
Inledning

D& var det dags igen d6. Den hiir gfingen hat jag bara trevliga nyheter till Er alla
Garpenbergsbor. Fdrst mina egna upplevelser. Paniken var ndra i brlrjan av veckan niir inte
min E-post funkade men till slut kom jag fram till Bredbandsbolaget och traffade pA en
kunnig och hjiilpsam man pi supporten och diirmed var det avklarat, naturligtvis var det mitt
eget fel eftersom jag inte visste mitt kisenord.

Niista trevliga upplevelse for min del var i slutet av november di vi upptiickte tv6 stycken
steglits (ganska ovanlig f6gel) som satt i virt iippeltriid och kollade om vi hade nigon
fagelmat till dem, nu har vi solrosfrdn och det tycks de gilla diirfrir att vi har sett dem pi
marken under fagelstugan nigra g6nger sedan dess, har aldrig sett nAgon pi niira hill och nu
till och med pA vdr egen tomt.

Den fliisksvil som vi kdpte till smifbglarna att hacka pi och som var uppsatt i iippeltriidet tror
vi att en riiv hoppat upp och stulit, si dA miste nrista fliisksvil s2ittas Snnu hogre upp i triidet.

Se hAr infdr Arsslutet vill jag ftamfdravhrtvarmatack till Jenny Gotthardsson pANew
Boliden som bekostar tryckningen av "vhrat eget Blad". Dessutom ett stort tack till alla
kurirer som delar ut vira blad: Ingrid o Lars N., Vivan o Stig A., Gd,ran o Solveig G., Ake G.,
Maritha A., Inga-Stina M. o Bo P., Birgitta o Sivert B., Doris o Bengt R., Stig o Britta E., Gill
J., och Roger som skjutsar runt mig.

Dessutom ett stort tack till de som hdrsammade min viidjan i Garpenbergsbor, om bidrag ftir
att kurirerna (alla Zir vi pensioniirer) skulle kunna rita jultallrik tillsammans i matsalen pi
Garpenbergs centrum: Ann-Mari Fant, Martin Borgs, Helen o David Drummond, Ulla
Wiklund, Leif Fredriksson, K.E. Fastighets & Fordonservice, Karin Ldfstrand, Susanne Bolin,
Ann-Marie K. o Ulf L., THJ Bil o Fastigheter, Asa Ljunggren Hase, Berts Mur o Eldstiider,
Fristirboa, Plan & Antik AB samt Eril,ssons Bygg & Timmer. Hjafiligt tack till alla givmilda
bidragsgivare, tillsammans iir vi starka.

N6sta Blad tir tiinkt au vara hos alla i god tid innan pisk och dZirftir vill jag ha just ditt bidrag
senast den 8 mars eller gama lite ftire, med adress: barbrojansson@bredband.net eller i v&ran
postlAda pA Backgirdsviigen 10.

Barbro Jansson ansvarig utgivare av Garpenbergsbladet

Bladet kan ocksi lZisas pA Garpenbergsbladet.webs.com

qodrJu& od4rqott NrttAr
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Till Garpenbergsbladet

Det iir mdnga som hcir av sig och vill besclka v6r verksamhet i Garpenberg. De

flesta <inskar fa g<ira ett besrik i gruvan. Tyviin kan vi inte ta emot alla bescikare

utan fir ofta siiga nej. Vi har ingen siirskild besdksdel i gruvan utan allting sker i

den miljri drir vi arbetar och producerar. Siikerheten Zir viktig ftjr oss och det gtir

att antaletbesdkare per guide iir begriinsat och alla m6ste gi igenom

siikerhetsinstruktioner innan bestiket.

Under hosten har vi haft bes0kare fr6n flera hill i viirlden, bide ntira och langt

ifrfln, som Australien, New York och riksdagen. Mdnga av de som kommer vill se

hur vi jobbar med automation. Det iir ett viktigt utvecklingsomr6de ftir Boliden

diir vi tittar pehur olika arbetsmoment med hjalp av ny teknik kan automatiseras.

Ett exempel zir det vi kallar fiiirrlastning, dvs diir man pi distans kan fidrrstyra
lastmaskiner som lastar ut malmen.

Hiiromveckan invigde vi nya lokaler pi nivan 1054 i gruvan. Det tir jiittefina

lokaler med matsal, kontor, konferensrum pA mer An 1000 meters djup. I dessa

lokaler kommer minga av vhramedarbetare att samlas fior morgonmciten vid start

av skiften. Hdrifran kommer iiven fitirrlastning utftiras.

I ftirra numret skrev jag och berdttade om att vi soker ett nytt miljdtillstand di det

nuvarande behdver fornyas vad giiller hiijden pi dammarna vid sandmagasinet.
Sjiilva ansiikan med utredningar och underlagsmateial kommer att lZimnas in till

Miljridomstolen in bdrjan pi niista 6r. Diirefter skickas anscikan ut pA remiss diir

det finns m<ijlighet attlarnna synpunkter.

Niir man Sker till Gtivle fran Garpenberg har ni siikert sett att pfl viig E16 mot
Giivle finns en teststriicka for elviig ph ca2 km. Sedan ett drygt 6r testas att kora
tunga transporter med lastbilar som kan drivas med el. Pi teststrlickan gir

lastbilen pi el och laddar samtidigt batteriet fiir att kunna fortsiitta kdra pi el efter
teststrZickan. Boliden iir med och finansierar ftjrsdket. Ernst Express som ?ir v6r
entreprencir ftir sligtransporter k<ir testbilarna. Niir man Sker i lastbilen blir det sfl
haftigt tyst i kup6n niir motorn kopplar om till el! Fdrs<iket med elviigen pigir till
sommaren 2018.

Niir det hdr numret kommer ut iir vi pfl vrig in i adventstiden. Jag som gillat att lrka
kingdskidor hoppas att vi nu fir en vinter med sn6, minusgrader och fina skidspir.
Med onskan om en fin adventstid till er alla!

Hiilsningar

Jenny Gotthardsson

i enny. gotthards son@boliden. com
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Frisdrboa
Nu har iag mycket fint! Kransar,
Ijus, mm. Julgrupper kommer det
att finnas frdn den 18 december
och det gar fint att ringa och
bestdlla.

Vdlkomna!
Fri leverans av julgrupper inom Garpenberg
dppettider mAn, tors och fre 09.00-18.00
Extra 6ppet 23/12 11-00-15.00 oeh
Julaf ton09.00-12.00.  - t .

Frisorboa - Backgardsvdgen 28 - Te



Svenska kyrkans unga

Tiink att vi redan stir infdr advent och senare julen.

Advent betyder ju ankomst och det iir ju Jesu fddelse som gcir att vi firar jul och de tre vise
miinnens g6vor till det lilla Jesusbarnet var vzil de ftirsta julklapparna kan man nog siiga.

Hdsten har rullat pA med grupperna och i mitten av oktober hade vi ett trevligt Miniorliiger pi
Sankt Paulusgirden med tema Luther och medeltid. Allt fr6n jycklare och eldslukare till
krirlek och milj6. Vi avslutade med en hiirlig Riddargudstjeinst.

PA tal om riddare sA har Staffan fett 10 nya riddare upptagna i hans riddaning hdr i
Garpenberg den 16 november. Viildigt uppskattad Riddardubbning i kyrkan med giistabud i
fcirsamlingshemmet eft erflt.

Nu iir det dvning infdr Lucia som upptar stor del av vfr grupptid.

Lucia i kyrkan den i 0 december kl. 17.00. Elin Werner ar vhr lucia i ir.

Juldramat iir den 19 december kl. 12.00. Alla ar varmt vlilkomna till kyrkan di.

Sedan kommer vi attha samling runt krubban med gruppema vid avslutningen vecka 50.

Jag vill passa ph att d,nska alla en underbar, fridfull jul och ett splinnande Gott Nyft At.

Efter ny6r iir vi en ny fclrsamling, Hedemora, Husby och Ga.penbergs fcirsamling. Spiinnande.

Kram Bettan, Husmor och Ungdomshdare.

Jesus sa: Lit barnen komma till mis.

Till salu

16 " aluminiumf;ilgar, dtiiga diick har varit
5 x 108 hildelning ring for mer upplysning

pil04-Y70, passar flera bilmiirken
070-2348019

Till Salu

Pulka med skaklar rins 070-6053913ftir mer information



Vilkommen tiil Garpenbergs kyrka!

Julen borjar ndrma sig och vi dr m6nga som har

fullt upp. Andra av oss kanske liingtar efter mer att

gora, och att fh vara behovda.

Julens berdttelser pi,minner oss om att oavsett om

vardagen dr overbelastad, ensam eller nigot

ddremellan. s6 vill Gud dela vlra liv. Gud finns

inte l6ngt borta, nigon annanstans, upptagen med

n6got annat. Nej Gud dr hdr, mitt i vhraliv, i keirlek

och kamp, i arbete och vila. Gud vdnder upp och

ned pA mhnga av vdra forvdntningar och ftids som

ett litet barn i ett stall. Jag hoppas att ni, hur ni dn

kommer att ftrajul, f6r kdnna er buma av stillheten

och ndrvaron kring julkrubban.

Ny fiirsamling
Frin och med den 1 januari 2018 kommer vi att

bilda ny forsamling tillsammans med
grannfbrsamlingen Husby. Vi heter di Hedemora,

Husby och Garpenbergs forsamling.

Detta ska firas med Festmdssa i Husby kyrka (den

kyrka som dr dldst, och mest central i den nya
forsamlingen) den 1 januari kl. 11. Ni zir alla varrnt
vdlkomna dit ftir att fira det. Mer information

kommer i Annr:nsbladet.

En viilsignad jul och en heirlig vinter onskar jag er
alla.

Anna Jonsson, prcist i Garpenberg

Sryemska lryrknn ffi
t{ EsE MSft-e*6AAFEF{8.,8.R& S
F#ft$]eldilHfi

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

Sondag 25 december
Buss till julottan i Nom

Se Annonsbladet for mer info

Mindag 1 januari kl. 11
Festmdssa med anledning av
bildandet av ny forsamling

OBS! i Husbv kvrka

Lrirdag 6 januari kl. 11
Mdssa eller gudstj iinst

Garpenbergs kyrka

4 februari kl. 15
Familj egudsd iinst i kyrkan

4 mars kl. 15
Enkel gudstjrinst i forsamlingshemmet

Kyrkkaffe med semlor

Fredag 16 mars kl. 18
Musikgudstj 2inst Alla-kan-koren

i kyrkan

Vecka 13
Pflskdrama for alla lldrar

Med reservation fi)r iindringur.

Ftir aktuell info om varje gudstjiinst:
se Annonsbladeto hemsidan

eller vflra affischer.



Kiira lEisare
SA gar vi med raska steg mot ett nyft ir! Men niir nncirkret star som tiitast kan vi se fram mot
ljusare tider, si snart januari dyker upp pA vaggalmanackan, och december kommer att lysas
upp av m6nga ljus innan dess.
I Skommarbo liir det bli markant fler ljus tanda i 6r eftersom vEinlcretsen ordnade en
dveraskningsutflykt till ett ljusstdperi i Falun, drir vi under en dag fick stdpa bide korta och
l6nga ljus samt inta lunch och kaffe och andra ftirfriskningar. Stdperiet iir ett verkligt underverk
av effektivitet och god ordning. 12 personer kan arbeta samtidigt utan att gi i viigen fbr varann.

Pi en promenad i beteshagen upptiickte vi att vildsvinen gjort nigra bdk utanftir viltstiingslet.
Men det verkar inte vara nigon massinvasion utan lite grann htir och dtir. Ntir promenaden
utstrhcktes till skogen fann vi fina trattkantareller alldeles intill uppbdkade fliickar. Alltsi ater
inte grisarnatattisar, sb dh fhr jag ta tillbaka min ftirmodan att vi blir av med vdra
svampstiillen pi grund av vildsvinen. Skogsawerkningen verkar vara den verkliga faran ftir
svampen.

En iinnu st6rre fara ftir oss tycks det vara med den globala IT-anslutningen. TV-programmet
Uppdrag Granskning rapporterade om virusinfekterade datorer som lamslagit b6de sjukhus,
myndigheter och privata datorer. Pi sjukhusen kunde strilbehandlingar inte utftiras ftir
cancerpatienter, eftersom allt var ihopkopplat och list med en kryptering. Det kiinns som iiven
detta iir typiskt fclr vir naiva instZillning att inget ont kan drabba oss i Sverige, och drirftir
behover vi inte vidtanhgra siikerhets6tgzirder, utan vi anammar helt okritiskt allt nytt.
Myndigheterhar inte bdttre koll rin vanliga miinniskor.

Kylskip och tvattmaskiner, och frjr all del bilar, kir ha inbyggd teknik ftir att rasa ihop efter ett
visst antal 6r . Detta ftir att alrnars skulle fabrikerna inte ffi siilja nytt. Nu har jag upptlickt att
detsamma giiller 6ven textilier. Jag menar inte den vanliga utncitningen ft)r den tir det svirt att
komma ifrin, utan eu helt nltt fenomen. En bomulls-topp som efter 4 Ar pldtsligt iir 4 storlekar
stdrre. NAgot har hiint med sj5lva fibrerna. Siikert uttiinkt av en smart fiber-utvecklare i nflgot
asiatiskt land.

Garpenberg ny bilskrot? TvA vrak pi en hillplats vid Norrland, ett vrak vid Klondike, Gruv-
sjdn, och ett mitt i Herrgirden bredvid stora vtigen, ftirutom alla avstiillda bilar pi girdama.
.Hillplatsvraken iir bortforslade efter flera veckor. Kanske dags att inftira skrotpremie igen?

Katten som kom till girden ftir tre 6r sedan verkar ha tagit 6ver densamma och anstiillt oss som
sina miinniskor. Vid busviider, regn och sndfall, kommer hon inte fram till trappen ftir mat utan
fdrviintar sig "room-service", dvs maten utburen till logen och serverad pi varm tallrik. Ja, det
far hon fcirstAs.

Min tinskan i septembetnumret om en riktigt regnig hrist, uppfylldes av viidergudama. Nu
provar jag igen med en forhoppning om lagom med snd denna vinter.

Skommarbo i november med cinskan om en riktist God Jul!
Bireitta Bloom
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: Den hiir riitten lagar vi fran grunden

vARrnRurNEN 2or8
Vecka 14 214 - 6t4 pASXI-OV

Ledig vecka

Vecka 15 914 - l3/4
Mindag Blodpudding, lingonsylt

Potatisbullil, lingonsylt

Tisdag Ungstekt fisk, remouladsis, potatis

Broccolipaj

Onsdag Hetkdttferssopp4ost

Couscouspl4t

Torsdag Korv Shogmoff, ris

Raggmunlq lingonslt

Fredag Lasagne

Majssoppa
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l Vecka 17
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Onsdag
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Onsdag
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Tisdag
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t Vecka 22

Mandag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

z Yecka23

Mindag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

3 Vecka 24

Mindag

Tisdag

Onsdag

Tolsdag

Fredag

23t4 - 21t4
Studiedag

Lediga

Kokets val

Kokets val

Gulasch, ris, vitldksyoghrut

Morotssoppa, vitloksyoghut

Laripmett, Ofilryddad filsis, potatis

Pastagratiing med tomater&oregmo

Kdttf;irssAs, spagetti

VeggiesAs, spagetti

30t4 - 4ts
Ledig dag

l:a maj

Ledig dag

Grek. ftirsbiff, tornatsas,ugnspotatis

Grdnsaksbiff, tomatsis, ugnspotatis

ugnstekt fi skfi 16, oft ses, potatis

Blodpudding, lingonsylt

Vann pastasallad, dressing

Majssoppa

715 - tl/s
Kassler, potatissallad / potatisglatang

Broccolirnedaljong, potatissallad/-$atang

Kyckling- och griinsaksf iis, pasta

Potatisbullar', lingonsylt

Chili con carre, ris

t4t5 - l5t5

Kow Strogaloff, pasta

Grdnsaksses, pasta

Torskpalett, orllayddad filsAs, potatis

Blodpudding, lingonsylt

Tacos

Veggietacos

Risgryrsgrot

Pasta med la,rsis

Asiatisk k:yckl inggryta

Thaigrya, ris

zus -25t5
Kdttbullar, makaroner

Rotfr ulits g atiing, falafel

Fisk$ataing m curryremoulad, potatis

Raggnru*, lingonsylt

Kdkets val

Kokets val

Turmpannkaka, sylt

12'rpaj

Kyckling Suprdme, ris

Kikix'tsgryta med vitltikskeso

28ts - t/6
Falukorv med cbilitecke, potati$nos

Lmluggets, potatismos

Fiirsbiff, stekt l6k, sAs, potatis

Broccolirnedaljong, potatis

Kycklinggryta, fis

Grya Aranna, ris

Fiskgratang med dill, potatis

Kycklingpytt

Kdttftirssis" spagetti

Veggiesis, spagetti

4/6 - 8/6

Blodpudding, lingonsylt

Potatisbullar, lingonsylt

Ungstekt fi sk, renroulads6s. poiatis

Broccolipaj 
,k

Nationaldagen :Iffi

Ledig dag lj
Koru Stroganoff, ris

Raggmunk, lingonsylt

Vecka 16

Mftrdag

Tisdag

Onsdag

Toredag

Fredag

t6/4 - 20t4

Tumpannkaka, sylt

Kycklingsoppa rned sting

Kdttbulla, sas, potatis

Sojabulla', sAs, potatis

Skinksis, pasta, pasta

Grdnsakssas, pasta

K0ttflirsgratiing

Gronsaksp)tt

Tacofi skgl at,ing, potatis

Risgrynsgrdt

Torsdag

Frcdag
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Tarje dag servernls

Fledag Lasagne

Majssoppa

Bulgu rned lax, lirnedr.essing

Torsdag Kr. Himmetsftirds dag

Ledig dag

Ledig dng

tu6 - t5t6
Tuurparu*aka, sylt

Kycklingsoppa med sting @

Kottbullar, sis, potatis

Sojabullar, sAs, potalis

SkiuksAs, pasta, pasta g

Grdnsaksses, pmta @
Lax, kall 6rtses, potatis @

Avslutning 
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mjtif6/vatten
Jvled r es ery ation fiir ev. cin[rinA ar

Fredag



Triiffpunkt Hedemorabygd i Garpenberg

Den 4 oktober hade Hedemora kommun sin ftirsta TrAffpunkt Hedemorabygd i Centrum i
Garpenberg. Atta personer kom for att fA information om vad som dr ph ghng som rcir
Garpenberg och st511a fuhgor till kommunalrhdet Ulf Hansson, landsbygdsutvecklaren Karin
Lijfstrand och Kommunbygderidets Gertrud Hjelte. Bland annat fick vi veta all kommunen
gcir en extra satsning pi frireningslivet iiven niista 6r och att kommunens beh<jver fixa det hAl
som blev kvar vid fotbollsplanen niir man flyttade cementplattoma.

Traffpunkt Hedemora kallas de dialogmdten som kommunalridet, Kommunbygderidet och
landsbygdsutvecklaren bjuder in till i de olika kommundelarna. Syftet 2ir att kunna sprida
information om det som Zir pAgir:rg frin kommunens sida i det omrAde direkt till dem som bor
diir, men ocksA att det ska vara en dialog om vad som iir viktigt att prioritera och vad som 6r
utveckling for bygden.

Hedemora kommun har reviderat sitt landsbygdsprogram utifr6n de workshops, dialogm<iten
och intervjuer som gjorts under iret. Programmet gir att liisa i sin helhet pi Hedemora
Niiringslivs hemsida under fliken Landsbygdsutveckling. Det kommer ocksi att tas fram en
korfversion av programmet som dr liittliist och med bilder.

Pi fdretagsgalan den 11 november fick John och Cilla Sandh som driver Garpenbergs slott ta
emot priset Arets Hedemoraambassadcirer. Motiveringen 16d: Med ljuv musik, en god historia
och en triiffsiiker meny har de lockat bescikare frin koia till slott.

Karin Lrifstrand
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Qkfvinter pd er a[[a!
rNcELsBo evaoeetnos-
OCH FRITIDSFortENING

Det har nu blivrt tradition att w ska se en VM-deltavling i
speedway ph vhr storbildssfudrm. Sh d,ven i hr. Den 23
september samlades nhgra speedwayenfusiaster i bygde-
girden f& att via ld'nk f6tja dtuektsdndningen av VM-
deltavlingen p h Friends Ar ena.
Fore tiivlingen ht vi soppa, kopte Lotter, gissade ph rcsultatef och umgicks.
Inga svenskar gick tillfinalrmen st'imningenvar god i Ingelsbol

Vi vill passaph att rekommenderavhr finabygdeghrdf6r uthyrning till fore-
ningar ochprivatafester.Yihar diskmaskin och porslin for ett 50-tal gaster.

Som va7e er rritrvi frfrtsa alla frjartfrgt vd,fumru titr

GAMMELDANS oclr POLSKOR
Spelmiin

Fredag S ianuad, kl r9.oo
(Trettondagsatton)

For info ringTraute och Gunnar, 0225-23A 23
Ta med kaftekorgl

JULGNANSPLUNDRTNG

Liirdag 6 ianuari kl 16.00
IDans kring granen, Doekspel
Flskdamm, Ser:r'ering, Lotterier

Sondag 18 tebnwi, H l0.0Orplanerar w
angel- och ptmpelthvhngpi Dormen vid
HiilsingPo holme (om isen brir)

Ta md matsiipkl Grillplats finns.
For info ring Kerstin,OTO-S90 98 Og
eller Per-Erik,070-678 17 5I

Qi |nsfor a[[a Qarpen\ergdre ocfi riven utsocfutes "bfafetftisare" ett
gott sfut ocfr ett Qott Njtt dr 2018.

Om du vill veta meta, ring gdtrna
Gunnel Waertter, OZZE-Z\O 16

Hemsida: www.bvgde gardarna. se/ingelsbo

eller 0225-723 OA

e-post: ingelsbo.bygdeeard@ gmail.com

lll?
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Skyltsondag i Garpenberg
(Upplevelser som jag minns dem fr6n tiden ungefidr 1958-1963)

Det var gott om sno forsta advent. Plogbilarna dundrade genom byn och sparkfo-
retvar bra. Jag satt pA sparken, pA en varm f;ill och vi borjade v6r skyltsondagstur
med att 6ka upp till Konsum pe Zinkgfuden, eller Koopra, som monnor sa, Ko-
opeiativa foreningen diir alla kvitton nu vid irsslutet skulle riiknas samman och
redovisas sA vi skulle fh hterbding. Det glittrade i ftinstret, pepparkakor, choklad-
kartonger och en adventsstj arna. Ocksi pi postkontoret och hos frisoren som ock-
s6 169 vid Zinkgirden hade de pyntat och lyst upp med adventsstjairna och ljus.
Mitt p5 Zinkgfudens grdsmatta stod en stor julgran och lyste. De 6r som Rut Ja-
kobsson hade sybehorsafftr i en k611ar1okal, fanns det ocksA lite saker att titta plt i
hennes frinster, smi broderisatser med tyg, garn och julmonster.

Viil framme vid Gruvgirdskorsningen var hela skyltningsturen over. Ddr stod den
tredje stora granen med belysning. Snon foll tdtare, i husen pA Rrillesg6rd lyste
adventsstjdrnor och ljusstakar. Fdrden pA sparken gick vidare mot byn. Aven Ba-
gar-Kalle hade pyntat med lysande stjiirna och godsaker i bageriets fiinster pi
baksidan av huset. Hur det var hos bagare Bdckmans kommer jag emellertid inte
thls.

I utforsbacken ner
mot byn gick det fort
med sparkarna. Uppe
i kyrkbacken lyste
den stora granen. Vi
Skte upp och sig alla
lyktor pA kyrkogAr-
den innan vi svdngde
in till ndsta stopp
som var kiosken som
ocksi hade skyltning
med godis och
veckotidningar i &
fonstret. Fdrden fort-
satte genom byn,
Bdde Sundstrciurs
afftir p6 hoger hand och Konsum, strax efter (det enda hus som nu finns kvar)
hade fiirggranna paket, vit bomullssno och tomtar, godis och ljus. Det glittrade
och glimrade och jag ktinde pinet i magen - det kzindes att julen verkligen nzir-
made sig. Snoflingorna borjade sakta bcirja falla. Mamma var orolig att jag skulle
fiysa, sA jag fick sti en stund pA medama framfor pappa och hjAlpi titt ati sparka
en stund sA jag holl mig varrrr.



Vi Akte vidare forbi huset ddr mamma och pappa hade bott i en liten laigenhet en
trappa upp, innan jag floddes. PA vdnster sida lig gamLa Folkets Hus, gr6tt, igen-
bommat och civergivet, p6 hoger hand kom bonhuset.

Backen upp, ftirbi gruvkapellet gick tungt, men vi kunde ju inte missa Sjogrens
affrr. Diir fanns det, precis som hos Sundstroms, met av saker, som man kunde
onska sig, prylar som hcirde till en liten diversehandel. I fonstret glittrade girlang-
er och det fanns ljusstakar och pynt, ett iinglaspel, smi tomtar och andra pryd-
nadssaker. Det var mer zin tillrzickligt for att silta iglng fantasin om allt som jag
onskade mig i julklapp. Andi hade jag oftast ganska forsiktiga onskningar. Ett Ftr
var min stora dr<im svarta gummistovlar med reflex p6, som Gustavssons pojkar
hade, Tore var min lekkompis zinda tills han borjade skolan fore mig och jag var
for liten - och tjej

Nigon enstaka bil passerade sakta i sncimodd och halka. Vi motte nhgra andra
spark6kare som verkade vara ute i samma drende som vi, men som tog skylt-
ningsrutten motsols isteillet.

Nu var detbara utforsbacke hem6t, forbi Folkets Hus, drir pappa ofta s6lde biljet-
ter eller stod i kiosken och P16t-Bror korde filmen. Affischer med reklam for
veckans filmer satt uppe - onsdag, srindagsmatin6 och kviillsfilm. Ljusen over
ishockeybanan var tanda och nigra killar trdnade skott s6 det small i sargen, kan-
ske Rolf och Ulf Bergkvist, som bodde pA andra sidan vdgen.

l.Jair vi ndrmade oss virt eget hus med julsd arna r kciksfonstret och vdntande hem-
bakade lussekatter och pepparkakor sA var jag fulld av forvtintan och spiinning.
Forsta luckan skulle oppnas i adventskalendern. Sparkens medar gnisslade ndr vi
korsade vdgen. Och nu sig vi att det ocks6 fanns en julgran uppe pi laven.

Det skulle bli jul i Dala-Finnhyttan ocks6 detta Ftr.
Eva-Lena Neiman



Maria Pi Htiien .. SEe

Massage & Koppning ien mysig -UrOffi
Jag anvdnder mig dven av Strain Counterstrain, iirtolja och varma stenar ftir att mjuka upp

stela muskler.

Behandlar bla huvudvdrk, musarm, domningar i armarna, vdrk i ldndrygg och ben mm

Erbjudande!

En underbar ansiktskoppning/massage ingir vid varje behandling.

Julklappstips! Presentkort pi valfri behandling (sjdlvklart ing6r dven hdr ansiktsmassage)

Vdlkommen !

Maria Eriksson

Hiiien 13, Olshyttan

Ring fiir bokning: 070-29713 67

Ps. Gilla och dela min Facebooksida, Maria pt Hiijen sd dr du med och tdvlar om en timmes

behandling. Vinnaren dras pd julafton

Tv ulfnantar, ryiulctwad"et

F i,nns lrdil"e, m^eA, vnhater vnotw t olika, fuge-r

S,atn4t m,ffiw aAl q alp enberry, g{uwwdl

tsarlwcJaan *ow O7O - ggo 23 OO



Www

Vn byggen &re€ eim9
Dags att bol<a in jobben ni vill ha utforda i vinter.

www.erikssonsbygg.nu
&225-?:84 't0. CI72-526 Sl +2



Till salu

Diick + ftilg till Nissan King Cab -97 4 st205 R!&C 6hel100 mm
Diverse reservdelar samt rorkofhnsare bak till Nissan King Cab 070-3902300

Till salu

ERYL Dubbelpann a + elpatron * cirkulationspump samt motorschunt
070-3902300



HenP AB

Bemanningsforetag som hjalper Dig s$m har flrrna/bolag och behover lite extra

resurs ibland {Garpenberg/Hedennora med omnejd}'

Rot och Rut behorighet finns fdr privatpersoner {inga arbeten frr f6r sm6) ring

fdr info.

Tef :070-6336728

K0ntaktperson

Stefan Karlsson

JU LFEST.
SNART AN OTT DAX FOR JULFEST IGEN. DEN 6C
JANUARI KL.15.OO i FOLKETS HUS. BOKA IN DET
ALMANACKAN SA ruI INTE MISSAR DEN.
TROLLERI,LOTTERIER,DANS KRING GRANEN och
BESOK AV TOMTEN. SERVERING. VALKOMNA!

@@@AAA@@@AAA

Garpenbergs Byalag och Folkets Hus i
Garpenberg dnskar er alla en GOD JUL
och ett corr NyTr AR@A@A@A@




