
Inledning

Det miirks att hristen har kommit nu. Lite kallare ute, samt mdrkt tidigt pi kviillarna, si
turerna ftir att titta pi djur blir inte s6l&nga nu. Med h<isten 2ir det en massa "misten",
exempelvis si har det kommit mycket svamp i skogarna, bide gula kantareller och
trattkantareller men det biista av allt, det finns lingon ocksi pi vissa platser. Var ut hiiromdan
och provade vira "biirplockare pi skaft" ftir ftirsta gingen, det var en speciell upplevelse att
inte behriva sti bockad ftir att ni 6t "skogens rdda guld", tekniken var viil inte alltftir bra till
en b<lrjan men ingen kan allt utan 6vning. Det kommer siikert att gitbra innan vi fitt vira c:a
35 liter. Till rigmjiilsgr<iten miste man ju bara ha lingonsylt och eftersom det iir min firrkost
alla dagar pi iret si g<ir j ag slut pi det mesta av lingonsylten, men j ag fir hj alp att plocka
biiren i alla fall. Hoppas att minga har uppttickt allt som skogen kan ge.

Niistan hela sommaren har vi suttit pi altanen efter gnitfnrkosten och druckit vdrt morgon-
ftirmiddagskaffe. Innan kaffet har jagalltid matat "mina" fbglar med deras sommardiet, d.v.s.
havregtyn, det tir niistan varje dag en massa smifaglar som hrirsammar mitt amop till dem att
maten iir serverad. Det ?ir itminstone 3 ndtviickor som kommer med full fart och slir sig ned
mitt i havgrynen och hackar sina niibbar fulla si det lyser vitt om dem, sedan flyger
"yrhiittorna" iviig med siu byte ftir att lite senare iterkomma och grira om proceduren och det
blir som den viirsta cirkus diirftir att om det 2ir nhgra andra ffiglar diir, hoppar de sniillt undan
niir yrhiittoma kommer, men sedan iir det fritt fram till havregrynen nigon minut i alla fall.
Det blir aldrig langsamt pi ftirmiddagamaniir alla ffiglama tu dtir och vi kan titta pi dem
samtidigt som vi liiser tidningen.

Ett flertal av gamla Garpenbergs Bladet finns i pappersform arkiverade pi Biblioteket i
Hedemora om det iir nigon som vill titta pi nigot som skrivits tidigare.

InlAgg till niista Garpenbergsblad vill jag ha skickat till mig senast 25 november ftir att vi ska
hinna dela ut dem i god tid ftire jul.

Ansvarig utgivare Barbro Jansson
barbrojansson@bredband.net eller var postlida p& Backgirdsvtigen l0

Bladet kan ocksi lflsas p6: Garpenbergsbladet.webs.com
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HEBLIBEN
2017-09-17

Till Garpenbergsbladet

Nu iir det en frn tid med hdstfiirger och h<ig klar luft. Kalla mornar gdr att det
verkligen kiinns att hdsten iir hiir men vissa eftermiddagen ?ir solen varm. En
ekorre hemmavid har fullt upp med att fylla matftirriden. Det miirks att naturen
ftirbereder sig ftir vintervila.

Si iir det inte hos oss pi Boliden i Garpenberg. Hiir l<iper verksamheten pi som
vanligl.

I juni skrev jag och beriittade om att vi sdker ett nytt miljdtillstand d& det
nuvarande behrjver ftlrnyas vad giiller hdjden pi dammarna vid sandmagasinet. Vi
hade samrid pi Folkets Hus den 1 juni och har sedan dess fortsatt arbetet med
ans<ikan ft)r att diir kunna svara pi minga av de fr&gor som togs upp pi samridet.
Vir plan iir att innan iret iir slut ha liimnat in ans<ikan till Miljddomstolen.

Hiiromveckan hade vi invigning av tvA milj<iinvesteringar som vi gjort pi virt nya
industriomride. Vi har byggt en tviitthall bakom anrikningsverket och en ny
miljcistation. I tviitthallen kan sm6 och stora fordon tviittas, med automattv?itt eller
hdgtryckstviitt. Vattnet samlas upp, gir via oljeavskiljare och recirkuleras.
Miljdstationen hanterar alla fraktioner av avfall och spillolja. Den gdr att vi pi ett
iinnu btittre siitt kan ta hand om och sortera v6rt avfall. Tvi investerinsar som en
del i virt miljciarbete.

Under senaste veckoma har det skrivits en del om att zinkpriset har gitt upp. Bra
att veta iir att Boliden alltid baserar beslut om investeringar pi si kallade
langtidspriser. De just nu hdgre zinkpriserna iir si klan positivt ft)r Boliden men
piverkar inte sjiilvklartvttra langtidspriser. Fdr var verksamhet i Garpenberg iir
det viktigt att vi fokuserar pi det som vi kan piverka - siikerhet, miljo och
produktivitet. Hur vi bedriver vir verksamhet. Metallpriser gir upp och ned
beroende pi vad som hiinder i viirlden, det rir vi inte river. Vir egen verksamhet
iir det vi kan p6verka.

Med dnskan om en hdrlis hdst!

Hiilsningar

Jenny Gotthardsson
j ennv. gotthard sson@boliden.com



Vfllkommen till Garpenbergs kyrka!
H<isten bjuder pi minga olika m<itesplatser och
gudstjiinster i bide kyrka och fiirsamlingshem. Se
garna vira annonser i Annonsbladet fiir att fi veta
mer om vir verksamhet och v6ra gudstjdnster.

Gudstjiinst med skiirdeauktion - 1/10 kl. 15
Sondagen den I oktober samlas vi till enkel
gudstjiinst i Garpenbergs fiirsamlingshem, och
ddrefter fika och sk<irdeauktion. Alla dr viilkomna
att skiinka nigot till auktionen: frukt eller annat
frin triidgirden eller skogen, kanske hemkokad
sylt, eller en pise bullar.
Alla fir givetvis kopa nigot ocksi! @
Alla pengar g1rr oavkortat till Svenska kyrkans
internationella arbete som har projekt runt om i
viirlden. Just nu stridjer vi t ex de som drabbats av
torka och konflikt och den efterfoljande vatten-
/matbristen i bland annat Etiopien,
Sydsudan och Somalia,
men 6ven mdnniskor
pi flykt runt om i viirlden.
Ditt bidrag gor skillnad!

Dopliirdag i Hedemora kyrka -3019 kl. 10-15
Tycker du att dopet dr en fin och viktig tradition?
Vill du ha det lite enkelt? Har det bara inte blivit
av? Lordagen den 30 september kl. 10-15 har du
eller ditt barn mojlighet att bli dript utan att boka
tid. Vi hiller Hedemora kyrka cippen for alla som
vill, och det 6r bara att komma som du/ni dr. Mer
info kommer i Annonsbladet.

Ny priist
Frdn och med I augusti har vi en ny priist i
forsamlingen: Douwe Geertsma frin Holland.
Nigra av er triiffade honom ndr han vdlsignade
irets mila. Vi hiilsar honom varmt vdlkommen.

En hiirlig h<ist <inskar jag er!
Anna Jonsson, prrist i Garpenberg

Svenslfi lryr*anffi
I.I EUEMORfu GARFGHBEM6$
Smrrut*l.lNe

Sondag I oktoberkl. 15
Gudstjiinst med kaffe och sk<irdeauktion

i ftirsamlingshemmet

Lordag 15 oktoberkl. 18
Musikgudstjiinst i kyrkan

Lordag 4 november kl. 18
Minnesgudstj iinst med ljustdndning

i kyrkan

S<indag l9 novemberkl. 15
Familj egudstj Zinst i Staffanskapellet,
kyrkan. Fruktstund eller fika efterit

Sondag 3 december kl. 17
Adventsmiissa i Garpenbergs kyrka

Enkelt kyrkkaffe

Srindag 10 decemberkl. 17
Lucia i Garpenbergs kyrka

Onsdag 13 december kl. l5 och
torsdag 14 december kl. 13

Samling kring krubban i kyrkan.
Efterit fika i forsamlingshemmet

Tisdag 19 december
Juldrama i kyrkan, fiir alla ildrar

L<irdag 24 december kl. 23
Midnattsmdssa i Garpenbergs kyrka

Med reservation fi)r iindringar.

Fiir aktuell info om varje gudstjiinst:
se Annonsbladet, hemsidan

eller vira affischer.



Blsta liisare

Man kan ha mflnga synpunkter pfl sommaren som gick, men jag tir viildigt n<ijd med att

temperaturen hdli sig pi beskedliga 20 graders strecket mesta tiden. Det gjorde nog ocksi att

gr<inskan bibehtills trots uteblivna regnskurar.

En oviilkommen fiirkylning med Atftiljande luftrdrskatarr satte krokben fiir ett idogt triidgirds-

arbete under maj minad, med resultatet att viixtligheten skdt fan och var omdjlig att

bemiistra.. Resultatet blev ogrtis, ogr?is 6vera11t, i alla rabatter och land.

Katten iir nu si hemmastadd att hon kommer fram till oss nlir vi iir ute pi girden. Hon snor

runt ftittema och hindrar oss fran att gi ivdg och vill helst bli kliad och kammad. En biink mot

ladugirdsviiggen iir favoritsttillet och dit gar hon med bestiimda steg och viintar att vi ska ftlja

efter. Om vi inte ftirstflr vad hon menar kommer hon tillbaka och upprepar dansen kring

flotterna. Ja di veknar man forst6s och gir till biinken. Men vid pltitsliga ljud eller friimmande

besokare ftirsvinner hon som ett skott in pi logen.

Veckan efter midsommar fick hon ftir sig att hon behdvde semester fran girden och blev borta

i nigra veckor. Vi tror att det berodde pi att dottern med sina tvi hundar tillbringade nigra

dagar hos oss och samtidigt kom firbonden med sin hund och 175 fa\ ftir bete i hagen. Di

blev det ftir mycket ljud och rdrelse pi den tidigare tysta girden. Men efter att lugnet

6terkommit, si gjorde liven katten det. En morgon stod hon pi trappen och tittade

uppfordrande upp pi fiinstret och var viildigt hungrig. Ordningen var iterstiilld.

K<irsbiirstriidet som ringbarkades for tre ar sedan och som ftirra viren blommade mer iin

nigonsin tidigare hade iiven i ar illt med blommor! Maken till viixtkraft! Men i ar blev det

inga k<irsbiir,bara en frodig grtinska.

Vi tittar ibland pi TV CNN och humorprogrammet Saturday Night Live. Deras president [r

ftirstfls en stiindig miltavla flor elaka kommentarer och sketcher, men det iir svirt att gdra en

rolig karikatyr pi en person som i sig sj[lv iir en fullstiindig, renodlad karikatyr.

Geologins dag firades i Garpenberg i Gruvkapellet. Geologer och arkeolog turades om att

beriitta och visa bilder pi markens uppbyggnad och utveckling under miljarder 6r fram till

dagens liige. Mycket intressant och spiinnande. Vi bor pi det som fran b<lrjan var en jiittestor

vulkan och som omfattade hela Bergslagen och som resulterade i vara malmf;ilt.

Som pensioniirer har vi mrijlighet atttittap& morgon TV, nigot som var ottinkbart niir vi

arbetade och skulle fara iviig till vara jobb. Vi har vant oss vid vissa program, som vi inte

giirna missar. Ett sidant var fredagsmorgonens nyhetspanel, men den ftirsvann i omg<irningen

u't p.og.u-tabl6n si nu ?ir det niistan enbart trams (och matlagning). Vart tog public service

viigen?

Regnskurama som nu borjat komma ger resultat genast pi svamptillgangen. Grundvattnet

behdver itskilligt mer. Si diirftir <inskar jag alla en riktigt regnig host. _o_ 
^

Skommarbo i mitten av september.

Birsitta Bloom
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Arets kolmilo
Garpenbergs Hembygdsforenings kolmilegubbar kommer nu med ftiljande
rapport.

Milan byggdes upp av minga hjiilpande h?inder och tiindningen gick ocksi
bra. Vi fick milan viilsignad av pr?isten Douwe Geetsma som giorde detta
pi ett mycket fint siitt. Milan fick namnetJenny.

Milkviillen blev som vanligt lyckad, och det var en fin kviill utan regn.
Hembygdsfloreningen serverade kolbullar och bjiid pi riktigt kokkaffe.



Vi hade lorminen att landshovdingen i Dalarna Ylva Thtirn besokte oss

och klippte bandet och invigde den nya kolarkojan



Oves trio underholl med passande musik. Traute Lindenthal giorde det

extra festligt genom att mycket fint blisa i kohorn'

ffi'' #-***" 'mmt tu -''ffi&*r;l*r 'lffiM 'j+*ila

G6#ij""gbdg bid-g rned ;il."tru kulturellt inslag, di han visade hur

man kan utvinna tratiata genom att upphetta furuved'
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Medel som Firmor och Enskilda skiinkt till
Kola rkoia n vid Ga rpen bergs

Hembvgdsforening. Stort tack till alla givare !

Firmor med f lera organisat ioner och Foreningar= New Bol iden,
EG Nord AB, Byalaget Garpenberg, Joakim Ruth, Fr isorboa,
Blommboa, Komunl istan, Dala Husby Grdsmatteodl ing AB, svea skog,
Hummelbo skogserergi  AB, Hedemora-Garpenbergs Forsamling,
Garpenbergs Sdg AB och Mur o Kamin.

Enski lda Givare = Yvonne Albrektsson, Marya Aminzai,  Per Bengtsson, Mart in
Borgs, Rickard Dahlstedt,  Helene o David Drummond, susanne o Daniel
Eriksson, Ann Eriksson, Anette Eriksson, Ann-Marie o peter Fant, Kerst in
Gasslander, Asa o Terence Hase, Anja A Hedqvist,  Mil lan o Urban Holmgren,
El isabeth Hedlund o Tord Jansson,  Janet  lmpio o Andreas Werner ,  Mar ianne
Jonsson, Annmarie Kjel l ,  Goran Lindberg, Kennet Larsson, Hanna Lingdal
Backsel l ,  Mariette Lappalainen, Eva o Erik Nystrom, Eva-Lena Nejman, Henrik
Nilses, Karin o Ulf  Olenius, Soren o Kerst in Pettersson, Bjorn Roxendal,  Jan-
olov Renstrom, Doris o Bengt Ruth, Mikael Ringstedt,  Michaela sundquist,
Linda Sjodin o Ronny Sixten Tiensuu, Anne o Stefan Vestlund, Gunnel Waerner,
Helena Ylander, Al la i  Kolmilegdnget och al la som pd n6got sdtt  bidragit  di  det
ju dr m6nga som gjort det och att  det dr ldtt  att  ndgon fal ler bort och inte
kommer med pd l is tan.



KOLARGUBBARNA

L<irdagen den 30 september kl. 14.00 bjuder kolargubbarna pi grilleftermiddag vid kolarkojan
och vi bjuder di i ftirsta hand alla som sponsrade vtr kamin i kolarkojan. Vi vill grira detta di
det iir s6 att vi vill tacka Janet Impi<i som si dverraskande gjorde detta upprop pi Face Book
och lyckades samla 12.500:-. Alla givare med flera hjrirtligt v?ilkomna!

Nu finns kolsiickar att bestiilla hos G<iran eller Bror och hiimta mot betalnine

Tack till ttmattanternatt

Tack ftir jiittegoda luncher i matsalen pA Garpenbergs Centrum frin oss alla pensioniirer som
ibland Ster vir lunch diir. Ett speciellt tack till Maria som nu slutar hos oss ftir att b<irja ett
annat jobb pi Regnbigens ftirskola i Hedemora. Hennes barn gar i Hedemora si di kan de 6ka
med mamma hem i stiillet ftjr att hiimtas, samtidigt far vi hiilsa den nya kocken Mattias
viilkommen hit till Garpenberg. Tack ftir ntistan 7 fu hin i Garpenberg Maria och lycka till pi
nya arbetsplatsen.

En uppmaning till de personer i Garpenberg som ar "65 +, likadan mat som serveras till
skoleleverna finns fiir oss mellan kl. 12.00 o 13.00. det finns gott om plats i matsalen si passa
pi att utnyttja detta att slippa lagamat sjiilv alla dagar niir det serveras bide god och nyttig
mat i matsalen.

Y:"*lssffarffi
tift nybyggnation. 

Wo
Vi utfiir iven griviobb.

Kostnodsfrio hembesok.
Irffiffi*S

wwwerikssonsbygg.nu I 0225-204 1 0
info@eri kssonsbygg.nu



Geologins Dag i Garpenberg den 9e september 2017

Lordagen den 9e september f i rades Geologins Dag i  Garpenberg. Drygt 40

intresserade val l f i i rdade t i l l  gruvkapel let ddr Lena Berg Ni lsson fr in

Landskapsarkeologerna och geologiprofessorn Rodney Al len vdxelvis beri i t tade

om geologin och mdnniskorna i  Bergslagen och Garpenberg.

Vddret bjod pi en gri  och r ikal l  dag och ddr man satt  p5 de h6rda bi inkarna kunde

man l6tt  forf lyt tas bak i  t iden t i l l  eran d6 gruvarbetarna och deras famil jer f ick

hora Herrans tukt och formaning infor arbetsdagen. Men nu 2Ot7 var intresset for

dmnet stort  och stdmningen god. Med en kopp kaffe indven kunde deltagarna

diskutera mineral med geologerna, se p5 kartor over omridet och utbyta minnen.

Geologins Dag 5r en i terkommande event, den andra lordagen i  september och

medlemskap i  foreningen dr grat is. www.geologinsdag.nu



Boule

Kom o priiva spela boule

vi spelar bisdag o borsdag

mellan 71,30 - f7,3O

Viilkomna

Finn hytbans Boulef?irening



TAffi
Dogs igen ott to nyo tag s6 har efter sol o loto

Stovgdng
M6ndogor kl. 09:30-10:30.
To med stovorno och folj med pd en vcindo! Vi gdr co 3-4 km med stort i
Garpenberg eller Persbo. Ping Inga-Stina tel. 220 10 fdr info.

Medelgympa
Onsdogor kl. 19:OO i gymnostiksolen.
Vi kor vecko 37-50. Med bcirjon den 13 september.

Ledsre cir Loilo tel.22O 4Q

Vottengympo
Fredogor kl. 18:0O i Hedemoro pd skcinviks rehob (Hogg8rden).
Vi kor vecko 4t-5O. Med borjon den 13 oktober.

Kostnod ordinorie medlemsovgift somt 200 kr i bodovgift.

Ledore cir Corino.

Hcistvondring - Cobollo Blonco Memoriol run 2OI7
Lcirdog den 30 september kl. 15:00 i Persbo.
Vi gdr ett vorv som cir co 11 km l6ngt och sedon ingdr det en bit mot kl 17:30.
Klubben bjuder medlemmor pd deltogorovgiften, onmcilcn sko dcirfor ske till
Annikq senost onsdog ?O/9. Anmcilon cir bindonde. Mer info finns pd
Focebookevenemonget "Cabdlo Blqnco Memoriql run 2Qt7" eller pd hemsidon:
htt p: / / r edsports.s el CB M/ CBM.html

Hor ni frdgor ring ordf. Anniko tel.073-78445L4

Medlemsovgifter:
Ungdomar upp till 19 6r
Vuxnq

VALKOMNA!

150kr/termin

300kr/termin



I Garpenbergs Vavstuga finns
Garpenbergsloparen

uppsatt i viivstol ftirdig att vava for Dej.

Finns dven mattvdv mm.

Nyborjare eller van, viilkommen!

Vi hjiilper Dej igflng med vdven.

Eller vill Du attvr v6ver en lopare till Dej?

Hor gdrna av Dej

till Doris Ruth 073-941 9904

dorisruth4T@gmail.com



Nf,got orn gfirden Juliuses i Persbo
Girden ligger strategiskt placerad vid ett vattenfall i 6arpenbergs*n diirfor har det under
irhundraden funnits m$nga olika verksamheter. t-Sngt tillbaka i tide n fa*ns rn frytta som l8nnnat
rester nedanfrir fatlet bland annot mixlyckade smSltor och slagg. Glrdet intil l kallas for Hyttgiirdet.
Senare epoker har det varit kvarn och s6gverksamhet. Grunderna till s$gen finns fortfarande kvar. €n
tid fanns ett bryggeri . Eryggmastaren hette Linder han arbetade sedan i Fors Eryggeri . Brijderna
Ferner startade 1S79-1880 ett krukmakeri diir det tillverkader diverse kiirl tif l hush$llet krukor och
mj$lkbunkar . Stdrre saker som kakelugnar och taktegel tillverkades ocksA . Bniderna Ferner blev
sedan oense och en del av familjen startade verksanrhet i Asgarn, d3r ett nytt krukmakeri startades.

Lergodset
fr6.n Persbo
hade ofta
en nyans

av gult
brutet med
brunt och
med

verkstaden i Persbo stod 6de i n*gra *r innan Farniljen Sorling 1918 k6pte gffrden orh rustade upp
verkstaden och bdrjade t* rpp tillverkningen pA nytt. La,rs och Maria S0r{ing med $onen Va{demar
sonr oftast kallades Valle, stCId f6r tillverknir*gen. Valle hade varit l$rling vid Bobergs krukmakeri i
Gdvle. Diir fick han g<5ra lerg$kar en l$ng tid, sedan borjade han vid €n anilail fa.brik i hemstaden, d$r
fick han gora blomfat ech andra fat. Ar 1910 kom han till Rf;ttvik och arbetade i Nittsjfi dlir fick han
b6rja dreja gA allvar och blev fdrst dS en riktig krukmakare. Lars specialiserade sig p* brfrnning av de
formade sakerna. Leran pi girden var av bra kvalitd och til lverkningen tog fart " En maskin for
til lverkning av blomkrultor inkoptes nch den underlittade arbetet avsev$rt. Hela familjen blev sd
sm6ningam engagerad i ti l lverkningen, Martin oe h systetn Sally arbetade rned krukmsskinen.
VedfbrrAdet sk6ttes av Bror sorn ftytt*t hem fr$n Stockholm. l-lush$llet stod [lsa och msr Maria fe]r.

Sakerna som tillv*rk*des s6tdes hemma pS 96rden och *ven til l personer som k$pte och sedan
bedrev f6rs6ljning ute i byarna. Carrl Jutarbos far var en stor kund och f$rsiiljningen hjfrlptes nog upp
ev att sonen satt p3 kfrrran och spelade p$ dragtpelet.

en vit rand
runtomkrine

Minga olika saker har tillverka* i krukmakeriet under Srens lopp. tallrikar, rnuggar. tiltbringare och
dven st6rre saker. t.ex. golvurnor upp tillSS ce ntimeter hdga, risken med dessa var att sprickor
kunde uppstt vid brSnningen. Tillverkningen av dessa golvurnor upphorde pA grund av detta i borjan
av s0-talet . valle fortsatte att dreja mindre saker iinda till sin dbd vid )0 frrs 6lder" vid hans franfSile
fanns ett stort antal f5rdiga *lster som vdntade p€ brtnning. En kusin som var bosstt i Uppsala kom
d$ pi moped till Persbo. Han stannade en dryg rnAnad oeh gjorde klart de n sista hriinnigen. Mfingr
saker finns kvar I bygd*n sS jag hoppas att vi ska kunna g6ra en liten utst5llnir*g i
Hemhygdsfdreningens regi vid n$gst tifif*ille .

Inga-5tina lVlatsscn
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Just nu bjuder jag pi ansiktsmassage/koppning
vid al la behandlingar, ca 10 min

*Nack & Ryggmassage ca 30min
-kan kombineras med koppning

350 kr (pensiondr 300 kr)

*Klassisk Helkroppsmassage ca 50 min 500 kr (pensiondr 400 kr)
-kan kombineras med koppning

*Hela mig! Ca 75 min 500kr (pensiondr 500 kr)
-En helrenovering frin topp til lta. Ink ansiktskoppning/rynkreducering och
skalpmassage

VSlkommen iinskar Maria Eriksson
Hiijen 13 Olshyttan
Ring fcir bokning: O7O-297t3 67

"*j

Vad dr koppning?

Koppning iir en alternativ terapimetod som anvlinds till allt frdn att lindra smiirta,
inf lammation och spdnningar t i l l  avslappnande koppingsmassage och ol ika
skrinhetsbehandlingar. Med 1000-tals 6r av tradit ionell  anvdndning dr koppning
fortfarande lika uppskattat dn idag. Jag anvdnder aromaoljor och mjuka siliconkoppor som
dras i iver huden vi lket 96r behandlingen mycket behaglig men dndi djupgiende di den
jobbar med bindviiven och iikar cirkulationen av bide blod och lymfa.



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

Ielefon 076 1 144688
Backgardsvdgen 28 Garpenberg

Klippning Ldggning och schamponering

Permanent, slingor och fdrg Ogonbryn och fransar

Vdlkom na 1nskar Marianne !

Gamla kunskaper som kanske gliimts bort? Viktigare 6n nigonsin.

Insiint av Annika Ruth.

Tio siitt att anviinda SAPa.

1. Ta bort griisflSckar
2. Fi bort bladl<iss
3. Rengcir ugnen
4. Fi bort gnissel fran gangiArn
5. G<ir grillen friisch
6. Putsa silvret
7. Rengcir briinda kastruller
8. Tviitta kladerna
9. Fi bort kryp i lAdorna (silverfisk)
10. Tviitta hunden

Fdr mer information s<ik pi datom pi 10 siitt att anviinda s6pa



Ilin verkstad
finns i byn
Herrgflrden,
Garpenberg!

I utbildad fordonsmekaniker/telwtiker med mdnga
drs yrkeserfarenhet i branschen.

o Ut/b, arbeten pd de flesta bilmcirken/ drsmodeller.

Viilkomna att ringa ftir
in fo/kostn ads fiirsla g/tids b o knin g :

KC fortighetr & jotdonrunclerh6ll llB
Innehar F-skafi

Utfiir dven fastighetss k0tseUunderh fr lt enligt E rt
uppdrago ring ftir offert.

aTb r 70g 1,17 llrl
(telefontid vardagar 8 - 18)




