Inledning
D& var det dags igen d6. Den hiir gfingenhat jag baratrevliga nyhetertill Er alla
Garpenbergsbor.Fdrst mina egnaupplevelser.Paniken var ndrai brlrjan av veckan niir inte
min E-post funkade men till slut kom jag fram till Bredbandsbolagetoch traffade pA en
kunnig och hjiilpsam man pi supportenoch diirmed var det avklarat,naturligtvis var det mitt
eget fel eftersomjag inte visste mitt kisenord.
Niista trevliga upplevelse for min del var i slutet av novemberdi vi upptiickte tv6 stycken
steglits (ganskaovanlig 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 fagelstugannigra g6ngersedandess,har aldrig settnAgonpi 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 iippeltriidettror
vi att en riiv hoppat upp och stulit, si dA miste nristafliisksvil s2ittasSnnuhogre upp i triidet.
Se hAr infdr Arsslutetvill jag ftamfdravhrtvarmatack till JennyGotthardssonpANew
Boliden som bekostartryckningen av "vhrat eget Blad". Dessutomett stort tack till alla
kurirer som delar ut vira blad: Ingrid o Lars N., Vivan o Stig A., Gd,rano Solveig G., Ake G.,
Maritha A., Inga-StinaM. o Bo P., Birgitta o Sivert B., Doris o Bengt R., Stig o Britta E., Gill
J., och Roger som skjutsarrunt mig.
Dessutom ett stort tack till de som hdrsammademin viidjan i Garpenbergsbor,om bidrag ftir
att kurirerna (alla Zirvi pensioniirer)skulle kunna ritajultallrik tillsammans i matsalenpi
Garpenbergscentrum: Ann-Mari Fant, Martin Borgs, Helen o David Drummond, Ulla
Wiklund, Leif Fredriksson,K.E. Fastighets& Fordonservice,
Karin Ldfstrand,SusanneBolin,
Ann-Marie K. o Ulf L., THJ Bil o Fastigheter,Asa LjunggrenHase,Berts Mur o Eldstiider,
Fristirboa, Plan & Antik AB samt Eril,ssonsBygg & 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 dZirftirvill jag ha just ditt bidrag
senastden 8 mars eller gamalite ftire, med adress:barbrojansson@bredband.net
eller i v&ran
postlAdapA Backgirdsviigen 10.
Barbro Janssonansvarig utgivare av Garpenbergsbladet
Bladet kan ocksi lZisaspA Garpenbergsbladet.webs.com
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Till Garpenbergsbladet
Det iir mdnga som hcir av sig och vill besclkav6r verksamheti Garpenberg.De
flesta <inskarfa g<iraett besrik i gruvan. Tyviin kan vi inte ta emot alla bescikare
utan fir ofta siiganej. Vi har ingen siirskild besdksdeli gruvan utan allting sker i
den miljri drir vi arbetaroch producerar.SiikerhetenZirviktig ftjr oss och det gtir
att antaletbesdkareper guide iir begriinsatoch alla m6stegi igenom
siikerhetsinstruktionerinnan 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 utvecklingsomr6deftir Boliden
diir vi tittar pehur olika arbetsmomentmed hjalp av ny teknik kan automatiseras.
Ett exempel zir det vi kallar fiiirrlastning, dvs diir man pi distanskan fidrrstyra
lastmaskinersom lastar ut malmen.
Hiiromveckan invigde vi nya lokaler pi nivan 1054 i gruvan. Det tir jiittefina
lokaler med matsal, kontor, konferensrumpA mer An 1000 metersdjup. I dessa
lokaler kommer minga av vhramedarbetareatt samlasfior morgonmcitenvid start
av skiften. Hdrifran kommer iiven fitirrlastning utftiras.
I ftirra numret skrev jag och berdttadeom att vi soker ett nytt miljdtillstand di det
nuvarandebehdver fornyas vad giiller hiijden pi dammarnavid sandmagasinet.
Sjiilva ansiikan med utredningaroch underlagsmateial kommer att lZimnasin till
Miljridomstolen in bdrjan pi niista 6r. Diirefter skickas anscikanut pA remiss diir
det finns m<ijlighet attlarnna synpunkter.
Niir man Skertill Gtivle fran Garpenberghar ni siikert sett att pfl viig E16 mot
Giivle finns en teststriickafor elviig ph ca2 km. Sedanett drygt 6r testasatt kora
tunga transportermed lastbilar som kan drivas med el. Pi teststrlickangir
lastbilen pi el och laddar samtidigt batterietfiir att kunna fortsiitta kdra pi el efter
Boliden iir med och finansierarftjrsdket. Ernst Expresssom ?irv6r
teststrZickan.
entreprencirftir sligtransporterk<irtestbilarna.Niir man Skeri lastbilen blir det sfl
haftigt tyst i kup6n niir motorn kopplar om till el! Fdrs<iketmed elviigen pigir till
sommaren2018.
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, minusgraderoch fina skidspir.
Med onskanom en fin adventstidtill er alla!
Hiilsningar
Jenny Gotthardsson
i enny.gotthardsson@boliden.com

Kop dina juldekorationer hos

Frisdrboa
Nu har iag mycket fint! Kransar,
Ijus,mm. Julgrupperkommer det
att finnas frdn den 18december
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
Julafton09.00-12.00.
-t.
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Svenskakyrkans unga
Tiink att vi redan stir infdr advent och senarejulen.
Advent betyderju ankomst och det iir ju Jesufddelsesom gciratt vi firar jul och de tre vise
miinnens g6vor till det lilla Jesusbarnetvar vzil de ftirstajulklapparna kan man nog siiga.
Hdsten har rullat pA med gruppernaoch i mitten av oktober hadevi ett trevligt Miniorliiger pi
Sankt Paulusgirden med tema Luther och medeltid. Allt fr6n jycklare och eldslukaretill
krirlek och milj6. Vi avslutademed en hiirlig Riddargudstjeinst.
PAtal om riddare sAhar Staffan fett 10 nya riddare upptagnai hansriddaning hdr i
Garpenbergden 16 november. Viildigt uppskattadRiddardubbningi kyrkan med giistabudi
fcirsamlingshemmetefterflt.
Nu iir det dvning infdr Lucia som upptar stor del av vfr grupptid.
Lucia i kyrkan den i 0 decemberkl. 17.00.Elin Wernerar vhr lucia i ir.
Juldramatiir den 19 decemberkl. 12.00.Alla ar varmt vlilkomnatill kyrkan di.
Sedankommer vi attha samling runt krubban med gruppemavid avslutningenvecka 50.
Jag vill passaph att d,nskaalla en underbar,fridfull jul och ett splinnandeGott Nyft At.
Efter ny6r iir vi en ny fclrsamling, Hedemora,Husby och Ga.penbergsfcirsamling.Spiinnande.
Kram Bettan, Husmor och Ungdomshdare.
Jesussa: Lit barnenkomma till mis.

Till salu
16 " aluminiumf;ilgar, dtiiga diick har varit pil04-Y70,passarflera bilmiirken
5 x 108 hildelning ring for mer upplysning070-2348019

Till Salu
Pulkamed skaklarrins 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
ny
forsamling
bilda
tillsammans
med
grannfbrsamlingen Husby. Vi heter di Hedemora,
Husby och Garpenbergsforsamling.
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

kl.23
L<irdag24 december
Midnattsmiissai Garpenbergs
kyrka
Sondag25 december
Busstill julottan i Nom
for mer info
SeAnnonsbladet
Mindag 1januarikl. 11
Festmdssa
medanledningav
bildandetav ny forsamling
OBS! i Husbvkvrka
Lrirdag6 januarikl. 11
Mdssaeller gudstjiinst
Garpenbergs
kyrka
4 februarikl. 15
Familjegudsdiinst i kyrkan
4 marskl. 15
Enkel gudstjrinsti forsamlingshemmet
Kyrkkaffe med semlor
Fredag16marskl. 18
Musikgudstj2instAlla-kan-koren
i kyrkan
Vecka13
Pflskdramafor alla lldrar
Med reservationfi)r iindringur.
Ftir aktuell info om varje gudstjiinst:
seAnnonsbladeto
hemsidan
eller vflra affischer.

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

Kiira lEisare
SAgar vi med raska steg mot ett nyft ir! Men niir nncirkretstar som tiitast kan vi se fram mot
ljusare tider, si snart januari dyker upp pA vaggalmanackan,och decemberkommer att lysas
upp av m6nga ljus innan dess.
ordnadeen
I Skommarbo liir det bli markant fler ljus tandai 6r eftersomvEinlcretsen
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 personerkan arbetasamtidigt utan att gi i viigen fbr varann.
Pi en promenad i beteshagenupptiickte vi att vildsvinen gjort nigra bdk utanftir viltstiingslet.
Men det verkar inte vara nigon massinvasionutan lite grann htir och dtir. Ntir promenaden
utstrhcktestill skogen fann vi fina trattkantarelleralldelesintill uppbdkadefliickar. Alltsi ater
inte grisarnatattisar, sb dh fhr jag ta tillbaka min ftirmodan att vi blir av med vdra
svampstiillen pi grund av vildsvinen. Skogsawerkningenverkar vara den verkliga faran ftir
svampen.
En iinnu st6rre fara ftir oss tycks det vara med den globala IT-anslutningen.TV-programmet
Uppdrag Granskning rapporteradeom virusinfekteradedatorer som lamslagit b6de sjukhus,
myndigheter och privata datorer.Pi sjukhusenkunde strilbehandlingar inte utftiras ftir
cancerpatienter,eftersom allt var ihopkopplat och list med en kryptering. Det kiinns som iiven
detta iir typiskt fclr vir naiva instZillningatt inget ont kan drabbaoss i Sverige, och drirftir
behover vi inte vidtanhgra siikerhets6tgzirder,
utan vi anammarhelt okritiskt allt nytt.
Myndigheterhar inte bdttre koll rin vanliga miinniskor.
Kylskip och tvattmaskiner, och frjr all del bilar, kir ha inbyggd teknik ftir att rasaihop efter ett
visst antal 6r . Detta ftir att alrnarsskulle fabrikerna inte ffi siilja nytt. Nu har jag upptlickt att
detsammagiiller 6ven textilier. Jag menar inte den vanliga utncitningenft)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
asiatisktland.
Garpenbergny bilskrot? TvA vrak pi en hillplats vid Norrland, ett vrak vid Klondike, Gruvsjdn, och ett mitt i Herrgirden bredvid stora vtigen, ftirutom alla avstiillda bilar pi girdama.
.Hillplatsvraken iir bortforslade efter flera veckor. Kanskedagsatt inftira skrotpremie igen?
Katten som kom till girden ftir tre 6r sedanverkar ha tagit 6ver densammaoch 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 serveradpi varm tallrik. Ja, det
far hon fcirstAs.
Min tinskan i septembetnumretom en riktigt regnig hrist, uppfylldes av viidergudama.Nu
provar jag igen med en forhoppning om lagom med snd dennavinter.
Skommarbo i november med cinskanom en riktist God Jul!

BireittaBloom
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214- 6t4pASXI-OV

l Vecka 17

Ledig vecka

MAndag

23t4- 21t4

r Vecka20 t4t5 - l5t5
MAndag Kow Strogaloff, pasta

Studiedag

Vecka 15

914- l3/4

Mindag

Blodpudding, lingonsylt

Tisdag

Ungstekt fisk, remouladsis, potatis

g

Broccolipaj

g

Hetkdttferssopp4ost

&

Couscouspl4t

&t

Potatisbullil,

Onsdag

Torsdag

Tisdag

Korv Shogmoff, ris

Kokets val

Onsdag

Gulasch, ris, vitldksyoghrut
Morotssoppa, vitloksyoghut

Torsdag
Fredag

g

Laripmett, Ofilryddad filsis, potatis

Lasagne
Majssoppa

Vecka 16

t6/4 - 20t4

Mftrdag

Tumpannkaka,sylt
Kycklingsopparnedsting

Tisdag

@

s Vecka 18

S

Mandag
Tisdag

g

Toredag

Fredag

&

pasta
Grdnsakssas,

@
@

Gronsaksp)tt

&

Tacofiskglat,ing,potatis

@
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Risgrynsgrdt

@

Kdttf;irssAs, spagetti

S

VeggiesAs, spagetti

&

30t4- 4ts

Asiatiskk:ycklinggryta
Thaigrya, ris

Mindag

l:a maj

Grek. ftirsbiff, tornatsas,ugnspotatis

Torsdag

ugnstekt fi skfi 16,oft ses, potatis
Blodpudding, lingonsylt

Fredag

Vann pastasallad,dressing
Majssoppa

e Veckn19 715- tl/s
Mandag
Kassler,potatissallad
/ potatisglatang

@

Pastamedla,rsis
Fredag

onsdag

&
&
&

Torsdag

Torsdag

&
@

&
&
g

Mindag

12'rpaj
Frcdag

Kyckling Suprdme,ris
Kikix'tsgrytamedvitltikskeso

g
g
g

Onsdag

Kyckling- och griinsaksfiis, pasta
Chili concarre,ris
Bulgu rnedlax, lirnedr.essing

Torsdag

Kr. Himmetsftirdsdag
Ledig dag

Fredag

Ledig dng

&

Veggiesis,spagetti

@

4/6 - 8/6
Blodpudding,
lingonsylt

@
@

poiatis
Ungstektfisk, renroulads6s.
Nationaldagen
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Ledigdag

lj

Koru Stroganoff,ris

tu
8,

Fledag
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6

Lasagne
Majssoppa

Mindag

tu6 - t5t6
Tuurparu*aka, sylt
Kycklingsoppa
medsting

@

Potatisbullar',lingonsylt
Onsdag

Kdttftirssis" spagetti

Raggmunk,
lingonsylt

Broccolirnedaljong,
potatissallad/-$atang
Tisdag

g
@

Fiskgratang
meddill, potatis

Broccolipaj

3 Vecka 24

@

@

Potatisbullar,
lingonsylt
Tisdag

Torsdag

Turmpannkaka,
sylt

Kycklinggryta,fis

Kycklingpytt
Fredag

Koketsval

@

&

Fiirsbiff, stekt l6k, sAs,potatis

Grya Aranna, ris

z Yecka23

Kdttbullar,makaroner

Kdketsval

Onsdag

@

Rotfrulitsg atiing,falafel
Raggnru*, lingonsylt

&

&
&
&
&

zus-25t5

Fisk$ataingm curryremoulad,potatis

Tisdag

@

Broccolirnedaljong,
potatis

Risgryrsgrot

Torsdag

s Vecka21

Ledig dag

Tacos

28ts- t/6
Falukorvmedcbilitecke,potati$nos
Lmluggets, potatismos

Tisdag

Veggietacos

Grdnsaksbiff, tomatsis, ugnspotatis

Skinksis,pasta,pasta
K0ttflirsgratiing

onsdag

Ledig dag

Kdttbulla,sas,potatis
Sojabulla',sAs,potatis

Onsdag

&

g

Onsdag

Mandag

lingonsylt
Blodpudding,

Pastagratiing med tomater&oregmo

Raggmunlq lingonslt
Fredag

Torskpalett,orllayddadfilsAs,potatis

Tisdag

Kokets val

lingonsylt

t Vecka 22

g
g

pasta
Grdnsaksses,

Lediga

Den hiir riittenlagarvi fran grunden

W

@
@
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Tarje dag servernls

saffafs 6uffd, smiirgds ocfr
mjtif6/vatten
Jvled r esery ation fiir ev. cin[rinA ar

Tisdag

@

Kottbullar,sis, potatis
sAs,potalis
Sojabullar,

Onsdag

pasta,pasta
SkiuksAs,

g

pmta
Grdnsaksses,

@
@

Tolsdag

Lax, kall 6rtses,potatis

Fredag

Avslutning
fllv{,f${
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Triiffpunkt Hedemorabygdi Garpenberg
Den 4 oktober hade Hedemorakommun sin ftirsta TrAffpunkt Hedemorabygdi Centrum i
Garpenberg.Atta personerkom for att fA information om vad som dr ph ghngsom rcir
Garpenbergoch st511afuhgortill kommunalrhdetUlf Hansson,landsbygdsutvecklarenKarin
Lijfstrand och Kommunbygderidets Gertrud Hjelte. Bland annatfick vi veta all kommunen
gcir en extra satsningpi frireningslivet iiven niista 6r och att kommunensbeh<jverfixa det hAl
som blev kvar vid fotbollsplanen niir man flyttade cementplattoma.
Traffpunkt Hedemora kallas de dialogmdtensom kommunalridet, Kommunbygderidet och
landsbygdsutvecklarenbjuder in till i de olika kommundelarna.Syftet 2iratt kunna sprida
information om det som ZirpAgir:rgfrin kommunenssida i det omrAdedirekt till dem som bor
diir, men ocksAatt det ska vara en dialog om vad som iir viktigt att prioritera och vad som 6r
utveckling for bygden.
Hedemora kommun har reviderat sitt landsbygdsprogramutifr6n de workshops,dialogm<iten
och intervjuer som gjorts under iret. Programmetgir 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 fdretagsgalanden 11 novemberfick John och Cilla Sandhsom driver Garpenbergsslott ta
emot priset Arets Hedemoraambassadcirer.
Motiveringen 16d:Med ljuv musik, en god historia
och en triiffsiiker meny har de lockat bescikarefrin koia till slott.
Karin Lrifstrand
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Det har nu blivrt tradition att w ska se en VM-deltavling i
speedwayph vhr storbildssfudrm.Sh d,veni hr. Den 23
september samladesnhgra speedwayenfusiasteri bygdegirden f& att via ld'nk f6tja dtuektsdndningenav VMdeltavlingen ph FriendsAr ena.
Fore tiivlingen ht vi soppa, kopte Lotter,gissade ph rcsultatef och umgicks.
Inga svenskargick tillfinalrmen st'imningenvar godi Ingelsbol
Vi vill passaph att rekommenderavhrfinabygdeghrdf6r uthyrning till foreningar ochprivatafester.Yihar diskmaskinoch porslin for ett 50-tal gaster.

allafrjartfrgt
titr
Somva7eerrritrvifrfrtsa
vd,fumru
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
Flskdamm,

granen, Doekspel
Ser:r'ering, Lotterier

Sondag18 tebnwi, H l0.0Orplanerarw
angel- och ptmpelthvhngpi Dormen vid
HiilsingPo holme (om isenbrir)
Ta md matsiipkl Grillplats finns.

lll?

For info ring Kerstin,OTO-S90
98 Og
ellerPer-Erik,070-67817 5I

Qi |nsfor a[[aQarpen\ergdre
"bfafetftisare"
ocfirivenutsocfutes
ett
gott sfutocfrett QottNjtt dr 2018.
Om du vill veta meta, ring gdtrna
GunnelWaertter,OZZE-Z\O16 eller 0225-723OA
Hemsida: www.bvgdegardarna.
se/ingelsbo

e-post: ingelsbo.bygdeeard@
gmail.com

Skyltsondagi Garpenberg
(Upplevelsersomjag minnsdemfr6n tidenungefidr1958-1963)
Det var gott om sno forstaadvent.Plogbilarnadundradegenombyn och sparkforetvar bra. JagsattpAsparken,pAen varmf;ill och vi borjadev6r skyltsondagstur
med att 6ka upp till Konsumpe Zinkgfuden,eller Koopra, som monnor sa, Koopeiativa foreningendiir alla kvitton nu vid irsslutet skulle riiknas sammanoch
redovisassAvi skulle fh hterbding.Det glittradei ftinstret,pepparkakor,chokladkartongeroch en adventsstj
arna.Ocksi pi postkontoretoch hos frisoren som ockoch ljus.
s6 169vid Zinkgirden hadede pyntat och lyst upp med adventsstjairna
Mitt p5 Zinkgfudensgrdsmattastod en stor julgran och lyste. De 6r som Rut Jakobssonhadesybehorsafftri en k611ar1okal,
fannsdet ocksAlite sakeratt titta plt i
hennesfrinster,smi broderisatser
med tyg, garnochjulmonster.
Viil frammevid Gruvgirdskorsningenvar hela skyltningsturenover. Ddr stod den
tredjestoragranenmed belysning. Snonfoll tdtare,i husenpA Rrillesg6rdlyste
adventsstjdrnor
och ljusstakar.FdrdenpA sparkengick vidaremot byn. Aven Bagar-Kalle hade pyntat med lysande stjiirna och godsakeri bagerietsfiinster pi
baksidanav huset.Hur det var hos bagareBdckmanskommerjag emellertidinte

thls.

I
I
i
I

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 kyrkogArden innan vi svdngde
in till ndsta stopp
som var kiosken som
ocksi hade skyltning
med
godis
och

veckotidningar
i &
fonstret. Fdrdenfortsatte genom byn,
Bdde
Sundstrciurs
afftir p6 hogerhandoch Konsum, strax efter (det endahus som nu finns kvar)
hade fiirggrannapaket,vit bomullssnooch tomtar,godis och ljus. Det glittrade
och glimradeoch jag ktindepinet i magen- det kzindesatt julen verkligennzirmadesig. Snoflingornaborjadesaktabcirjafalla.Mammavar orolig att jag skulle
fiysa, sAjag fick sti en stundpA medamaframforpappaoch hjAlpi titt ati sparka
en stundsAjag holl mig varrrr.

Vi Aktevidare forbi husetddr mammaoch pappahadebott i en liten laigenheten
trappaupp, innanjag floddes.PAvdnstersidalig gamLaFolketsHus, gr6tt, igenbommatoch civergivet,p6 hogerhandkom bonhuset.
Backen upp, ftirbi gruvkapelletgick tungt, men vi kundeju inte missa Sjogrens
affrr. Diir fanns det, precis som hos Sundstroms,met av saker,som man kunde
onskasig, prylar som hcirdetill en liten diversehandel.
I fonstretglittrade girlanger och det fanns ljusstakaroch pynt, ett iinglaspel,smi tomtar och andraprydnadssaker.Det var mer zintillrzickligt for att silta iglng fantasinom allt som jag
onskademig i julklapp. Andi hadejag oftastganskaforsiktigaonskningar.Ett Ftr
pojkar
var min stora dr<imsvartagummistovlarmed reflex p6, som Gustavssons
hade,Tore var min lekkompiszindatills han borjadeskolanfore mig ochjag 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 skyltningsrutten motsols isteillet.

Nu var detbarautforsbackehem6t,forbi FolketsHus, drirpappaofta s6ldebiljetter eller stod i kiosken och P16t-Brorkorde filmen. Affischer med reklam for
veckansfilmer satt uppe - onsdag,srindagsmatin6
och kviillsfilm. Ljusen over
ishockeybananvar tandaoch nigra killar trdnadeskott s6 det small i sargen,kanske Rolf och Ulf Bergkvist,somboddepAandrasidanvdgen.
l.Jairvi ndrmadeossvirt egethus medjulsd arnar kciksfonstretoch vdntandehembakade lussekatteroch pepparkakorsA var jag fulld av forvtintanoch spiinning.
Forsta luckan skulle oppnasi adventskalendern.
Sparkensmedargnissladendr vi
korsadevdgen.Och nu sig vi att det ocks6fannsenjulgranuppepi laven.
Det skulle bli jul i Dala-Finnhyttanocks6dettaFtr.
Eva-LenaNeiman
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Massage
& Koppning
-UrOffi
iirtoljaochvarmastenarftir att mjukaupp
Jaganvdndermigdvenav StrainCounterstrain,
stelamuskler.
musarm,domningari armarna,vdrki ldndrygg
Behandlarbla huvudvdrk,
ochbenmm

Erbjudande!
En underbaransiktskoppning/massage
ingir vid varje behandling.

Julklappstips!Presentkortpi valfri behandling(sjdlvklarting6r dven hdr ansiktsmassage)

Vdlkommen
!
Maria Eriksson
Hiiien 13, Olshyttan
Ringfiir bokning: 070-2971367

Ps.Gilla och dela min Facebooksida,
Maria pt Hiijen sd dr du med och tdvlar om en timmes
behandling.Vinnarendras pd julafton
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Dagsatt bol<ain jobbenni vill ha utfordai vinter.
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Till salu
Diick+ ftilg till NissanKing Cab-974 st205R!&C 6hel100mm
Diversereservdelar
samtrorkofhnsare
baktill NissanKing Cab070-3902300

Till salu
ERYL Dubbelpanna + elpatron* cirkulationspumpsamtmotorschunt
070-3902300

HenPAB
som hjalperDigs$m har flrrna/bolagoch behoverlite extra
Bemanningsforetag
med omnejd}'
resursibland {Garpenberg/Hedennora

{ingaarbetenfrrf6r sm6)ring
finnsfdr privatpersoner
RotochRutbehorighet
fdr info.
Tef:070-6336728

K0ntaktperson
StefanKarlsson

JULFEST.
SNARTAN OTTDAX FORJULFEST
IGEN.DEN6C
JANUARIKL.15.OO
i FOLKETS
HUS.BOKAIN DET
ALMANACKAN
SA ruI INTE MISSARDEN.
TROLLERI,LOTTERIER,DANS
KRINGGRANENoch
BESOKAV TOMTEN.SERVERING.
VALKOMNA!
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Garpenbergs
Byalagoch FolketsHus i
Garpenbergdnskarer alla en GODJUL

ochett corr NyTrAR@A@A@A@

