Inledning
Di var det iintligen dags ftr ftjrsta Bladet ftir i ir. Jag tiinkte mig att det skulle vara minga
ft)reningar som har haft irsm<jteni mars och som ville ha med sommarprogrameller annat
efter irsmcitesft)rhandlingarna.Ack vad jag bedrog mig, det var endastde som brukar skriva i
bladet som skickat in material iiven dennaging, det finns plats ftjr fler att engagerasig ftir att
vi ska fi ett Blad. Jag 6tergir till 4 blad om 6ret men egentligenhadejag tiinkt sparain pA
sommarbladetftir att ta niista blad i augustimen vi hterglntill den vanliga ordningen si jag
behciverera skrivelser i biirjan av juni iterkommer pi Garpenbergsbornlir det blir aktuellt.
I ar har vi klagat pi all snd och kyla med all riitt men enligt uppgift i Backikers Eriks Dagbok,
som han skrev mellan 6ren 1861och 1914frin byn Hummelbooch allt som ber<irdegarden
diir han verkade, hade de ett "ncid8,r"diir isen lig kvar pi sj<inDormen si de ikte hiist och
sliide <iversjtin dagarnaf<iremidsommar.Det var sfl kallt att de inte kunde si nigon siid det
6ret. John Svenskehar dversattden boken till svenskafrin gammelsvenskasi att vi kan liisa
den men han har haft kvar de gamla orden.
Sisom det lovas nu nigra dagarfrin SMHI si ska iintligen v6ren vara pi vtg, egentligentir
det ganskabra att det iir kallgraderpi niitterna si inte sn<ismtiltningen
gir alltftir fort men
ju
solskenetpi dagarnaiir underbart.Var ut och matadeffiglarnapfl onsdagsmorgonenoch det
gick alldeles utm?irkt att ghpi skaren,det var niistan som att gi pi en viig. Vi ar phvagtill en
alldeles underbar 6rstid, si det iir nog dagsatt brirja dricka iippelciderviniigerigen varje
morgon, det har jag gjort i 3 6rs tid och diirmed sluppit alla myggor, tidigare ville minst 99%
av myggorna i min niirhet sugajust mitt blod, men det har hittills funkat med cidervattnetpi
morgonen,men siiker kan man ju inte vara, blir intressantatt se hur det blir i 6r.
I det hiir "Bladet" har vi fitt in tvi beriittelserom livet fran ftir och det tir mycket intressant
vill giima ha in fler beriittelserom livet i byarna inom Garpenbergssockenfrin de som
fortfarande minns om verksamhetsom inte dagensungdom har en aning om, vi miste hjiilpas
6t att beriitta ftir dem om vad som varit inom vir Hembygd, det har funnits en massa
verksamhetmed olika inriktning och allt gammalt som vi kan komma ihig 5r bygdens
historia. Tzink pA att dagenshiindelseriir historia redani morgon.
En trevlig och skrin vir och ftlrsommar tinskasni alla som ltiser detta "Blad"
Ansvarig utgivare Barbro Jansson
eller i min postlida pABackgirdsviigen10
barbrojansson@bredband.net
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Till Garpenbergsbladet
Den sista tiden har man kunnat se lite fran var verksamhetpi TV. Den 8 april var
det ett inslag i SVTs program Agenda om automationoch digitalisering och hur
det piverkar framtidensjobb. En del i det var ett reportageom hur vi jobbar med
automation i vir gruva och hur det ftirbiittrar bide arbetsmiljri och produktivitet.
Reportagetkan sespA SVT Play.
SVT har iiven ett barnprogramsom heter "Smutsigajobb" diir programledaren
provar pi olika yrken ftir att se hur smutsigman blir av det. I det program som
siindesden 31 mars provadeprogramledarenpi att jobba i gruvan. Hur det gick?
Titta p& prograrnmetpi SVT Play si fir du se hur ren han var niir han kom upp
frin gruvan.
Vdlkommenatt besr)knoss!
L<irdag den2l april vill vi bjuda in dig att bescikaosspi virt nya industriomride!
Kl 10-13 dppnar vi upp vira grindar och halsarviilkommen ftir att visa hur vi
jobbar med chans attlara mer om var verksamhet.Vi har en utstiillning om vir
historia i Garpenberg,gruvautomation,geologi mm. Chansatt prova VR glasdgon
och simulatorer.Fika finns si klart och en hoppborgfrir barn. Hill utkik efter
annonsom detta i Annonsbladet.
Den27 april genomfor Boliden sedansin irsstiimma ftir aktieiigarnai Garpenberg.
Aven det gors p& virt industriomride och sammautstdllning som vi visar ftir
allmiinheten l<irdag2l april visas ftir aktieiigarna.
Som vi beriittat om tidigare hiir i Garpenbergsbladetsi har vi llmnat in en
ans<jkantill Milj<idomstolenp6g6tt.Vi s<ikernytt miljcitillst&ndfrir att fa fortsAtta
hrija dammarnapA Ryllshyttemagasinetoch ha gribergsupplagvid Norra. Vi
ansrikerom sammaproduktionsnivi som i nuvarandetillstand, dvs 3 Mton.
Miljrlansokan som nu har liimnats in beskriver hur vi avserbedriva verksamheten,
utredningar om miljdkonsekvensermm. Ans<ikanhar nu kungjorts vilket innebiir
att den finns tillgiinglig fdr allmiinhetenhos domstolenoch hos milj<i-och
samhiillsbyggnadsftirvaltningenpi Hedemorakommun. Den som vill liimna
synpunkterpi ans<ikankan g<iradet till milj<idomstolenfram till den 18 maj.
Hoppasatt vi seshos ossden 21 april!
H?ilsningar
Jenny Gotthardsson
j enny.gotthardsson@boliden.
com
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B?istaliisare av virt eget Blad
Garpenbergsbladetfyller snart 12 ar och iir iildre iin ftireg6ngarenmed sammananrrn,och som
startadesp5 l9 30-talet av kyrkoherde Sam Rcinnegird.
Vi far tacka vir redaktciroch ansvarigautgivare Barbro, men ocksi for Bolidens genercisa
ekonomiskauppbackning.
Sjiilv har jag kommit att skriva en sida i varje nummer, men det iir inte sjdlvklart. Egentligen borde
minga fler turas om att skriva, kort eller l6ngt, det skulle vara mer intressantflor alla liisare. Si det
iir min utmaning till dig liisare.Berltta ftjr oss andrahur du serpi viirlden och Garpenberg.
Fdr mAngaar sedanhade vi en sliikting som behdvdeen ny TV. Vi hjalpte till att ordna det och pA
frigan om vad den kostade,riickte det med 200 kr? fick vi beriitta att den gick pi 2000 kr. Det var
en chock ftir sliiktingen.
Sammakiinsla fick jag vid besdketpi jZirnaftiren ftir att inftirskaffa ett litet skip att sdttaunder
tviittstiillet i det lilla toalettrummetsom vi just renoverat.Flera modeller fanns att viilja mellan.
Rengdringsartiklarnakunde rymmas i ett skip med tvi l6dor och urtag ft)r avloppsr<iret.Priset
rymdes dock inte i plinboken lor kostnadenvar mellan 8 000 och l0 000 kr.
I jiimftirelse med vad jag kan kcipafcir den summan,t.ex. tviittmaskin, byri med 6 lidor osv, kiindes
priset barockt.
Katten intar numera en del av maten inne pi verandan,speciellt om det snriareller iir riktigt kallt.
Hon vill di att vi ska sitta diir och vrirdnadsfullt betraktahennemedanhon iiter. Men bara en liten
stund. Helst ska maten serveraspi viirmd tallrik och kylklampar viirmda i micron i den speciella
margarinlidan med frigulit i botten ute pi trappan.
Ett problem iir det med vattensk6lensom fryser under natten.Dubbla plastskilar med sittunderlag
lindat runt och stiindig pifyllning av varmt vatten klarar situationenhjalphgt. Ja det iir ett pyssel.
Fdr trettio 6r sedansig vi nigot miirkligt n2irvi tittade ut fran ftjnstret i vardagsrummet.I skogskanten pl andra sidan beteshagenhade l5talet orrar slagit sig ner i en bjcirk. Efter det har vi inte
sett dennafigel ftiniin hiirom dagendi en orre satt i toppen av en bjOrk efter Ryllshytteviigen.
I forra numret <inskadejag att det skulle bli lagom med sn<idennavinter. Det uppfulldes med rige.
Vi har faktiskt varit insnciadepi mer iin ett siitt eftersomvAr sndrcijningiir beroendeav kall snciftjr
att inte klibba ihop sn<islunga
och plogblad.
Aven iilgen verkar ha fitt nog av sno fcir nu gir den runt pA gardenoch iiter av oxeltriidet.
Eftersomjag lig efter med strykningenav tviitt bestiimdejag mig ftir att ilgardadetta. Men det
niistan nya strykjiirnet med mdngafinesserville inte vara med. Varningslampan"Safety Autostop"
lyste envetet och ingen viirme till sulan.Inte enshusetsherre fick iging strykjiirnet. Jag kom att
tiinka pi ett uttryck som jag ibland hcirdei min ungdom:" Det finns minga stiillningar pi en plog
som en bonde inte forstir sig pi." som anviindesnilr nflgot enkelt inte fungerade.Ett strykjiim, hur
svirt kan det vara?
Var sjutton har jag lagt bruksanvisningen?!
Skommarbo i slutet av snorika februari
Birgitta Bloom

Nya prrister vfllkomnas

Nu ndrmar sig viren och vi har glzidjen att
berattaatt efter pisk kommer tvi nya prdsteratt
borja jobba hos oss. Det iir Petravon Knorring
som ska vikarieraett halvir, och CeciliaDresch
somblir fast anstdlld.
Varmt viilkomna,Ceciliaoch Petra!

Siindag15 april kl. 15
Familjegudstjiinst
med ljustiindningfiir nyftidda
i kyrkan

Siindag28 april kl. 17
Vflrmusik
Garpenbergskciren
&
Hedemorakyrkokor, i kyrkan

Pilgrimsvandring
I maj vill vi ocksi bjuda in er att delta i en
pilgrimsvandring i trakternakring Lingshyttan.
Mer information kan ni fi i Annonsbladetniir det
ndrmarsig, men det dr helgen26-27maj, och det
blir en civernattningi L6ngshyttani samband
medvandringen.

Torsdag10 maj kl. 8
Kristi himmelfiirds dag
Giikotta
Thomastorp/Bensisen
Ta giirnamed en kaffekorg
Siindag10juni kl. 11
Cruisinggudstjiinst
Siindag24 juni kl. 15
Midsommargudstjiinst
i Olshyttan

En fin v6r och en hiirlig ftirsommar rinskarjag er!
Anna Jonsson,prrist i Garpenberg

Fredag29 juni kl. 18
Rockmflssamed kollobarnen
i kyrkan

Med reservationfiir iindringar.
Fiir aktuell info om varje
gudstjiinst:
seAnnonsbladet,hemsidan
eller vira affischer.

Svenska
lqyrkan
ffiffi
HEDEMORA
H,U S B Y
OCH
G A R P E N B E RF
G6SR S A M L I N G

SvenskaKyrkans unga
Vi har efter nyir blivit en stor ftrsamling och heter Hedemora,Husby, Garpenbergs
ftirsamling.
Gruppernarullar pi och i februari var det junior liiger pA Stiftsgirden i Riittvik. Det var barn
frin hela stiftet. Liigerliv iir nigot som barnenkommer att minnas liinge, det var mycket
uppskattatoch barnen fick minga nya viinner.
Den 15 april blir det ljustiindningi kyrkan kl. 15.00,di vi viilkomnaralla nyfoddai en enkel
gudstjiinst som jag hiller i.
Den 20 maj blir det blir det Barnfesti Husby kyrka kl. 11.00.Alla iir viilkomna dit.
Den 3 juni har vi gemensamavslutning ftir all barnverksamheti Hedemorakyrka kl. 14.00.
Sommarkollotiir som vanligt v 25 &26 med avslutandeRockmiissaden29juni kl. 18.00.
Slflr iiven ett slag fiir vir Cruisinggudstjiinstsom blir den 10juni kl. 11.00
Varmt viilkomna till alla vira vackra kyrkor!
Kram frin Bettan, husmor och barn & ungdomsledarei Hedemora,Husby, Garpenbergs
ftirsamling.
Jesussa: Lit barnenkomma till mis.

Styrketriining
pi tisdagar kl. 10 kan den som 5r pensioniirtr[na lite styrka och rdrlighet i styrkelokalenpfl
Folkets Hus, ledare Solveig Granstrdm

V i l ld u h j e l p ao s sd o k u m e n t e rG
a arpenbergsbygden?
Garpenbergs
hembygdsforening
harpiborjatett arbetemedatt digitalisera
foreningens
bildarkiv.
Vi delarlopandemedossav bildernapi vdr Facebook-sida
ochp6webbsidan
Bygdeband.
Ta giirnaen titt dir.
Att ta handom gamlafotondr viktigt,menvi villiivendokumentera
nutiden.Minga av
foreningens
foton dr frin tidigt1900-tal,
menmycketharju hiinti bygdensedandess.Har
du nyarefoton att delameddigav?Kanske
fotonfrin skolan,arbetslivet,
foreningslivet
eller
olikafestligheter?
Ellerp6 personer
ochbyggnader?
Vi tar i si fallgdrnadel av dem,
antingensomg6vaellerett 15nvi kanskanna.
Om du vill bidratill foreningens
dokumentation
kandu kontakta
foreningen
ellernigon av
ossidokumentationsgruppen:Anja
Hedqvist,
GoranGranstriim,
SivertBloom,DorisRuth,
lngaGustavsson,
RunarTommila.HiilsarAnja(073-810
55 10,anja.hedqvist@gmail.com)

N6grabilderur samlingen.
Fotograf
och6r okiint.

Gruvkapellet
& centralschaktet

Konfirmander
ca 1920-tal

gruva
Ryllshyttans

Herrgirden
Forvaltarbostaden
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Arsberdttelse
frin Kolmilegruppen.
Aret 2017startademed att vi fortsattemedv6r ndstanfdrdigtimradenya
Kolarkoja
vilkenbyggtsochvinterforvarats
hemmahosJoakimRuthiJelken.
BengtRuthharvaritden mestdrivandepersonen
angiendebyggetav kojan,
men siikertharJoakiminte baraupplitit markutanocksi kommitmed minga
fina rid och id6ertill utformningen.
Minga fickchansen
att timratackvare
Bengtslysandepedagogiska
sdttatt ta handom allahjdlpande
hdnder.lvriga
somvi var s6 startaderivningen
av dengamlakojaninnanfrosteng6tt ur
marken.Vi hadegrundenochdriineringen
klarndrvirenssistasnoviiderkom.
Ingasom helstsv6rasakeratt frildggakojanfr6n preseningen
och helleringa
problemndrvi plockadener kojandi Bengtutfordeen noggrannmiirkningndr
vi plockadener och vi ldtt sedankundebyggaupp kojanpi rdtt plats.Nigra
exaktadatum det har vi inte nir vi gjordehelabygget,men det kom snartut ett
rykteatt landshdvding
pi
YlvaThornskullevidtalastill att varainvigningstalare
milkvdllen.
Enkapplopning
uppstodmedtidend6 vi inte hademedeltill sjdlva
vdrmekdllan
somju 5r sjdlvahjdrtatp6 en kolarkoja.
Garpenbergs
befolkning,
Firmoroch organisationer
samtminga mingaandrautanforbyn 16ngthiirifrin
pi Facebook
och inte minstJanetlmpiosomstartadeen insamling
ochdet
utfollsi fantastiskt
att vi i gruppenndstanficktirar i ogonen.Pengarochg6vor
kom fr6n allahill ochvi harsvirt att till fu!lotackatillrdckligt,
menvirt m6l dr
att allaskaha til196ng
till kojanochatt det skakdnnassomen giva frin
mdnskligheten
att vistaspi kolmileplatsen.
Vifir hellerintegl6mmadom som
pi platsenoch vi vet inte exaktndr men troligen
byggdeforsta Kolarkojan
mellan1979och 1984.Fdratt gi vidaretill 20173rskolmilasi harvi noginte
n6got6r haft s6 mdngafrivilligai arbetetmed att byggaupp milanoch det blev
gick
en fin milasom doptestill Jennyochgavover 100sdckarkol.Tdndningen
bra och en prdstfrin Svenska
Kyrkanvdlsignade
milanochgjordedet med en
fin historiskberdttelse.Milkvdllen
flot fint ochYlvaTornkom ochvar med oss
helakv5llensamtOvesTriospeladefint ochTrauteLindenthal
bliste med sitt
Kohornsi det rystepi ryggenblandflera 6horare.GostaLjungberg
visadehur
pd mdnga.
manframstdller
Tjdrafrin tallvirkegenomen brdnnugnimponerade
Kolbullegdnget
hadesomvanligtfullt upp medatt hinnautspisaalla.YlvaThorn
doptesjdlvKolarkojan
till Ylva.Storttacktill Garpenbergs
befolkning
samtalla
pe kartanochvi harformodligen
andrasom sattGarpenberg
och
Sveriges
kanskeVdrldensfinasteKolarkoja.
Vi har milvedenklarredantill 20186rsmila
si det Kulturella
arbetetfortsiittermedatt vi integlommerdet arbetesom
v6raforfdderbedrevfor att overleva.
M e dv d n l i gh d l s n i nfgr 6 na l l ai K o l m i l e g r u p p e n .

VIKBYGDEI{S INTRE SSE,FORENING
Program ftir vf,rensoch sommarensaktiviteter
Fiireliisning12 april kl. 19.00i Wibberbo Bystuga av AndersRamsey,
veganmat
Anders Ramsay utniimndestill Arets Grdna Kock redan 1998.Han har under flera 6r arbetat
med den vegetariskamenyn pi Nobelmiddagen,och vann 2015 The VegetarianChanceen internationell vegetariskkocktavling i Milano. Efter snart30 ar i restaurangbranschen
bide
i Sverige och utomlands driver Anders idag en konsult- och utbildningsbyri inriktad pi det
gr<inakciket samt det egnaprojektet Tenzo. Entr6 50.Valborgsmiissofirande 30 april kl 19.30blir det som vanligt med tipspromenad,grillkorv,
fika och lotter. I 6r kommer Nis-k<lren ut och sjungerin viren.
I sambandmed detta s&kommer vi att ha en fotoutstiillning"Vikbygden fiirr och nu". Alla 6r
viilkomna att bidra med bilder, kontakta Lena Borgs 070-62589 85. Vi kommer iiven att ha
fotoutstiillningenoppen 11.00till 15.00underHedemoraKonstrunda10-12maj
Utflykter
3 juni kl. 16.00samlasvi vid Bystuganftir gemensamavfiird till naturreservatet
Walla Mosse,
10juni kl. 16.00 samlasvi vid Bystuganftir gemensamavftird till Silfhyttei. Vid regn blir
utflykterna instiillda. Medtag egenfikakorg
Caf6kviillar
Det blir 6 caf6kvrillar Ziveni Ar.27 jyni kommer Ttingerpojkarnaigen. Ovriga datum 4 juli, 1I
juli, 18 juli,25 juli och 1 augusti,progftrmmentill dessakviillar iir iinnu inte faststiillda.Vi tar
giirna emot tips pi artister, ftireliisare.
Du iir iiven viilkommen att hyra vir fina bystuga ftir egnafester och sammankomster.
Kontakta Mikael Biickstam ph 070-32935 84
Fdr att liimna tips, id6er och upplysningarkontakta anita.ostman@9hills.orgeller
tel0225-210
4 1 , 0 7 3 0 - 4 7 18 8 6

GARPENBERGS GYMNASTIKKLUBB

Utomhustrdning
onsdagden23 maj kl 19:00
Vi kommeratt anordnaen utomhustrdning.
Denkommervara
Bootcamp-inspirerad
vilketinnebir att vi anvdnderossav v6r
egen kroppsvikt,varandraoch det som vi hittar ute i naturen.Vi
samlasutanfor gymnastiksalen.
Gratisfiir alla, medlemsom ickemedlem!Ingenanmilan behovs.Ledaredr Elinoch Annika.

r$-

Tacktill Bolidenfiir sponsringen
vid inkiipetav klubbens
nyaT-shirtar!
Trojornakan kopasav medlemmarfor 50 kr. Betalatill bankgiro4L2-7924,
mdrk inbetalningen
med ert namn.Trojornafinnsatt hdmtaisambandmed
utomhustrdningen
i maj,ellerp6 gympani host.Annarskan nidven hdraav
er till AnnikaRuth.

Inftir hiisten
Klubbenplaneraren resatill Grdvelsjdn
i borjanav september.
Vi kommeratt 96 pi
vandringaroch njuta av den fdrggrannanaturen.
pi m6ndagarfortldpersom vanligt6ven
Onsdagsgympan
bdrjarV. 37. Stavgdngen
mellanterminerna.

B

Information
gdllandekommandeaktiviteter,
Vill du hSlladig uppdaterad
hSllkoll pi facebookgruppen
gympoklubbeller i Garpenbergsbladet.
Garpenbergs
Du kan iven vdndadig till Annika
Ruth p5 telefonnummer073 784 4514

2018-04-07
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r Vecka 14

2/4- 6/4 PASKLOV

l Vecka 17
Mindag

Ledig vecka

23/4- 27/4
Studiedag
Lediga

Vecka 15

9/4- l3/4

Mandag

Blodpudding,
lingonsylt

Tisdag

Kdkets val

Potatisbullar,
lingonsylt
Tisdag

Onsdag

Torsdag

potatis
Ungstektfrsk,remouladsds,

Kokets val

Onsdag

&

Broccolipaj

&

Het kottfiirssoppa,ost

@

Couscouspytt

@

Korv Stroganoff,
ris

ffi

Gulasch,ris, vitldksyoghurt
Morotssoppa,vitltiksyoghrut

Torsdag

&

Laxpanett,OrtkryddadfilsAs,potatis
Pastagratiingmed tomater&oregano

Fredag

g

Kdttftirss6s, spagetti
Veggiesis, spagetti

&
g
g

Raggnunk,lingonsylt
Fredag

Lasagle
Majssoppa

Vecka16

16/4 -20/4

Mandag

Trmnpannkaka,
sylt
Kycklingsoppa
rnedsting

Tisdag

@
@

Skinksis,pasta,pasta
Kdftf;irsgratiing
Grdnsakspytt

Fredag

tr-edig
dag

Tisdag

l:a maj

@

Onsdag

Kottbullar,sis, potatis

pasta
Gr0nsakssis,
Torsdag

M&ndag

Ledig dag

potatis
Tacofiskgratiing,
Risgrynsgrot

Gek. f;irsbiff, tornatsis,ugaspotatis

g

Gronsaksbiff,tornatsis, ugnspotatis

Sojabullar,
sis, potatis
Onsdag

s Vecka18 30/4 - 4/5

Torsdag

@

g

Blodpudding,lingonsylt
Fredag

@
@

g

@

Ugnstektfiskfil6, ortsis, potatis

Vann pastasallad,dressing
Ma;ssoppa

o Vecka19
Mindag

7/5- tt/s
Kassler,potatissallad
atiing
/ potatisgr
glating
Broccolimedalj
ong,potatissallad/-

Tisdag

g
g
g
g

pasta
Kyckling-ochgronsaksfriis,

g
g

Potatisbullar,
lingonsylt
Onsdag

Chili concame,ris
Bulgru'medlax,lirnedressing

Torsdag

Kr. Himmelsfiirdsdag
Ledigdag

Fredag

Ledigdag

g
g

ffit:
Vecka20 t4/5 - 15/5
pasta
Korv Stroganoff,

Mandag

pasta
Grdnsakssis,

@

Vecka 22

28/5- t/6

Mindag

Falukorvrnedchilitacke,potatisrnos

ffi

ortkryddadfi ls6s,potatis
Torskpanett,

Tisdag

Tisdag

Onsdag

Risgrynsgrdt

I

Torsdag

Pastamedlaxs6s

@

Veggietacos
Torsdag

Asiatiskkycklinggryta

Fredag

Thaigya, ris

s

2r/5- 25/s

Mandag

Kdttbullar, makaroner

@

Rotfmkts gratiing, falafel

&

Fiskgratiingrn crnyl'emoulad, potatis

@

Onsdag

Raggrnunk, lingonsylt

&

Kokets val

@

Fredag

Fredag

&
g

Fiskglatiingmeddill, potatis

@

Kdttf?irssds,
spagetti

g

Veggies6s,
spagetti

@

4/6 - 8/6

MAudag

Blodpudding,
lingonsylt
Potatisbullar,
lingonsylt

Tisdag

potatis
Ungstektfisk, remouladsds,
Broccolipaj

Onsdag

Torsdag

Laxpaj

@

Kyckling Suprdne, ris

&
ffi

Korv Stroganoff,ris

Tarje fog serveras

saffads6uffd, smiirgas ocfr
mjtit6/vatten
Jr4e[r eservation fdr ev. rin{rfuryar

Wffi
g

Raggmunk,lingonsylt
Fredag

Lasagne

g

Majssoppa

@

Vecka 24

1U6- t5t6

Miudag

Twurparurkaka,
sylt
Kycklingsoppa
medsting

*%ffi

@
@

Nationaldagen
Ledig dag

Tunnpannkaka, sylt

Kikartsgry.tarnedvitldkskeso

GrytaAlamrna,r'is

Kycklinggryta,ris

Vecka23

K<iketsval
Torsdag

&

Kycklingpytt

&

Vecka21

Tisdag

Ftirsbiff,stektldk, sis, potatis
potatis
Broccolirnedaljong,

@
ffi

Tacos

&

Laxnuggets,
potatismos

Blodpudding,
lingonsylt
Onsdag

Den h6r rlitten lagar vi fr6n grunden

Tisdag

g

Kdttbullar,sAs,potatis
Sojabullar,sis, potatis
pasta
GrdnsalcssAs,

&
g

Torsdag

Lax, kall 6rtsAs,potatis

@

Fredag

Avsrutning

Onsdag

pasta,pasta
Skinks6s,

-M

DormitfabrikenDormsjo
Dormitfabriken i Dormsjo tillverkade trdullsplattorfrin mitten av 1940-talettill mitten av
1960-talet. Verksamheten startade med produktion av triiull. Projektet att anviinda
vattenkraftenfrin Dormens utlopp i Klosteranvar frin b<irjanUdd Wilhelms. Udd Wilhelm
var snickarmiistareoch fdrfattareoch under slutet av 1800-och bdrjan av 1900-taletbygdens
entreprencir.Han hade tidigare startat en snickarverkstadvid Uddens i Hummelbo som senare
flyttades till Garptrigten.Han skriver i "Ur en hantverkaresliv" om hur han efter stora
svirigheter lyckas fa kopa Garptiigtenav Stora KopparbergsBergslagAB och det framgir
ocksi att det var mojligheten att utny.ttja vattenkraften som var drivkraften for kopet. Udd
Wilhelm anlade ocksi en sig i Garpttigtenvid fln frin Hummelbodammsjrin. Annu strirre
mojligheteratt fi vattenkraftfannsvid sjdn Dormensutlopp i Klosterin. Hiir har vattenkraften
utnyttjats i flera hundra 6r och man har drivit hytta, tegelbruk, kvarn och sig pi platsen

(fie.1).

rt

Figur 1. Karto dver Dormensutlopp, sannolikt tidigt 1800-tal.Frdn Rdnnegdrdsbok Garpenbergssocken.

Abraham Hulpers skriver i sin "Dalaresa'oatt det 1750 fanns en sig i Dormsjd inrrittadpi
holliindskt vis med 6 sigblad i ena ramen och 2 blad i den andra. Sigen omniimns ocksi i
brukspatronen
GustavFunckskonkurs 1768.Udd Wilhelm stiillersig dock tveksamtill dessa
uppgifter. I "Fr6.,nSddra DalarnasFinnbygd" skriver han att Lindstedt (ingenj<irpi Dormsjci
bruk) byggde om sigen kring 1885 till ramsig med flera blad och att sigen ftire denna
sannoliktvar av den gamlavanliga typen husbehovssig,ram med ett blad.
Pi "senare tid" har signingen (i Dormsjo) upphort skriver Oliver Haglund sin bok
"GarpenbergsSocken"utgiven 19 I 4.
Udd Wilhelm pflbdrjar en renovering av den gamla fordiimningen("sigdammen") vid
Dormensutflode. Riktigt vilka planer han hade for anliiggningenvet jag inte. Jag vet inte
heller hur l6ngt man hade kommit med arbetet niir han dog 1939. Min far Alf Fristr<jm
fortsatterverksamhetenoch forvlirvar senarefastigheten.Uppgifter om triiullstillvekningeniir
iging vid civertagandeteller pibdrjas 1939 har jag inte. Jag minns att min far berlittat om
svirigheter att fi dammen tiit d& marken i vissa delar bestodav slagg frin den gamla hyttan
och att man diirftir miste gi lingt ner med gjutformarna.

Triiullsfabriken drevs med vattenkraft frAn en turbin. Turbinens plats var viister om
Finnhytteviigenmed en triitrumma fcir vattnet frin dammenmed pibyggnad ovanftir turbinen.
Fallh<ijdenbdr ha varit ca 6 meter.Turbinenvar koppladtill en axel med hjul som via remmar
drev en triiullshyvel pi nedreplanet i fabrikenoch en presssom pressadetriiullen till balar pA
ovre planet. Pi ovre planet fanns ocksi lagret fdr trliullsbalarna.Vid tonperioder var det
ibland ftir lite vatten i dammen for att klara ett helt skift. Av den anledningeninforskaffades
en dieselmotorsom kundekopplasin niir vattenkraften
inte r?icktetill.
Efter nigra 6r med triiullstillverkningbdrjademan experimentera
med att goratriiullsplattor,
Tillverkning hade piborjats pi nigra andra platser i landet, vilka ocksi bes<iktesav mina
foriildrar som led i ett forsiktigt spioneri.Frirstatrliullspattomaliimnade fabriken i Dormsjci
mitten av 4O-talet.Plattornafick namnetDormit.
Tillverkningen av Dormitplattoma forlades efter ombyggnadtill ett gammalt magasinfrin
Dormsjd bruks tid (fig 2 och fig 3). Platsenftr Dormsjo bruk var inte Dormensutlopp utan
vid in frin Bosjdn till Dormen. Nu tog man inte energinfrin Bosjciin till plattfabrikenutan
fr&ndet modemael-niitet.
Som en parenteskan dock niimnasatt det ftir Dormsjcjbruks del var ett betydligt siimre liige
vad giillde tillging till vattenkraft,vilket ocksi kom att bli en begriinsandefaktor for brukets
utveckline.

Figur 2 Dormsjd bruk. Oljemdlning av Gunnor Finne, gjord efter fotogrofi. Ldngst bak till vdnster skymtor kontoret och
bredvidmogosinet,

Figur 3. Mogosin och kontorsbyggnodfrdn Dormsjdbruk. Mogasinet byggdesom till Dormitt'abriken.Kontoret till bostad,
"Fristriimskohuset". Nu ingdr fostigheterna i Annaskolan.

Udd Wilhelms forklaring till val av plats for Dormsjo bruk var att bruket ville ha fria hiinder
vad giillde vatteffatten. Han skriver i "Sodra DalarnasFinnbygd" att da Gudsbergakloster
drogs in till kronan 1530 kom diirmed dalafogdenJon J<inssons
donation av Dormsjo
sdtesgirdmed underlydandegirdar, torp hyttor kvarnaroch hyttstrdmmarm.m. i kronansiigo.
Niir sedande till klostret horande egendomarnaavyttradeskom hyttstrommar,vatten- och
diimningsriitteni sjon Dormen att bli avgldmdaoch beholls av kronan. Kronan anlade1741
Klosters krutbruk och da togs vattenriitteni ansprik, en riitt som sedermeraovergick pi
Klostersbruk.
Triiullen till plattornatillverkadesav massavedfr6n tall eller gran och transpofterades
frin
triiullsfabrikenvid sigdammen till plattfabriken.Diir blandadesblot triiull med cement i en
blandare och blandningen packadessedan i triiformar med olika tjocklek. Liingden pi
formarnavar tv6 meter, breddenen halv meter. Tjockleken varierademellan 2,5 cm och 15
cm. Formarnastapladespi varandraoch stiilldesi ett varmt rum diir triiull och cement"brann"
ihop till fasta plattor under nhgra dagar.Plattornatogs ddrefterur formarna och stiilldespA
tork for att senareliiggas i travar i viintan pi att bli levereradetill n6got bygge i landet.
Plattornaanviindes(och anviindsfortfarande)till isoleringav fasadermed puts utanpi och till
isoleringav kiillare och kulvertar. Dessutomlevereradesen hel del av de tunna plattornamed
"fin" traull till akustikplattori tak (fig 4). Experimentgjordes ocksi med att "armera" de
dockasteplattornamed rundvirkeoch anviindadem sombyggelement(fig 5).

Figur4 Toketi min sommarstugomed okustikplattorfrdn Dormitfabriken.
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Figur5 Bokom ruinent'rdn Dormsjosdg stdr lillstuganbyggd med ormerodetrdullsplottor.Hor hittills klarot sndvintrorsedon
byggdret 1960.

Mitten av 5O-taletbrann triiullsfabrikeni en haftig brand. Det enda man nu kan se cfter
fabrikendr resterav turbinen"En ny triiullslabrikbyggdesupp bredvid plattlabriken(fig 6)
ytterligareen hyvel i
och nu med tva triiullshyvlarfor 6kad produktion.Senareinstallerades
plattfabriken.

Figur 6. Nya trdullsfabrikensom byggdesbredvidplottfabriken.Nu del av Annaskolan,

Vid bdrjan av 1960-taletarbetadeca 15 personeri fdretaget.De flesta bodde i Dormsjri med
nlirliggandebyar, Kloster och Garpenberg.Pi den tiden var Dormitfabriken en viktig del av
bygdensarbetsliv.Dessutomkdpte min far in massavedfrin skogsiigarei niiromridet, vilket
naturligtvisocksi var av stor betydelse.
Dormitfabrikenstillverkning av triiullsplattorsiiljs vid mitten av 1960-talettill Osterbymoi
Smiland. Triiullstillverkningen fortsiitter. Min far dor 1970 men min mor Greta Fristrom
fortsiitteratt driva fabrikentill 1978.Dormsjostiftelsen
dvertarbyggnaderoch fabriksomride
1984och Zirnu i Annaskolansliso.

Sigbacken,Dormsjo,5 mars2018
Bjdrn Fristrom

Ktillor:
Eget, fortfarandenigorlunda ti Ilft rl itl i gt fi iinminne.
Haglund,O: Garpenbergs
sockeni Dalame. Sala1914.
HulpersA.A. 1763:DagbokOfweren ResagenomDalame1757.Ny upplagaFalun 1921.
Johansson,
W: Frin SodraDarlarnesFinnbyggd.V[stervik 1933.
Johansson.
W: Ur en hantverkares
liv. Mariestad1938.
Ronnegird,S: Hedemorabergslag/Garpenbergs
socken.Falun 1957.
Ugla, S.1768:Garpenbergs
socken.Niisgirdsliin i Dalarna.Latinskavhandling.Nytryck med
svenskdversiittningav H. Widstrand.Sala1943.

AlUfr
l*"
IN6ELSBO 6YGDEGERDS_
OCH FR IT I DSFOREN I lIG

gngrla\*8
GladvArallaldsare!

Det hiir har vi gjort
Siindagl8 febr 2018
kl 10:00
Fisketiivlingvid HiilsingboHolme
GunnelW och Bjorn W tog med vig och priser,ordnadeen grillbrasapi holmenoch viintade.
Ingendeltagaredok upp. Inte si konstigtmed tankepi den djupasniin.
S i i n d a g1 l m a r s2 0 1 8
kl 10:00
Arsmiite
Infor irsmotethadev6r ordforandeHikan Hermansson
avsagtsig omval.Vid motetvaldesi stiillenvir
ftjna ordfdrandeSusanneSjostrcimti II ordforandeskapet.
Det hiir ska vi gora
Mindag 30 april20l8
Ansvariga:Traute Lindenthaloch
GunnarErikssontel0225-23023

kl 19:30

Liirdag 23 juni 2018(Midsommardagen) kl 16:00
Ansvariga:GunnelWaerndrtel 073-04571 93
och dvrigai styrelsen

Valborgsmiissoeld
Singer,grillning (Korv kan bestdllas)
Den storabrasantiindsca kl. 2l :30
Midsommarfest
Ta med blommortill stingen.Vi binder
tillsammans.
Majstingsresning,
dans,lekar,servering.

Kl20.00 samma kviill,23 juni, spelarSverigeVM-matchi fotboll mot Tyskland.VM gir i Ryssland.
Vi planeraratt siindamatchendirekt. Mer info senare.
Siindag8 juli 2018
Ansvariga:KerstinG tel 0703-9098 09,
Ingvar

kl 12:00

Bitutflykt till Hiilsingbo holme
Samlingi Hiilsingbo.Ta med lunchkorg
Grillplatsfinns

Fredag27 juli 2018
Ansvarig: Styrelsen

kl 19:00

Sommarkviill i Ingelsbo
Frin <ikenlivtill Tonga.JohanBergstadfrin
Dormsi6beriittar.Musikaliskinramnins

Omdu villvetamer,ringgarnaGunnelWaern6r
073-0457193.
Haen skonv6roch hj;irtligt
vdlkommen
tillv6raaktiviteter!
Hemsida
: $^rw.bygdegardarna.
se/ingelsbo/
e-post'ingej_sbo.
bygdggard
@gmail.com

Oarpenbergs
Missionssyforening
Sisto protokollef, fdrt den 27 oktober 2014.
Ndrvoronde: MorgoretoBergling
, GunnelDohlgren,fngo Gustofsson,Rut
Gustofsson,
KyllikkiHonkanen,
EvoJohonsson,
Berif Lundsfrom,
UlloOstmon.Mory Ericsonoch LilionNilsson,ocksdmedlemmor,
hodeforhinder.
Summo10 sf. Dockhodeforeningenhelo30 medlemmor
1985.
Ncirforeningenstortodescir svdrt otf veto,dfi ingeff innsdokumenterot
f are t943.
Enligtonteckningar
gjordaov prostenScm.(Somuel)
Ronnegdrd
311121943:
BehSllning,
HedemoroSporbonk
1016:84
Rcinto1944
20:47
Rcinto1945
4"99
fnkomstvid Julmorknad13/121945
919:88
Summo
I 96?:18
Mory Ericson,fodd 1932,berattarott honredonsom6 - 7 &ringfctljdesin
mormortill syforeningscuktion,
somdd hollspdvdreni moj mdnod.Auktionenhollsdd i skoloni densd kollodeKommunolsolen.
Det serverodeskoffe
ochsoft medsockerkoksskivo,
koktokotrinplommon
somtvispgrcidde
till en
kostnodov 50 ore.
Redon1933syddesen dukov foljondesyforeningsdomer:
KarinLindvoll,
LisoLinnmon
och JennyJohcnsson.
Dukenritod ov f ru Heibel.Somkurioso
konbercittosott dennoduk olltid onvcindes
vid v6roJulouktioner.
Underollo
dessa6r hor damerfrdn Gorpenbergs
forsamlingtrciffots vid symofanvor
fjortonde dog.host och vdrtermin.Broderot,stickat och vcivtunder gemytlig somvoro.
Allo dessohondorbeten
s6ldesvid Juloukfionernoi borjonov
decembermdnodtillsommans
medlotteri.Forsciljning
ov "610r",koffe med
hemboktbrod,skcinktav medlemmorno,
hor inbrinqothelo657 899 krl En
fantastisksummol
inbringode
Julouktionen1999
helo28 583 kr, Rekordl
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Alla dessopengarhcr fordelotsenligtfoljonde:
SvenskoKyrkonsMission,Lutherhlcilp
en,Garpenbergs
f orsomIi n9,5t if tsg8rdenRcittvik,I.,U. SKUT(Internotionella
utvecklings-,
kotostrof och p6verkonsorbetetmed SvenskqKyrkoni Utlondet),Moder Theresa,Lcikore
uton grcinser,Fistulosjukhuset
i Etiopian,Bcusko,Bornconcerfonden,
Hjcirn(civen
"Moder
f onden,Sjomonskyrkon,
Morgit Ropp
kolloden svensk
Thereso", ?007 utsedd som"SvenskHjcilte"qv Aftonblodet och Tv3), Rodiohjcilpen somt inkopov hondorbeten.
Vorje sommorgjordesen utf lykt tillsommons
iblandmed
meddogledigo
HedemoroKyrkligoArbetskrets. En minnesvcird
gjordes
vdrenL995
reso
till Ydre 5lo1d,Sommen,
Tronds.Ett riktigt eldorodofor syforeningsdomer,
bl o ett helt rum enbort medjulhondorbeten.
Vi hondlodeenhel del till vdr
verksomhet.Vi besdkte avenCloettai Ljungsbro,dcirvi 6t lunchoch inhondlodegodsokersomt MontorpsGlosbnuk.
AvenBoxholms
Ost f ick besokov
oss.Det bleven lSngreso,totolt 70,2 nil tur och retur, menolloverkode
ncljdooch bel8tnovid hemkomsten
pd kvcillen.
En onnon96ngvor vi bjudnotill Hjcirdisoch fngemorPetterssonstrevligo
ham Sverkersto i ncirhetenov Fellingsbro.
HjcirdisPetterssonvor ordforondei f t5reningen
1978- 1995.Honeftertrciddesov fngo GustofssonilrenL996- ?014.Vill ocksdncimno
vdr ouktionist ElovAnderssonsomstcilldeupp6r efter 6r. Vor det lite segt iblondpd
ouktionernobercittodehonen rolig historiooch lattode uppstcimningen.
Tock Elovl
Syfcireningen
hor istort sett orbetot mer cin80 8r, vilket visorott den
fyllde sin uppgift bddeblondosssjcilvoochv6robidrogsmottogore
som
behoverhjolp och uppmuntron.
6unnelDohlgren.

MariaPeHdjen
Massage& Koppningi en mysigmiljci.
Hardu gitt och spdntdig i vinter?
Huvudvdrk?
Vdrki kroppen?Domningari armarna?

Viilkommen iinskar Mq rio
MariaEriksson
Hcijen13,Olshyttan
Ringfcir bokning:O7O-2gtI367
Certifieradoch fcirsdkrad
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Viilkommen till

'"''T'

Ullas Hemviiveri
I
il
i$

G6rdsbutiki Persbo,mellanGarpenberg
ochFors
Forstiljningav garnerochtillbehor,smycken,tv6l,
stickatochvirkat.Jagstickarpi bestiillning.
Vdlkommen!

Oppettider:
tis-onsI 3-17
Vid annantid, ring garnainnan,si jag ar pil plats.
Mobil:070-47782 3l
Webbutik:viklund54.
se
Email: hemvaverret@hotmail.
com
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