bit av och hackat i Jrauitui, ftirsen tog jag
nitgramatskedar av. Kdttftirsen smakade bra 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 dubblerat och torrfodrilutbyn -oGtt biittre. Ja
det iir ett pyssel och nu ffir vi ta ansvar ftir 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 resa bort! Sist vi var borta i t0
dagat gf orde vi ett schema fiir goda viinner och dottern som turades om att ge den
mat. Det fungerade och katten var kvar niir vi kom hem.

En genomging av diverse kartonger med gamla kliider avsedda till mattrasor
resulterade i ehkilliga kassar med textilitervinning. Det ktindes inte riitt attbara
sliinga det i container ftir bninnbart. Det behcivdeslnte heller eftersom atervin-
ningsstationen i Hamre har flera containrar med namnet Human Bridge
ftir itervinning av fibrerna till nya material. Aven skor och annat kan;,recyclas,,
Var det nigon mer iin jag som reagerade pi de bruna stora fliickarn ap1rvirnyligen
restaurerade kyrkas torn? N6gra veckor senare var de puts viick! Kyrloherde 

a

Pontus ftirklarade att det antagligen berodde pijarnvitriolen i ftirgen som vid
fuktigt viider "bl6der" och som drar sig tillbad n?ir det blir torrt igen. Ingen magi
var allts6 inblandad.
Skommarbo i 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 helkroppsbehandl ing med uppiggande ol jor

LHmnar kroppen avslappnad och energifylld

1 t imme 550kr

3O min 3OOkr

VHlkommen!

Maria Eriksson

Htijen 13, Olshyttan

Bokning: 07O-29 7Lg 67
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Boule

Kom o priiva spela boule
vi spelar tisdag o borsdag

mellan 71,30 - 77,30

Viilkomna

Finn hytta ns Boule(?irening
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Glad pdsk alla ldsare!

Vi borjade 6ret med "polskor och gammaldans" pA
trettondagsafton. Trettondagen avlopte v6r traditionella
julgransplundring med dans kring granen, dockspel och
fiskdamm. Minsann kom inte tomten pA besok i Ar ocks6!

Fisketdvlingen pA Dormen samlade ett trettiotal deltagare. Alla fiskade inte, men alla
trivdes runt elden. Dom duktigaste med pimpeln var paret Gruvsjo. Beloningen blev
choklad.

Arsmiitet holls 12 mars. VAr ordforande Susanne Sjostrom hade avsagt sig omval.
Till ny ordforande valdes HAkan Hermansson, Hedemora. Han kdnner vdl till trakten
genom att han jagat i omgivningarna sedan barnsben.

Nu till kommande aktiviteter:

Valborgsmiissoafton siindag 30 aprilfirar vi vid elden i Ingelsbo kl 19.30.
Traute och Gunnar,0225-230 23, vill gdrna att man forbestdller korv till grillning.
Brasan tdnds kl 21:30.

Midsommardagen, 24 juni kl 16:00 reser vi majstang, sjunger, dansar och leker.
Ta gdrna med blommor ti l l  st6ngen.

Bitutflykten till Hdlsingbo holme sker scindagen den 2 juli kl 12:o0. Ta med
lunchkorg, sA gdr vi pA tipspromenad, dter och trivs tillsammans. Grillplats finns.
Vi samlas vid Hdlsingbo brygga eller vid holmen.

Sommarkvdll i Ingelsbo blir fredag 21 iull kl 19:00. DA kommer biodlargesdllen Jan
Stagenmark att surra och sv6rma om bin. Gruppen Vildljus stir for den musikaliska
inramningen.

Om du vil l  veta mer, ring gdrna GunnelWaern6r
073-045 71 93.

Ha en skon v6r och hjdrtligt viilkommen till vAra
aktiviteter!

Hemsida : www. byqdeqardarna.se/ingelsbo/

e-post: inoelsbo. bvqdeqard@qmail.com



Hedemora  kommun
Kostenheten,0225 - 341 93

s Vecka 14 314 -714

Mmdag Vasas currygD.ta, ns

Grrinsakswok med nudla

Tisdag Swesiliansk lasagne

,@ Sh+ilrrufa{,rrang*n

TtiEornmzrtt/

qt : Den hiir riitten lagas frdn grunden

Onsdag

Torsdag

Fredag

o Vecka 15

Mmdag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

i Vecka 16

Kramig potatis- och purjolokssoppa

Grek. fbrsbiff, tomatsas,ugnspotatis

Grdnsakspytt, rddbetor

Ugnstekt fiskfile, ortses, potatis

Blodpudding, lingonsylt

Vam pastasallad, dressing

Majssoppa

r0/4 - t4/4
Kassler, potatissallad / potatisgatAng

Broccolimedaljong, potatissallad/-gat2ing

Kyckling- och gronsaksfriis, pata

Potatisbulltr, lingonsylt

l,ittt piskbord

Pytt i pama, rddbetor

Kycklingsoppa med sting, mjukt bnid

l,ingfnNlag

l,cdigt

r7t4 -2r/4 PASKLOV

r Vecka 17 24/4 -28/4

Mmdag Koftbullar, malaroner

Rotfruktsgratiing, falafel

Tisdag Fiskgratiingmedcurryremoulad,potatis

Onsdag

Raggmunk, lingonsylt

K<ikets val

K<ikets val

Tuupaurkaka, sylt

Laxpaj

Studiedag

l.edigt

2/5 - 5/5
l :a  ma j

l,edigt

Fitsbiff, stekt ldk, ses, potatis

Broccolimedaljong, potatis

Gulasch, ris, vitldksyoghun

Htistgul fisksoppa

A nna*skgmting, potatis

Kycklinglytt

Kotft]rssas, spagefti

Veggiesas, spagetti

8/5 - t2/5
Blodpudding, lingonsylt

Potatisbullr, lingonsylt

Ungstekt fi sk, remouladsis, potatis

Broccolipaj

Het kottfitssoppa, ost

Cousoouspytt

Kow Strogmoff, ris

Raggmmk, lingomylt

Lasagne

Majssoppa

ti, rorsdag

VARTERMINEN 2OI7

r Vecka 20

Mmdag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

4 Vecka 21

Mindag

Tisdag

Onsdag

Tocdag

Fretlag

s Yecka22
Mmdag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

15/5 - l9l5
Tunnpmnkaka, sylt

Kycklingsoppa med sting

K<ittbullar, sis, potatis

Sojabulla, sas, potatis

Pastases m r6kt kalkon, pasta

Grrinsakssis, pasta

Kottiiirsgratiing

Gron sakssoppa

Fisk- och riikcurry, potalis

Risgrlnsgrdt

22/5 - 26/5
Varmkow, potatismos

Fiskbullu, dillsis, potatismos

Kdkets val

Kdkets val

Kyckltggryta, ris

GrylaAma,ris

Xr. lllm mellfilr{tr d{ g

tr-edig d*g

Letlig dag

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

Gr<insakswok med nudlr

Swesiliusk lasagne

Kr?imig potatis- och pujoltikssoppa

Grek. f;irsbiff, tornats6s,ugnspotatis

Grdnsakspytt, rodbetor

Ugnstekt fiskfile, onsas, potatis

Blodpudding, lingonsylt

Vmn pastasallad, dressing

Majssoppa

o Vecka 23 5/6 - 9/6
Mmdag l,edig dag

Tisdag Naiionaklagcn

Lcdigr

Onsdag

Torsdag

Fredag
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t Vecka 18

Mindag

Tisdag

Onsdag

Tondag

Fredag

: Vecka 19
Mmdag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

i Yecka24 1216 - 16/6
Mmdag Korv Strogmoff, pasta

Grdnsakssas, pasta

Tisdag Torskpmett,ortkryddadfilses,potatis

Blodpudding, lingonsylt

Onsdag Tacos

Veggietacos

Tondag Lax. kall,5rtsis, poraris

Fredag :l,vrlutning

do{'rL'sv't:'
Tmj" dag senreras

saffads0u|fd, smirgds ocn
mjii[E/vatten

JvIe I r e s er-v at ion fiir ey. 6in dr futgflr

w

Chili con cme, ris

Bulgu med la, limedressing

Kycklingsoppa ned sting, mjukt brod

rytt i pama, rddbetor

Apelsin- och clulibakad fisk. potatis

Het kdttfiirssoppa

Hemsida :  www.hedemora.se/Barn- och utbi ldning/M6lt idsverksam het



Hej grannar i Garpenberg med omnejd!

Ni 2ir hjiirtligt viilkomna att Ftka utfiir berget och ta del av affangemangen som Vikbygdens
intresseforening ordnar. Gkim inte heller att vi har en vdl utrustad, handikappanpassad lokal som man
kan hyra for moten och fester.

For hyra av lokalen kontakta Mikael Biickstam 070-329 35 84

Almanacka

l9l4 18.30 Bystugekviill med soppa och brod. Kostnad 50 kr liittare fortering. Anmiilan till Anita
6stman, senast 1714 anita.ostman@ghills.ors eller mob 073-047 18 86

30/4 19.30 Valborgsmiissofirande, tipspromenad, lotteri, korv o kaffeflorsiiljning,allsing till viren,
fyrverkeri

2415 18.00 Studiebesok Artek, samling vid Bystugan

31i5 18.00 Utflykt till Abbontjiirn, samling vid Bystugan

71618.00 Minigolf I Smedby, samling vid Bystugan

2516 Friluftsgudstjiinst i samverkan med Svenska Kyrkan, Griisplanen hos Strrims G<jsta. Vid regn i
Bystugan

2816 19.AA Cafdkviill Per Jacobsson med vdnner

517 19.00 Caf6kv?ill, "Barn p6 50-talet, Ung pi 60-talet". Nostalgikviill med Solveig Bergqvist och
Aaders Larm

l2/'7 19.00 Caf6kv2ill Program ej klart

l9/7 19.A0 Caf6kv?ill Owes Trio, Ove Fredriksson med vdnner underhAller med visor och skronor.

2617 19.00 cafdkviill, Leif olofsson kiserar om ortsnamn och deras betydelse

218 19.00 Caf6kviill Program ej klart

12/8 l0-ca l5 Byakamp med tiivling mellan byama med hamburgerlunch i Vikbyn

l8/8 19.00 Pubkviill med Viistg<itaklimax! Christer med vdnner underhflller, mat. Anmd.lan
anita.ostman@9hills.ors eller mob 073-047 18 g6

Iloppas vi ses!



VAI{DRING GENOM
Minnen  ned tecknade

FINNHYTTE BY
av Ivar  Kronberg

3O-TALETPA

Fcir en tid sedan kallade Kristoffer Arnbeck med Linnea Kdrvemo till mote i for-
samlingshemmet. Syftet var att inventera Garpenbergs kyrkogird pi dels viirde-
fulla gravvirdar och dels personer som bott och betytt mycket lor bygden. I egen-
skap av nestor giillande 6lder tyckte Inga Gustavsson att jag borde vara med, det
visade sig vara ganska misslyckat. P6 grund av min diliga horsel horde jag knappt
ett ord som sades, ddrfor sittei jag mest tyst, med en kiinsla av att det blir ungef;ir
som goddag yxskaft, om jag yttrar mej. Vid ett senare tillftille ndmner jag detta
ftir Inga, att trots att jag kiinde nbstan varje g6rd i byn pi 3O-talet jug.j kan ffi
fram nigot om detta. Hon siijer: Skriv ned det, du kan liisa upp det pi nigon triiff
ftir daglediga sedan. Jag tar Inga pi orden och borjar skriva ner nigra minnesbil-
der.

Jag floddes och vdxte upp i Bensisen, en skogsby utan el och telefon, ibland pA
vintern helt isolerad frin omviirlden. Diirfor sig man som barn Finnhyttan som
rena sagolandet. Mitt forsta minne av Finnhyttan hiirror sig frin ett tidigt 30-tal.
Far och jag ikte med hiist och sliide dit. Far stallade in hiisten i Kvarnstallet for att
sen utrdtta de iirenden som skulle utforas. Vi gick till forsta girden efter jiirnv2i-
gen, den kallades Stenhuset. Diir huserade n6gra korare som far kiinde. Jag vill
minnas att det bara var ett rum i stugan med britsar efter viiggarna. Senare rusta-
des Stenhuset upp till bostadshus. Dit flyttade frin Bensisen Albin Salomonsson
med familj. En dotterdotter Mary gifte sig med Helge Eriksson (gropa) och bodde
i girden mitt mot Konsum till sin ilderdom.



0m vi si gor en avstickare frin stora viigen genom byn utfor backen vid Stenhuset
kommer vi till en rod liinga diir Oskar Valberg bodde. 0m han hade nigra kor vet
jug .j, men han hade en jiittestor hdst, som han korde fora med frin Konsum till
Jelken och Bensisen var l4:de dag. En sonson till honom, Hans, bor nu pi Back-
girdsviigen. I sammalanga bodde dven en skomakare, Sundberg. Senare flyttade
Otto Karlsson frin bensisen dit. han var farfar till Barbro Jansson. hon med Gar-
penbergsbladet.

Nu har vi kommit ner till Sjobergs, ddr v6r ftirdsman Bernhard Vis6n bodde. En
tid var jag med hiist och stenvagn vid pensiondrshemmen uppe i byn och korde
och hade hiisten i Visdns stall, nigot som han tyckte var bra. Han fick pi si siitt
lite godsel till sina blomland. De nybyggda pensioniirshemmen var bland de forsta
i sitt slag i Sverige, och vid invigningen talade Gustav Moller. Husen overgick
sedan i Hedemorabostiiders 69o, som rev dessa i stort sett felfria bostiider, dom
borde ju ha K-miirkts och det med stort K.

For att Stergi till vir vandring genom byn gir vi upp i sluttningen mot kyrkan, till
en gird som jag tror hette Schons, d?ir bodde kronjiigare Borgstrom. Bredvid i
riktning mot station bodde kyrkvaktmdstare Emil Norgren, han hade en son som
blev sviger med Bengt Simas.

0m vi s& gir tillbaka till viigen genom byn kommer vi till en gird diir Gunnar La-
gerkvist bodde. Till girden horde uthus och en stor ladug6rd. Om Lagerkvist hade
nigra kor minns jag ej, han startade senare ett lastbilsikeri. Ladugirden civertogs
av ett bussbolag, som gjorde garage pi bottenplanet och bostiider pi ovre plan,
oppnade bensinmack och kiosk, med Birger Tomfeldt som kioskinnehavare. Man
kan siiga att det diir bildades ett Garpenbergs centrum. Kriget kom och med det
gengasdrift for bilar. Ar l94l osade sig Gunnar Lagerkvist till dods, niir han skul-
le starta sitt gengasaggregat. Hans fru Anna levde i minga 5r efter det. Hon skotte
bl a tviittstugan, som inrdttats i gamla Kvarnstallet.

Vi foljer viigen 100 m och kommer till Nystrdms afftir. Det beriittades for mej att
Nystrom hade en hund, en collie, som hette Tam. Han var si klok att han tog en
korg i munnen och gick till afftiren och handlade. Pi andra sidan viigen 169 Kon-
sum och mitt emot lig en vit byggnad, ddr sjuksystem hade sin mottagning. Sena-
re bodde som ndmnts Marv och Helse diir.

En bit liingre fram gAr en viig upp till hoger, den kallas Svarta gatan.I forsta huset
vid den bodde syster Olga Haglund och bakom henne Anna Sviird. Hon var
mycket engagerad i skcitseln av gammelgirden. Det var en frojd att ffi se henne
dona vid oppna spisen i sockendriikt med garpenbergsdialekt och utstrilning. Di
sig man verkligen urbilden av det gamla Garpenberg. Anna var av Backikers-
sliikt.



Pi motsatt sida av vdgen bodde Axel Forsgren med sitt bryggeri. Han bryggde
svagdricka, som han med lastbil ikte och silde i bygden. En ging rikade jag opp-
na 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 stiinga grindar, som fanns lite
overallt. Korna gick ju losa pi skogen vid den tiden. Efter den resan var jag p6
nogsam spaning efter bryggarn. Axel Forsgren hade en son, Birger, som utokade
bryggeriet med ltisktillverkning och tog sedan over hela niiringen. Han flyttade
sedan till Fors. Familjen Forsgren var mycket kyrksam. Jag kan minnas Axel stor
och grann ikledd lingrock med hustru o dottern Sigrid hogtidskliidda.

Vi fortsiitter vir vandring genom byn florbi telegrafen, ddr Hanna Norgren iir tele-
fonissa, vidare forbi en viig upp till hoger, som gir till Folkets Park.

Vid niista hus lig en bensinmack, jag har ett svagt minne av attjag var med och
tankade diir hos en gammal tant som hette Britta. Jag fick den uppfattningen att
hon var mor till Gunnar Eriksson, som bodde i huset intill, men jag kan ha helt
galet. Gunnar idkade taxirorelse, var dven banbrytare inom busstrafiken, ddrav
fick han namnet Buss-Gunnar. Han hade en dotter Gun, gift Baxell.

I niista hus hade Lange Lindmark slakteri med afftir. Brodern Gustav bodde mitt
emot. Niir dom slutade med slakteriet flyttade bida till Jelken. Bida var passione-
rade harjiigare. I niista hus hade fru Hedman kaf6, och granne till kafeet var
skriiddare Sven Pettersson, en Finnhytteprofil med m6nga jiirn i elden. Han var bl
a starkt engagerad i hembygdskoren. I dom irligt iterkommande Garpenbergsre-
vyerna var han ett biirande namn, bide som skidespelare och clown.

Mitt emot Sven P bodde Isedor och Anna. Dom hade en dotter Sigrid, gift med
slaktare Gustav och en son Alfred, som blev stins efter Vester vid jZirnviigen. Se-
nare startade Karl Jansson bageri i Isedors hus.

Niista hus var Folkets Hus. Om dess betydelse for bygden behovs viil knappast
ordas om. Som vaktmiistare tjiinstgjorde Viktor Lindkvist, gift med Lydia. Viktor
bodde uppe i byn. Hans stuga stir nu pi Stig Soderbergs tomt. Sista huset i byn iir
missionshuset, nu anvdnt till boulespel. Diirefter slingrar sig viigen uppfor Gruv-
girdsbackarna och mot Hedemora.

0m jag skulle ndmna nigra personer som under resans ging giort starkt intryck pi
mej, borjar jag med mina foriildrar forstis. Vidare min skolfroken Hanna Eriks-
son, men den som betytt mest for mej under min uppviixt iir nog utan tvekan C B
Dahl kronojiigare. Hos honom borjade jag min forsta anstiillning som skogsarbe-
tare. Nigot ir senare kom jag si att sdga mera pi tu man hand med Dahl. AB
Zinkgruvor koper mark av Domdnverket, ett omride vid Mossbo, som Dahl skulle
taxera och mdta in. Jag blev honom behjiilplig med det. Dahl var en god berdttare,
och nu fick jag ta del av minga historier frin honom. Det kunde giilla Knektkiir-
ret om ryska krigsffingar eller Petrus Anna frin Ljusfallet. Dahl var dven kyrk-
vtird. Med sitt vdna siitt och sin breda ryggtavla tycker jag han var en prydnad for
kyrkan.



PLAN ERADE AKTIVITETER 2OL7

30 april kl 20.30 Tal till v6ren pA tunet. Ddrefter fackeltig till brasan
vid Smdltarmossgruvan

5 juni kl 13-15 Nationaldagsfirande med flagghissning och
servering

10 juni kl 19.30 Samling vid Gammelg8rden fiir bilfiird till
Trefa ld ighetskdllan vid HiigtjH rn

23 juni Midsommarafton pe Gammelgirden
kl 10.00 Barnen 6ker traktor fiir att plocka blommor
kl 14.00 Vi binder kransar till majstingen
kl 16.00 Dans kring stingen samt uppvisning

/6re
24 juni klffi Friluftsgudstjfinst pfr tunet

Siindagarna i juli serveras kaffe kf 13-16
Di kommer smedjan att vara iging st att du kan prova pi att
smida.

5 aug kl 12.00 HemvHndardagen inleds i kyrkan. Program senare

18 aug kl 10.00 Milan ttinds

19 aug kl 20.00 Kolmilekviill med underhtllning

25 aug. kl 14.00 Surstriimmingsfest.
Fdranmfilan till Anita Hedqvist tel. 07A|5690388
senast 23 aug.

7 okt kl 15.00 Hiistmiite i Ftirsamlingshemmet med beslut om
eventuel I stadged nd ring



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

Siiljes
ERYL dubbelpanna inkl.
elpatron, cirkulationspump
samt motorschunt,
anviind endast till pellets
0225-203 80

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

Elektrisk mangel pi
Stativ
022s-203 80

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

Tack till Stig o Vivan
som hjiilpt mig si mycket
med Bladet lven den hiir
gingen, stor kram frin
Barbro

Hans Eriksson, 072-526 61
hans. eriksson@slutagrav.se



ffied molnrdrsssln llll finrpsnhor$

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



Undot 19 Ar hrr Albi ' r  AnrJe rrson varr l  bonuatl
vid Oruvgard!n*Fori l r i rnvi ig,

n ':''.
LJ rr,rogil'1isp-Fur"u jlir nviig hetet tie*-.l$
krlrmrr*rJr lsng* i:anstr:nrp som f$''irittsffi
Onrpenberg$ sdrilfiilt rned ytter+'lirltlen i{i
i drrito Jall }"nr* larn"'agestalitn ett !&tr:'
rnil nnrr r?$r l{,r:y lbc,. Jfimtligen till]*E;
{iirv:$*,r-r de rnineirr kiin'Jil; {lnligen },ar rJt*i
varit mest ornt€laC i ra.rband mes llia+;;l
kanferenser fit;:,:t folh;rndlingar" brrrt:*rid&'
pS rrtt det allti,.l varit. specrcllt sr"irrd i$fi.,
frstsdk$rruna nlgut. si riar driigli4a l*i:ie-'
villli{rr fijr de 1o11' 6i*etilida rjerr ;rar*. Tr,:+:
fiken iir int,:, r".'rcLiJt iivlig; troder ijalr,
&rr:t ert p&r irc tAg i v*ch,an m*n nu *rr
malrnfrskterna. ronr jiirnviigeru; uppgiff *W
ntt orn'besurJao iiommit upp lill nar:nal trlt#
fattning igen *ch tAgct g8r varje sirckes'1i
d*9. .Del,ta fijraiicilt inte e$de lokiiirarra'
nrik $jirlin ?ir siuk - rIfi blir: turen ltl.
$[iilid. Sft*r rierurn b$de idylliska och pr:.j
nritiva jil,irnvdg drir dcn drar fram gerri**i
klassi*kt jrirnhiirarland har Signales$ $;;..
siind$ gjort eln rcf:ortagetesa. , i

Nlir banmsrtare Johanssons msto#lr&d
rin snrattreds ut fr$n ba:lg&r*len i Forn lir*i'
att fsra os,r uFp l,rtl Gruvgird*n, dir t$frdl
ggtt nflf,ra tin:mar tidigare" var det bns*r;
vdder fiir drecsinAkning, Aprrloolen stachg
fram mellan driv*nels v*ralcyerr, ssh tffi
s*lkati lehtr: rnellan fdrgflagnrnn r,$rn fine$'
kvar pl eri garnfial pers*nvagn liar"ker*.i
pi eii aidosp&i'. Den museala vagnen $;J
*tt nunns sedan p*rs+rntrafikens ds,Sait,
sorn W siul 3fi92. Fri,rutorn linnmCsld
H, F. Johanesou nch medarbstaren Ht S#
tv& rnsn tili p& dtessinen: det iir Grrlt's
g*tden-Fors barrfiirffrerri C. L{if*triirrr *cb
ordfciranden i avdelrring il i l{-rylb* Guq,

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

l:: ." !,^i ttLlnri, [!cd;i;-r vi ;rlrr,'r hr,n;rlr f r;r1r,
i - , .  : , ) . '  t . ] , ) ( .  f f redr r , t , , , l  ; i t .  r ' , r i rn r .1.1 r l f  i ;  i r r , I  t ; t  I  rJr) t

1:..; n';)',:,,!tt 'r,:lt [] 'f;tir11. ]rir,t, rj ' ':t r';,i ' .;i ' jr r't
. -  l {  hi l iJa rarnhrlni  i6; l t l r , ; .  I ' f :v ' ;kr: l  [ , i rutr i ; r r ; r-
. j ' :  r  niutrr f" l I r r i l l . t rct  ccl t  r lutrkryt  rr io l ' i i l i r : in-
rr)r;lrval'n,g slr"nkatie sii srlri;rirr;oln orn (,ri

g, . ; r t is l ia grundl igt  -  jn,  ihknri  h;rr l r :  mri l r
f ; tk l r . l i : t  i , .anslan at '  at t  s l ip+r l*r ' :n l lg rrvarr-
p;i rolq,:n.

Jarnviigcn hsr nunl:rn sin b*t.t'de]s,l *ri-
lrsrt eorn frahtird for mirltns:n ftr-rn Crrr-
pcnbcrg,t odalfiiJt <rr:h dr'I vsr oclc::i ur^
. ' l ] t 'urlgl i i {rn sr)rn i : isrrstr ibrrnit r lrm ir"vi; l i l -
trts. I tu frel*t i ,r  j ,rr*rnulm lr iur rJ, l t  t ir i i fa-
; r,  1;rr l*ar,r i ; t  gt 'Uvirrt I t i tr i tnglt,  r irrrn l l i ;r l l
t ill jtttlt::t, Ft1,lr.:r 'l:,'.',i,4;'tr;,s "l,,itlrutl " vr*'
t!q;. x..rtyt1t i r;krtpl:nrr,p.t:tt nctt iinclct' ,len ti*
,l.t'n harit ;iilrtvl,ilett {leprrs.rier}, 11.-iJ.
Z,nkir,r"utuf, ir( i l r i  numrlr i i  anlagllgnn ztg,t 'r
j ; trrrvlrge[, rktcirar i lnk-,)r; lr  kuppilrtnalnt,
,.Lc:t: xrynalr. jnnchillcr rrr:ksl^ guicl tclr gir
rr i l  Btr l idcn. i ign:r 'Jefo: 'h*! iurr i .ena krirr i ;
j ;rrnv.igr:rr i t i ' r  t . , f tg vpri l  okinl, '  -  i  rryn-
rr*hrt har rrr vant nar li.rneaktioner ltnr
virril ;ri taprrten och onrn rep,q\ ltnr det vr.-
t"it krrngligt ntt kornrna till neffr'a re,rul-
1r,t, g* har ock*i p*,rsonnl.;rt$ li,r,cr' lt:g;it

lrii rtti rriirtnn narrnti'rrcligt )hg nivl, indl
tiJh llcn scnartte up;:gr"rrclsen. I)ct irt'r'ii1*
tildsr: c,cltsii for rr,nci;rt"bctarc;n att jalrivi,i*

l;(jri iiirr fral',trarrlfrr ilDrn lr(gs1 ;il hti;t
i t i  j r : . l t  ing"r arrd; 'n ; in nt*lnrlr, . ;r:r irnt i ir lrna
benl ' t ia l  s ig i rv d,rn. ' ; j , l l i r  lxr ,$1pcl k:r l r  i t t r^.
f i j ra.{  at l  CIt t  p;r l ;nt  * lytr  f  i i ln Fr,r} , ;  t i l l

$t t rc lr i r . . r inr ( f  i  rnr! ,  lqo: ' t lu '  7{t  i i re i  {r 'ukl
rru, j , l i .n U;,1;.r  Frrur i iyt t i i r ' !  rx: l r  F'oi . ' , :  (1? knr.)
h.,t1lar Xr; 6rc...



Banen fiiljc: viirtEldan av rJiin A.rgarn
dfir det cvartnsde lstiicket tydde pfl att
rj<in snart *ulle renra. Pl derl andra rida
lyrto raden rv riida bondgArdar och nigon
n' att, hlir i trekten frr biinderne burgna,
Rostbruna fyllnadrqten I ifirnv$grbanken
och ruincr cfter hyttor talsde rru cgef
ryrlk orn ntt detta ?sr gammal 6ruvbygd,
!ilalrs trtiriade ockr6 brytar h$ruppe redan
pg 1300-tatet - ev tyekar som bemirnndes
garper. .llted Argnrn hakom ortr vsr det
tntr: larrgt kvar till Gruvsjiin vars norrfl
rl';l hclt .ir" tonrrJ rxh nu bjuder pi minst
ragt en aurskrhnilig ryn. StatlonsfdrostAn-
dirre:r i Dalu Finnhyltan lrede {tjrr efter
nvvinkninf{en av degcns t$g kurrnet friijda
sig 6t en vackcr utsikt iiver *iiin med
Gruvgfirdan pA andra siclan, men nu iir
det t'n dori ciobol,ten.

Tiimningcn sv sJdn hur skctt tor arr
man ut&n rink fijr vatten skali kunna brytsr
undcr d$n, Gruvra..s iir man annatr inte
friirnrnande I0r hiiruppr: det {r' inte sA
rn*nga fir ;er3en fyrn rnnn diidsdes fiir en
atuvilrslog albetslcdnings skull, Det talas
om nybyggaationcr och ritt onrfattande
utvidgningar iv brytningeui niir sA skcl
ijkas ju iiv*n jilrnviigens brtydelsc. I Dala
Finnbyttan rs{krurr mun msd ett trpp*ving
och i det :$ilmrnanhangcf talar man ocl<si
orn rils}:r"l"rs,

I Dals Finnhyttan mbtte vi tiget och
rneclnrbetaren bann fA en pralstund med
lokfijrare Sjdhn. FIan iir inte sA helt tili-
fredr rned a[t, var*r den ende lokldraren pd
jiirnvfignn som hnrr nu tjiinat under 32
$r. Som sitt livs missteg riilrnar hcn allt-
jiinrl den ging*n di han i unge fir flyttade
fr$n en annar!, enskild jiilnviig $om ctaten
sedsn Uvcrtog.

* l lade ;eg lnte gjort det hade jag varit
vid SJ nu och det hnde mirunnn va:-it
nnrrorlundo, $*clu han, Hlir iir det nlltfor
pr:rrritivt fiir att det sl<all vora bra.

Jn, nog iinsknr Hven denna lilla jHrnvdgs
pareonal blt statstj5n;terniin, mon niir der
htir iir en ennan histori;a. Metl Sjiilin*
rnulrntirg i<ire oss rmbarlterpde vi fltcr
drcscinen for stt Aka ti!b{&a tlll Fors.

Rtt-pail,i0;se : Ar",iql lalll.d*riitn.

C.  L5 l r l rcm br  banformon,  Han
t r tnd t  h t  l rnd  I r r r< j r : ld r  v ,d  sn

c l l  d e l

i i i  r nv  i g .

Hannn Andorl6n, benvakl Andcrrronr fru. l t6,
f  or slcf ionen i  Atgarn. - Nadan virol undcr
vif  ko prrmil ivo l i j 'hAl london kolningcn lkor.

Ei ldsn ir  fr in kolgirdcn i  Forr,

anr69
r i f  a n



)rirnvrgrnr cndr lahlorrr* ir tr i ir Sjir i in oct' dpt bcrcr yllonl pl honom
om t ig r . t : k r l l  q l "  I  v in t ro r  m! r lo  l , cn  lo ron i rhaahrdc l?qradonhbar ,

Undcr  J9  i r  har  A lb i r  An ' i c r lSor r  vd f i t  bar tvek t
vid Oruvgardan*fst:  f . i rnvi ig,

Fdnlo banmirtarcr vid 5J. H, F, Johlnrron, tyci(lc rlt dqt i,dr Ylr E' ' '

iiklr ilmviE. l*lan fram lom vi 'aed hor:e cch rolordrcuinet hiilp

En gdng ofi  d.gqn vinhrr
A l f r rd  Johcngon i  Da la

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

OrrprnbnrEr odrl{bll borirdc bryhr
lelal" Hrir ver dal eom rtiol d6drdo

r{olionil6rortlndrron
Finnhyllrn av l&gol.

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

ps 130$-
fyra rnan.



Kop dina vdrblommor hos

Frisdrboa
Blomsterforsdlj ni ngen oppnar for
sdsongen tiil Pdsk. Vdlkomna de!

Marianne

*



Frisorboa
Tidsbestdllning min-fred 09:00-1 8:00

lelefon 076 1 144688
Backgirdsvdgen 28 Garpen berg

Klippning
Herr och dam 200 kr

Pensiondr och barn under 10 Ar 180 kr

Putsning 100 kr

Skdgg frAn 70 kr

Lugg frAn 40 kr

Ldggning och schamponering
Klippning och ldggning

Ldggning inkl. schamponering

Permanent, slingor och tdrg
Permanent frAn

Fdrgning frAn

Slingor frAn

Permanent lAngt hir frAn

Fdrgning lAngt hAr frAn

Slingor lAngt hAr frAn

330 kr

185 kr

520 kr

415 kr

415 kr

650 kr

550 kr

520 kr

100 kr

55 kr

Ogonbryn och fransar
Fdrgning fransar och bryn

Fdrgning fransar eller bryn

Vdlkom na onskar Marianne !


