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Inledning

Jag hade tiinkt dra ned pi antalet Garpen-

bergsblad fr6n och med fiirra eret till tre per

ir men nu har det kommit si mycket intres-

santa texter och annonser si nu k<ir vi som

vanligt med ett hcistnummer igen. Hoppas att

6ven ni finner en hel del intressantatexter.

En mycket intressant uppgift som vi fitt fram

dr att det strirsta asktriidet i Dalana finns hiir i

Garpenberg. Det finns vid ett omride som

heter Rcinningen och ftir att komma dit och

trtta pil det miste man 6ka vdgen mot Kas-

persbo och stanna vid bommen som leder upp
mot Hummelbo-fiibodar, ddr blir det en pro-

menad ph ca 1,2 km efter den vd+gen och di
kommer man till den gamla asken. Den kan

vara mellan 250 och 350 ir gammal och med

en omkrets ph 5,25 m pi 1,3 m hojd. Det iir

ett miiktigt triid. Det var den gl2idjande nyhe-

ten fiir vir bygd. For att ni ska f[ en fiirestdll-
ning om hur stor omkretsen dr ph vhr ask si

tog Roger ett kort pi mig, tror att jag borde ha

sprungit runt triidet 3 ginger innan mina ar-

mar hade m<itts.

Sedan till den mycket trikiga nyheten som giiller vir skola i Garpenberg. Den riskerar attld,g-
gas ned och barnen bussas till Hedemora eller L6ngshytan. Det innebiir en leingre arbetsdag

for barnen pil ca 1 timrne pi morgonen och 1 timme pA eftermiddagen . Det kan inte vara ro-

ligt for fiiriildrarna att skicka sin 7-iring med bussen redan kl.7 pi morgonen di det normalt

drdags attde girupp.

Minga av oss Garpenbergsbor hoppas aff de styrande i kommunen inser att det 6r ett misstag
att stiinga vir skola.

En <inskan till er alla liisare om en trevlig h<ist. Ta till vara allt bide skogens rrida guld och
alla goda svampar som det troligen dr mlnga av i ir, det ar nog lite slmre med det rrida gul-
det. Enligt gamla siigner p6 vissa hill i virt land si innebiir mycket r<innbiir lite sn<i ddrftir att
rtlnnarna kan inte bfua Nh tunga bordor samma ir, enligt andra innebiir mycket ronnbiir
mycket sn<i, det blir intressant att se vilken landsdel som har riitt om ninnbiiren.

Niista Garpenbergsblad miste jag ha manusen till senast den24 november om det ska hinna ut
till er alla liisare i god tid fiire jul.

Ansvarig utgivare Barbro Jansson

barbroj ans son@bredband,net
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Till Garpenbergsbladet

Det ?ir augusti och kiinns att h<jsten iir pi viig.

I juni hade vi ett <ippet m<ite som vi bj<id in till pi nya industriomridet. Roligt att

si mdnga kom och var med pi mritet! Varje ir har vi ett <lppet m<ite fijr att
informera och ha dialog med er som dr vira grannar och niirboende. Skog och

markfrigor, geologi, efterbehandling pi sridra och sandmagasinet informerade

Bolidens medarbetare Anders, Johan, Patrik, Maria och Lotta om. Tack for de

frigor och synpunkter som ni som kom till mritet lyfte. Fick fiir egen del liira mig

att Dalarnas storsta triid finns i Garpenberg. Det dr en ask som ligger Bolidens

mark vid Rtinningen noff om Finnhyttedammsjri och pA mcitet kom fiirslag om aff
m?irka ut var den finns.

Vet att flera av er dr engagerade i frilganom skolan i Garpenberg. Boliden har
idag ca 440 medarbetare. Vir arbetskraft Zir viildigt lokal. F<ir tre ir sedan sig
fiirdelningen ut si att huvuddelen, ca 60Yobor i Hedemora kommun, 15%i
Avesta, I0% i Siiter och I0% i rivriga dalakommuner. Ca 5%obor i annat ldn.
Tillgang till kompetens och att kunna locka kompetenta medarbetare att bide
stanna kvar och att flytta till niiromridet fiir att jobba hos oss och trivas Zir si klart
viktigt ftir Boliden. Vi vet att tillgang till bra skolor 2ir en viktig faktor, ftirutom
jobbet i sig si klart. I samband med flytt iir mojlighet att viilja skola viktigt fiir
minga familjer.

Ert engagemang ftir Garpenberg och Garpenbergs utveckling iir viktigt. En annan
fr6ga som vi hoppas att ni vill engagera er i giiller hur det ska se ut i Garpenberg
ndr vi efterbehandlar s<idra industriomridet diir vi har f;illt gamla laven. Hoppas
att ni har sett att vi den 10 september pi kv?illen har ett mrite, en si kallad
medborgardialog, om hur omridet kan anvdndas i framtiden.
Hoppas att vi ses diir!

Med <inskan om en fin host!

Hdlsningar

Jenny Gotthardsson

Omrddeschef, Boliden Garpenberg

i ennv. gotthards son@boliden. com

Bild fren informationsmdtet i juni,

som var p6 nya industriomrfidet.
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Kiira liisare av v6rt eget Garpenbergsblad

Sommaren som nu lider mot sitt slut, har varit typiskt svensk, tycker jag. Sol och viirme avbrutet av
regn och svalare vindar, inte alls ftjrra arets torka och hetta. Skrjnt pi manga stitt. Nu ska vi inte
ftirviixla viider med klimat, fiir det iir fortfarande en klimatkris pi gang. Det ktinns tveksamt om
beslutsfattarna i vlirlden kan samla sig till attta de livsviktiga beslut som krZivs ftir att vira
barnbarn ska fi en driiglig framtid.
Si n&ddes jagav budet att iinnu en av Garpenbergs profiler liimnat oss fiir de saligas iingder. Ulla
Ostman, en mingsidig handarbetsmiinniska, intresserad och flitig i Garpenbergs Hembygds-
ftirening, som med humor och varmt Wixta stiillt upp varhelst n6gon rinskat, iir borta. Grite och Ulla
var de sista btindema i Skommarbo, en gard som betlrtt mycket ftir dem bida. Det var si de kom till
Garpenberg, dtir foddes iildsta dottern. N6gon beriittade ftir flera 6r sedan, hur imponerad han varit
di han sig Ulla gA fran gdrden med de stora, tunga mjolk*rukorna pi slApkiirran, ut till stora v?igen
(1,5 km di som nu) och snabbt sl2inga upp krukorna pi mjdlkpallen ftir vidarebefordran med
mjdlkbilen. Bilden etsar sig fast i huvudet, Ulla var inte stort liingre iin en mjcilkkruka var hdg!
En riktig arbetsmiinniska har g6tt till vila.
Hela Sverige ska leva iir ett mantra som det rider politisk enighet om. Men hur det ska
istadkommas iir inte lika sjiilvklart.Ettmil som borde varaett statligt ansvar, har helt kallt
liimnats 6ver till lokala frirtroendemanatl leva upp till. I var kommun kiimpar man med underskott
och krav pA stora besparingar. Var kan man spara? Skolan! Kan det vara si att kortsiktiga beslut
leder till att man binder ris 6t sin egen rygg? Minga barn hoptriingda i en stor skola i staden ger
siimre ftirutsiittningar till barnens utveckling iin en mindre skola pi landet, fast di blir varje elev
mycket dyrare. Ja, det Zir ett dilemma. Om staten menar allvar med att hela Sverige ska leva, borde
staten se till att samhiillsviktiga institutioner ges ekonomiska ftirutsiittningar till att finnas kvar iiven
pA mindre orter? Kanske man kunde prova bussning av barn ut fran staden till mindre skolor? En
orealistisk tanke ftlrstAs.
PA hemviindardagen guidade Sivert och jag i Gruvkapellet. Tavlan med de i gruvan omkomnas
namn (frin borjan av 1900-talet till mitten av 1940-talet) blev ftirem6l ftir frigor. Varfcir fortsatte
man inte att hedra dem som miste sina liv i arbetet? Jag tror att Zinkgruvor pi den tiden tyckte det
var dilig pr och diirftir slutade. Lite synd, tycker jag. Det iir en fin gest, inte minst ft)r efterlevande
att se att ft)retaget viirderat deras d<jda anhririga.
Det lilla museet p6 6vre vAningen fick ftrra aret en g6va fran familjen till gruvingenjciren Villner,
verksam i Ryllshyttan ph 1940-talet. Givan innefattade bl.a. gruvlyktor i miissing, flera tavlor samt
instrument ftir miitning, och liimnades av en dotter som var ftdd i Ryllshyttan och ddpt i Gruv-
kapellet 1944. Hon iir numera bosatt i Frankrike men har en stark kiinsla ftir Garpenberg och v6rt
Gruvkapell.

Mitt laig mot briinniisslor och lupiner fick ett abrupt avbrott i borjan av juli di rrijs6gen slutade
fungera och fick liimnas in till verkstad ftir reparation. Mitt i semestrarna blir inget fixat snabbt. Nu
iir briinniisslorna manshciga och har gitt i fni, si vi kan se fram emot mingdubbelt fler av bide
niisslor och lupiner ndsta ar. D& min symaskin samtidigt sade upp sig sAg jag framftir mig en lang
minad utan hjiilpmedel, men den fick jag tillbaka dagen efter, servad och klar. Nu iir iiven sigen
fixad men nu finns inte tid for rojning.
Flera g6nger denna sonlmar har det funnits mdjlighet till vaccinering mot ftistingbett. Varje gang har
vi sagt att det mAste vi g<ira och varje gang har vi gl<lmt av eller haft annat ftir oss. I v&r ungdom
var det niistan en sensation om nigon blev biten av en flisting. Kurerna var mdnga och helt tbkiga:
smdrja med sm<ir eller droppa olja, t. ex. I ar har fiistingarna haft karneval och pi var gerd har de
koncentrerat sina angrepp pi mig. Varje ging jag rensat i rabattema har jag fattmed mig en
fripassagerare in pi kroppen. Borttagningen resulterar i tre dagars intensivklida men som tur iir
ingen borreliaring.
Nu hoppas jag pi en fin h<ist ftir oss alla
Skommarbo 2019-08-15
Bireitta Bloom



Sivert Bloom fortsetter berdtta frin sitt flygarliv.

Det hdr hdnde i slutet av dttiotalet. lngvar Carlsson var statsminister, och nu skulle det flygas til l en

stor miljdkonferens i Nederlinderna. Alla de stora elefanterna skulle dit, Helmuth Kohl och Mitterand

och vad de nu hette pi den tiden. Jag fick nojet att planera och utfora flygningen frin Sverige. Jag

fdreslog NATO basen iValkenburg, eftersom den 169 ndra Haag och hade bra sdkerhet. Jag hade varit

ddr flera gAnger tidigare och visste att ddr ridde "lag och ordning". Det skulle visa sig att alla andra

nationerna ocksi valt Valkenburg.

Si min polare Sven och jag startade frin Bromma pA morgonen med vir Metroliner som vi fraktade

VIP med p6 den tiden. lngvar Carlsson gillade inte att flyga, speciellt inte med den hdr flygplanstypen,

som var trdng och bullrig men hyfsat snabb.

Flygningen tog vdl ett par timmar, och vi landade och blev guidade av den vanliga "follow me"bilen.

Vi fick stanna framfdr ett hederskompani qed blisorkester och stor pompa. Det hdr var vi

of<irberedda p6, fast vi borde vdl ha begripit att det kunde bli ndt s6nt hdr. Det var bara att stenga av

motorerna och sldppa ut Ingvar och hans fyra medarbetare. Sen gick det undan !

lngvar spatserade framfor hederskompaniet, "Du gamla du fria" dinade fr6n mdssingsoktetten och

frin ingenstans dok en svart limousin upp. Bildbrrar slog igen, det skrek i bilddcken och kvar fanns

bara ett par svarta streck i asfalten och en lett doft av brdnt gummi. lngvar var borta I

Nu dok ramppersonal upp och viftade med armarna. Vi m6ste starta och f6rsvinna ddrifr6n bums, for

Mitterand var pi ingiende och hdr skulle spelas Marseljdsen ! Det hdr var inget dr6mldge. Det tog en

halv evighet att starta en motor p6 batteriet, men bara att "kopa ldget". Vi taxade ivdg pA en motor,

och parkerade vid flygstationen en kilometer bort.

Sven och jag kunde andas ut.  Vi  gick in p6 mdssen och tog en ol .  Al l t  hade ju i  al la fal l  fungerat s6 hdr

16ngt. Vi lastade ur v6rt bagage och bestdllde transport til l hotellet. Dagofficeren fixade allt praktiskt.

Nu fdrst ins6g vi att lngvars sdllskap hade sitt bagage kvar i flygplanet. Vi lastade ur det ocks6, det

skulle vdl komma n6gon och hdmta det. Trodde vi . Men s6 blev det inte, och nu var frigan om vi

kunde 6ka t i l l  stan innan bagaget var omhdndertaget?

Timmarna gick och vi beslot att kontakta ambassaden. Vi hade ingen lust att sitta ddr och vakta

bagage hela dagen. Vi hade mdrkt att en kartong inneholl pdrmar med hemligstdmpel p6.

Dagofficeren gav oss telefonnumret til l svenska ambassaden och jag ringde upp. En barnardst

svarade nSgot pd hol ldndska. D6 min hol ldndska dr l i te raspig, overgick jag t i l lengelska :  could lspeak

to the ambassador ? Barnet vdxlade spr6k igen, den hdr gingen t i l l  k l ingande skinska. Sven f ick ta

over luren. Som uppvdxt i Skromberga i Skine var han som klippt och skuren for uppgiften. De fann

varandra direkt, och barnet, som skulle visa sig vara ambassaddrens sjuiriga dotter, forklarade att

far och mor hade ekt til l ett cocktailparty, och kunde hon hjdlpa til l med n6got ? Ja, det var ju klart I

Samma plats som Ingvars gdng skulle til l forstis!

Sven forklarade situationen, och att vi behovde tala med nigon vuxen.- Det 6r bara jag och min

storasyster hemma, men hon vet ingenting, forklarade hon. -Var dr ni sa ni ? Sven forklarade och
hdrde hur barnet mumlade for s ig sjdlv,  tydl igen antecknande.- Ring mig igen om fem minuter sa
hon, men dndrade sig , vi sdger tio istdllet. Vi gick in pi mdssen och tog en ol til l. Di vi ringde upp
fdrklarade hon att hennes far var underrdttad och att hon sdnt "vir chauffcir" att hdmta bagaget. Det
tog vdl tjugo minuter, sa kom chaufforen och tog med sig bagaget och forsvann.

Nu hade ju Ingvar borjat undra vart grejorna tagit vdgen, och f6tt hj6lp med att skicka en taxi til l
f lygplatsen f<ir att hdmta. Men det var brittom, si gick det att gasa p6 lite ? Det hdr fick ju



sekerhetspolisen reda p6, och se det gick di alls inte an att en taxi skulle hdmta dom hemliga

handlingarna. Men inga problem, deras blil jus skulle hinna fdre med rdge.

56 medan taxin och sdkerhetspolisen jagade som galningar mot Valkenburg, kdrde ambassadens

chauffrir 6t andra hillet i lugn och ro med bagage och pdrmar itryggt forvar.

Det hdr intrdffade ju ftir s6 ddr en fyrtio 6r sedan, si den sjudriga dottern 5r vdl medelilders idag.

Man undrar vad det blev av henne. Hon hade ju utan tvekan "al la hdstar hemma". Man kan tdnka sig

att hennes storasyster var i ton6ren och ja, visste ju ingenting ! Hon hade vdl annat att tdnka pA sd

det var ingen ide att  prata med henne.

Vidare si undrar jag ibland civer Ingvar Carlsson. Varfor avgick han som statsminister sA tidigt ? Kan

det ha varit sd att han slutade fdr att slippa flyga med VtP flyget ?

Mh
C-t'

WW

Met
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Sivert Bloom fortsdtter beretta minnen fr6n sin tid i Flygvapnet

En dag pd Vdstmanlands flygflottil j pi 6ttiotalet.

Det var en fin sommardag pd F1, och forsta divisionens drakenplan ovade start och landning p6 smal

bana. Man trdnade al l ts i  at t  landa med smd marginaler i  s idled. Fdr detta anvdnde man taxibanan

som lciper parallellt med med stora landningsbanan. Taxibanan dr inte mycket bredare dn ett

drakenplan. Ovningen gick t i l l  sd att  man landade, bromsade in och kdrde t i l lbaka p6 marken for at t

starta pe nytt. D6 detta vdrmde upp hjulbromsarna rdtt mycket, ldt man landstdllet vara utfdllt

medan man efter start flcig til lbaka for en ny landning.

Pd forsta divisionen satt man och fikade, och tittade pd drakarna som startade och landade ndgot

hundratal meter bort. Vid fdltkanten stod rdddningsstyrkan beredd som vanligt med brandbil och

personal. De fikade de ocks6. Det blev ju lite monotont att sitta hela dagarna i beredskap utan att net

hdnde. Men de hade ju transistorradio, s i  det gick vdl  an frndi .  N6gon g6ng f ick de ju 6va sldckning

pd 6vningsplatsen. Trafikledaren satt och sa "klart landa och taxa til lbaka". Inte sd mycket variation

d6r hel ler.

Sd svdnger en av drakarna in pi finalen for landning. Strax fore den svdngen tar man normalt ut

l a n d s t d l l e t . N u v a r j u l a n d s t d l l e t u t e r e d a n , s d v a d h d n d e r l P i l o t e n t a r l N l a n d s t d l l e t o c h i n n a n

traf ik ledaren hinner varna pi loten, buklandar han pd taxibanan i  en kaskad av gnistor och br innande

metallflagor ! Piloten ins6g sitt misstag for sent, och nu var det brittom att komma ur flygplanet och

rusa ddri f r6n innan det exploderade. Det fanns ju tusentals l i ter brdnsle ombord. Upp med huven,

och ivdg ! Piloten gjorde nog hundra meter pA runt elva blankt ! Draken 169 kvar pd buken med

motorn g6ende p6 tomg6ng, och n6gon brand utbrot inte.

Nu vaknade rdddningsstyrkan t i l l  l iv.  Nu dnt l igen hdnde det saker helt  pldtsl igt  I  Nu jdwlarr skul le hdr

slSckas brand och rfrddas l iv I  Rdddningsbi l  och ambulans drog ivdg forst  med gasen i  botten och den

tunga brandbilen strax efter. Det gick med rasande fart, och brandbilen gjorde en vid svdng for att

angripa ev eld framifrdn. Men det gick l i te vdl  fort ,  och brandbi len som var ful lastad med sldckmedel

borjade gi pd tv6 hjul i svdngen och just innan den var pi plats, si vdlte den. Rdddningsledaren som

k6rde brdt vdnster arm i fallet, och kunde inte gora n6gon nytta. Sii sminingom lyckades en av de

vdrnpliktiga, som ingick i styrkan, f6 fram slangen med sldckskum. Han vrdkte pi med skum in i

drakens luftintag fdr att stoppa motorn. Helt enligt instruktionsboken, men enda effekten blev en

sdnkning av motorns varvtal ,  och ndr skummet var slut  tog den sig igen. Nu ins6g man att  det

tydligen inte var ndn ko pd isen. Motorn gick forstis, men ingen katastrof hade intrdffat. Man fick ta
hand om rdddningsledaren och kdra honom t i l l  s jukhuset iambulansen.

Pd forsta divisionen hade man stdllt ner kaffekopparna och hdpet fdljt dramat. En pensionerad

flygtekniker satt med vid fikabordet, och ndr han sdg att det borjade gA lite fel ute pA fdltet, reste han
sig och tog sin cykel och Skte ut til l draken som gick pd tomg6ng. Han stdllde lugnt cykeln p5

cykelstddet, kldttrade upp pe flygplanvingen, och gick fram och stdngde av motorn med ordinarie
reglage. Sen 6kte han helt  sonika hem p6 sin cykel.  Det hade vari t  en givande eftermiddag.



Gustav Eriksson Vasa 500 Ar

Gustav Vasa som vi

har ldst om i  skolan

kal lades aldr ig fdr

det under sin

l ivst id.  Hans namn

var Gustav Eriksson

av dtten Vasa. Han

uppges vara f6dd

t2 maj 1496 och

han avled 29

september L560.

Ndr Gustav foddes si var Sverige en del av

Kalmarunionen. Unionen fanns mel lan 1397-

1523. 15L9 s6 kom den danske kungen

Kristian ll med sina krigsfartyg til l Stockholm

for att f6rhandla om att han skulle accepteras

som kung av Sverige. For att Kristians

f6rhandlingsdelegation skulle viga 96 iland, sd

utbyttes det gisslan frdn Stockholm. Gustav

Eriksson {23 Arl, var en av de som gick ombord

pd Kristians fartyg. Kung Kristian trottnade

emellert id pd de i  hans tycke sega

forhandl ingarna och ldt tade ankar med gisslan

kvar ombord och seglade hem t i l l  Danmark.

Gustav blev kung Kristians fSnge och listes in

pi Ka16 slott strax utanfcir Arhus i Danmark.

Bevakningen var lite "Si s6 ddr" och Gustav

lyckades fly och tog sig til l Hansastaden

Li. ibeck. Ddr fdrhandlade han med de styrande

och fick sen lift med ett fartyg som tog honom

upp efter den svenska kusten och de satte

iland honom vid Stensd udde, strax soder om

Kalmar den 31 maj 1520.

Gustav hade nu fyllt24 6r. Han lyckades att ta

sig in til l Kalmar slott, trots att slottet var

beldgrat.  Inne i  s lot tet  talade han med Anna

Bielke som efter maken Johan Mdnsson Natt

och dags ddd var slot tsfru.(Johan Mdnssons

far var Magnus Bengtsson Natt och Dag som

slog ihjdl Engelbrekt Engelbrektson 4 maj

L436. Maria Lee som skrivit en annan artikel i

detta blad dr pi  moderns sida i  rakt

nedstigande led sldkt med Engelbrekts

miirdare) Gustav blev hjdrtligt mottagen. Han

ldmnade slottet och vandrade sedan upp

genom Smiland och kom p6 hdsten t i l l

Rdfsnds kungsgird 6 km norr om Mariefred,

som vid tidpunkten Sgdes av Gustavs far.

I mitten av november si kom det bud til l

Rdfsnds att Kung Kristian efter sin kroning i

Stockholm 4 november 1520, letit avrdtta

ndstan 100 personer pd Stortorget i

Stockholm. Gustav Erikssons far var en av de

avrdttade. Detta kallas fcir Stockholms

blodbad (7-9 november 1520).

Gustav begav sig nu upp til l Dalarna. Hans

aventyr i  Dalarna har vi  al la ldst om i  skolan.

Sant eller inte. Det var Gustav sjfrlv som

bestdl lde boken om bl.a.dventyren i  Dalarna.

Skriven av Biskop Peder Swart som var

Gustavs kr<inikeskriva re.

14 januari  1521 valdes Gustav t i l l  Dalarnas

hovitsman i Mora och fick samtidigt 16

"Smocke mdn" som personl ig l iwakt.  (Kdl la:

Livgardet som raiknar 14 januari

L521(Fel ixdagen)som det datum dA kungens

l iwakt och garde skapades)

Gustav gick med en vdxande styrka ner til l

Kopparberget f6r att utrusta sin hdr, genom

att ta det de behovde. Tyg beslagtogs och

fanor t i l lverkades.

I mars m6nad sA kom Gustav med sin stdndigt

vdxande al lmogehdr t i l l  Hedemora och

Garpenberget. Pi berget si fanns det

jdrnmalm och kring Olshyttan sA fanns det

hyttor och hammare. Han ldt ocksd sl6 mynt

s.k.  "Kl ippingaf i  Hedemora.

Bergsmannen och Hovitsmannen Peder

Svensson i  Wibberboda (ca. 50 6r gammal) och

Bergsmannen Olof Bonde fr6n Norrbdrke

utsigs av Gustav til l hdrf6rare fdr varsin

vdxande allmogestyrka.

Gustav ville fd Hdlsingarna med i upproret och

ldmnade befdlet over styrkan til l Peder

Svensson och hade gett Olof Bonde uppdraget



att rekrytera allmogesoldater i

Vdsterbergslagen, Vdstmanland och Ndrke och

fdr att med den styrkan vara beredd att

angripa Vdsteris frdn <ister. Gustav planerade

att med huvudstyrkan angripa Vdsteris fr6n

norr,

Gustav begav sig ivdg til l Norrala kungsgdrd

utanfcir Sdderhamn med ett par hundra

al lmogesoldater.  Ddr talade han med

HSlsingarna, vi lka var tveksamma att  96 med i

upproret. De sade emellertid til l Gustav att om

Gdstr ikarna gick med, sd skul le dven de

ansluta sig. Gustav begav sig di ner mot Gevle

och talade med Gdstrikarna, vilka omedelbart

anslot s ig t i l l  upprorsstyrkan. Bud skickades t i l l

Hdlsingarna som di anslot s ig.  Ndr Gustav kom

till Ovanikers kyrka i Kungsg6rden mellan

Sandviken och Storvik sd kom det ett bud fr6n

Folkdrna, som berdttade att det hade varit ett

stort slag vid Brunnbdcks fdrja och att danska

kungens mdn hade besegrat al lmogen. Gustav

blev naturligtvis bekymrad och orolig och

satte hdgsta fart mot Hedemora. Han

passerade Ingelsbo, Kdttsbo och kom till

Gudsberga kloster, ddr en ny informator

bekrSftade att slaget hade dgt rum, men att

det var al lmogen som hade segrat.

Olof Bonde hade p6borjat  s i t t  uppdrag innan

Gustav for til l Norrala Kungsgdrd och befann

sig med en styrka vdster om Vdsterds dd han

fick information om att en stor styrka(4-6000

soldater) med legosoldater gick norrut frin

Vdster6s mot Brunnbdcks fdr ja.  Han ldmnade

over befdlet til l sin stdllf6retrddare Peder

Uggla och i lade upp t i l l  Wibberboda for at t

varna Peder Svensson. Peder Svensson gick d5

ner til l Brunnbdcks fdrja med sin styrka och

Olof Bonde foljde med. De fdrde over firjan

och al la b6tar t i l l  den norra stranden och

invdntade att  den danska hdren skul le komma

ti l l  fdr jeldgets andra sida. Ndr den danska

kungens miin kom, s6 mottes de av en enorm

skur av armborstpi lar som skots over dlven.

Alven 5r idag 208 meter bred pd platsen. En

armborstpil frdn ddtidens armborstar, kan

fdrdas ca. 350 meter.

Den danska hdren ledds av Henrik Slagheck

och Henrik von Mehlen. De fick h6ra av

lokalbefolkningen att det fanns 20 000

allmogesoldater p6 den andra sidan av dlven

och att de kunde livndra sig pi endast vatten

och bark. Detta var givetvis overdrivet, b6de

avseende numerdr och vad de 6t. Den danska

styrkan beslutade dock att dra sig til lbaka och

att overnatta pi Sonnbo hed, f6r att i

gryninggn 6tergi mot Vdsteris.

PederSvensson hade

varit i strid f6rut och

var listig. Han gav

befdlet iiver en

mindre styrka t i l lOlof

Bonde, med uppgift

att fora liv, elda och

beskjuta danska

soldater som kom for ndra dlvstranden. Sjdlv

sd smcig Peder under natten med den storre

delen av al lmogearm6n cjver Folkdrna och

Utsund, ddr de korsade dlven och kom si

bakifr6n mot det danska ldgret. Peder hade

gett order om att alla skulle hugga sig

smdgranar att ha som kamouflage d6 de

niirmade sig danskarna. Det sdgs att det var en

sakta avancerande granskog som kom fr6n

Utsund mot Sonnbo hed.

Allmogen ville sl6ss och Peder utloste sitt

anfal l  mot de nyss uppst igna danska

soldaterna med en ursinnig kraft. Samtidigt sd

gick Olof Bonde over dlven med sin styrka.

Danskarna blev angripna frdn tvi h6ll. Segern

blev total. Huvuddelen av danskarna

nedgjordes p6 heden el ler drunknade i  dlven.

De f6 6verlevande jagades Snda til l

Hemmingsbo gdrd utanfor Salbohed.

Slaget bor ha skett 5 eller 6 april1521,.

Efter slaget som Garpenbergsbon Peder

Svensson vann, si gick allmogesoldaterna

t i l lbaka t i l l  Garpenberg och Olshyttan. Gustav

Vasa Aterkom nu til l Olshyttan och

Wibberboda men ny optimism och drivkraft.

Han instruerade personl igen hur de skul le



smida armborstpilarna se att de blev

skruvade. Detta for att de bdttre skulle

penetrera fiendens harnesk.

23 april L521- mclnstrade Gustav Eriksson Vasa

sin arm6 av allmogesoldater vid Romfartuna

kyrka mellan Sala och Vdsteris. Kyrkan st6r

ddr dn idag med sitt hdga torn. Han hade di

en styrka pi ca. 15000 allmogesoldater. Det

motsvarar i modern arm6terminologi en hel

divis ion el ler t re br igader.

Vdster6s intogs sd sminingom och ddrefter

Uppsala och t i l ls lut  Stockholm.

Gustav Eriksson Vasa valdes til l kung i

Strdngnds 5 juni 1523 och ddrmed gick Sverige

ur Kalmarunionen och Sverige av idag

grundades. Garpenbergs borna med frdmst

Peder Svensson hade en stor del i att gora

detta mdjligt. Gustav borjade styra sitt land

med jdrnhand. Det var inte roligt for n6gon att

ha att gora med den nya kungen. Det var

fdrmodligen dndd det som krdvdes for att vi

skulle fd en enhetsstat i Sverige.

Att allmogen besegrade legosoldaterna vid

Brunnbdck var av vital betydelse frir historiens

gdng. Vdgen t i l l  kungamakten var pldtsl igt

vidoppen. Man kan, utan att ljuga for mycket

pSstd att slaget i Brunnbdck dr Sveriges

Gettysburg. Det skedde dock 342 6r innan det

Amerika nska inbcirdeskrigets beromda slag.

6 juni 2021 si

kommer det att bl i

en stor

manifestation i

Brunnbdck. Avesta

kommun kommer

att vara vdrd.

Dalarnas kommuner

och

hem bygdsf6reningar

dr inbjudna att
deltaga med sina fanor, sockendrdkter och

spelmdn. Landshovdingen dr inbjuden. Inom

kort s6 kommer en inbjudan att skickas til l

3

Prins Carl-Philip, Prinsessan Sofia och hertigen

av Dalarna, prins Gabriel. FOrsvarsmakten

kommer att deltaga med Dalarnas hemvdrn

och frivil l igrorelser. Forsva rsma kte n Livga rdet

och Mellersta militerregionen kommer att

vara pd plats. Garpenbergs och lngelsbo

hembygdsforeningar har en given plats i

denna manifestation.

For hundra 5r sedan, den 5 juni  1"921, s6

genomfdrdes 400-6rsm in net av

Brunnbdcksslaget. Prins Eugen representerade

kungahuset. Erik Axel Karlfeldt hclgtidstalade

och militdrorkestrar spelade inf<ir en publik pi

15 000 personer.

Fiireningen Dalkarlsvdgen anordnar sedan

drygt 20 6r vandringar frSn Mora/Orsa civer

Rdttvik och Falun, vidare river Garpenberg til l

Stockholm. Dessa l tngvandringar sker jdmna

Ar.2027 sA planerar vi frir en specialvandring

frdn Mora over Rdttvik-Falun-Sdter til l

Wibberboda och med slutm6l i  Brunnbdck den

6 juni 2O21.. Den sista biten frin Grytnds

gammelg6rd t i l l  Brunnbdck kommer att  ske i

sockendrdkter med sockenfanor och spelmdn.

En frlr6vning f6r denna marsch genomfordes i

maj m6nad i6r,  dA fdreningen Dalkar lsvdgen

anordnade en vandring frdn Frostbrunnsdalen

i Stora Tuna socken, 6ver Sdter och

Wibberboda t i l l  Grytnds gamme196rd.

Runt om i  Dalarna s6 f inns det minnesmdrken,

hus och annat som minner om Gustav Eriksson

Vasa. Norr om Svdrdsjo si st6r dn i dag lsala

lada. Ddr l6t  kung Gustav l l l  resa en

minnessten i  polerad Alvdalsporfyr.

Minnesstenen ser dn idag ut som om den

hade placerats ddr al ldeles nyl igen. Det dr

Statens fastighetsverk som forvaltar den

gamla ladan. Vid de monument som SFV

forvaltar i Dalarna sA har de ocksi placerat en

modern informationstavla med information

om minnesmdrken i Dalarna over Kung Gustav

Eriksson Vasa. Pi dessa tavlor si st6r

Olshyttan med och att ddr skall det finnas ett

minnesmdrke av dignitet. Jag har letat efter

detta i Olshyttan, men jag fann ingen sten i



storlek som i Brunnbdck. Efter

efterforskningar ddr familjen Nilses i

Wibberboda var behjdlpliga sd kunde

mysteriet til l slut losas. Det visade sig att det

var en liten natursten med bokstdverna GE

inristat i stenen. Naturstenen finns i Olshyttan,

tdckt med mossa och den skall ha placerats

ddr dd det int i l l  fanns en natur l ig spr ingkdl la

ddr det sdgs att Gustav Eriksson Vasa ska ha

sldkt sin t6rst. Det kan mycket vdl vara sant de

Gustav frin tiden som flykting och under stora

delar av sin levnadstid besdkte bygden. Han

visade stort intresse for Garpenbergets

mineraler och de hyttor och hammare som

fans fcir metallframstdllning.

Gustav Eriksson Vasas yngste son, sedermera

kung Karl lX fortsatte i faderns spAr och

bescikte Ga rpenbe rget vid flerta let til lfd llen.

Senare kungar har ocksi visat intresse for

detta mdrkliga berg och vad som kan komma

ut frin det. Jag dr inte ndgon geolog, men jag

har lyssnat pi  Bol idens geolog, d6 han med

stor passion beskriver berget och att det har

vari t  vulkaniskt en gdng i  t iden och att  det dr

dessa vulkaner som koncentrerat mineraler i

marken som dr intressanta att bryta.

+

Jag har ocksi funderat 6ver berget som sA

markant och trotsigt sticker upp over den

omkringliggande sldtten. Jag hade fritidshus

ett antal 6r i Horndal och ndr regn- och

sni jmolnen kom in 6ver Horndals6 sldppte de

mer nederbiird i Horndaloch upp mot berget

dn over omkringliggande sldttland. Min

slutsats dr att molnen tvingas upp av berget,

som pi ndgot sdtt'fortsdtter dnda mot Falun i

en mdktig bergsrygg. Och att molnen di

sldpper sin last av vatten och sno. En annan

tanke, som jag inte har n6got vetenskapligt

stdd for dr att, kan det vara sd att det ndgon

g6ng di  planeten bi ldades, att  de dd slog ner

en mdktig meteor, som tryckte upp jordytan

t i l ldenna mdkt iga och mdrkl iga

bergsformation, ungefdr som man tror skedde

iSi l jans bygden.

Borje Forslund

www.dalkarlsvagen.se

Ldget 5 april 1521 i Brunnbdcks fdrja



KOLMILAN

Kolmilan i Garpenberg tiindes kl 10.00 den 16/8 och allt gick bra. En fin Dikt ("Kolargubben"

av Elisabeth Hedlund) liistes upp i samband med ttindningen och milan doptes till "Susanna".
Den 17l8 kl 17.00 i Kyrkan framfordes Ett mycket fint upptriidande av Saxdalens Manskor
med temat "Helgdagskvrill i timmerkojan". Fantastiskt fin hyllning till minnet av Olle
Wallman framfdrdes av Manskoren samt ett gripande tal av sonen Jan-Olov Wallman diir han
beriittade om familjen Wallmans vistelse i Garpenberg och Saxdalen. Musik och tal samt Dan
Andersson skidespel genomfcirdes med ett utmiirkt Ljud. Riktigt fint affangemang i den
niistan fullsatta kyrkan. Firandet fortsatte pA Gammelgflrden med Kaffeservering och ftirden
gick vidare till Kolmilan diir Trubadur Jan Johansson Avesta underholl iinda till mdrkret fdll.
LAng kci med t6hnodiga bestikare som fick serverade vdlsmakande Kolbullar och kaffe samt
dryck. Aldrig har sA m6nga bestikt Kolmilan det kan med siikerhet siigas och hur tacksamma
vi i fdreningen iir gir inte att fdrklara di vi ju vrildigt mycket kiinner att vhrt arbete och
striivande uppskattas. Tack for en fin Milafton!!
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Hedemora kommun
Kostenheten,0225 - 341 93

I Vecka 34 t9t8 - 23/8

n*mr'

{Bmnt'arfiild

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Onsdag Kycklinggrya, ris

cryta Ananlma. ris

Torsdag Fiskgratang med dill, potatis

Grdnsaksgratang, potatis

Fredag KottfarssAs. spagetti

Veggiesis, spagetti

2 Vecka 35 2618 - 30/8

Mindag Blodpudding, lingonsylt

Potatisbullar, lingonsylt

MAndag Tunnpannkaka, sylt 
"-do--

Kycklingsoppa med sting 
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Fisk- och grdnsaksburgare, ugusrostad polatis

Gronsaksburgare, ugnsrostad potatis

Skink- och gronsaksgratang, potatis

Blomkilsgratang med osbes, potatis

Falukorv, rotmos / potatisrrros

Vegokorv, rotmos / potatismos

Potatis- och purjol0kssoppa, brod, ost

Raggmunk, lingonsylt

Fiskpanett "Hot Cod", drtkryddad filsis, potatis

Blodpudding, Iingonsylt

Tacos

Veggietacos

Risgrynsgrdt

Pasta med laxsAs

Marinerad kyckl ing, ugnspotatis, 6ftsas

Marinerad quornfi 16. ugnspotalis, drtsas

7 /10 - rltr0

Kdttbullar, makaroner

Rotfruktsgratang, falafel

Annas fi skgrating, potatis

Raggmunk, lingonsylt

KOkets val

Kokets val

Tunnpannkaka, sylt

Laxpaj

Kyckling Suprdme, ris

Kikartsgryta, vitlokskeso, ris

Vecka 37 919 - l3/9

M6ndag Varmkorv, potatismos

Grdnsaksnuggets, potatisnlos

Tisdag Kdkets val

Kokets val

Onsdag Gulasch,r is,vi t ldksyoghurt

Thaigrya, ris

Torsdag La,\panett, drtkryddad filses, potatis

Pastagratang med ton'lat och oregano

Fredag Kottfzirsses, spagetti

Veggies&s, spageni
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:Den hAr ratten lagas frin grunden

Hiistterminen 2019

5 Vecka 38

Mdndag

r  rJu4g

Onsdag

Torsdag

Frpda o

6 Vecka 39

Mdndag

T i c d e o

Onsdag

Torsdag

7 Vecka 40 319 - 4/10

Mindag Kon Stroganoff, pasta

GrOnsakssis, pasta

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8 Vecka 4l

Mindag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

F'rcd a o

t6/9 - 20/9

Vasas currygryt4 ris/matvete

Grdnsakswok med nudlar

Pasta med tomat- och ostsAs

KrAmig potatis- och purjolokssoppa

Ugnstekl fiskfile, 0rtses, potatrs

Blodpudding, Iingonsylt

Varm pastasallad, dressing

Majssoppa

Kebabgryta, ris

Kebabkryddad vegogryta, ris

23/9 -27t9

Kassler, fransk potatissallad/potatisgratang

Bloccolimedaljorig, potatissallad/potatisgratang

Kycklingsallad, dressing

Potatisbr-rllar, lingonsylt

Chili con came, ris

Bulgur med la,x och linrcdressing

Pytt i panna, rodbetor

Gr'6nsakspytt, r0dbetor

Fiskgratdng Balaton, potatis

Het kottfarssoppa, mjukt brod

Tisdag Ugnsstekt fiskfild, remouladsas, potatis 
S

Broccolipaj 
ffi

Onsdag Het k6ttflrssoppa ffi
Couscouspytt q#S

Torsdag Korv Strogarroff, ris 
S

Raggmunk, lingonsylt 
{.if

Frcdag Lasagne 
WS

vegerarisklasagne 
SN 

qS

vecka 16 zls - 6/s bl^ %rS$X
. 

."+r-., }.qn"

s
ffi
s,
s

*S6ijrcfevecQ.a vecL.a qa ons-rt'ed ,, 
T*in [^g servera,s

Lof r .a f toc f fa tn te { fo?uspdt to ta t i s  i  . ,  " rOCh
",k#* , 

'mdrga'

Atla sdser tagas frdn grunden.

Pototismos lagos pd resp kdk och ; 
*'

frdn srunden ddr sd dr m6itist @ : 
?a.%nnneu/ /

Hemsida: www.hedemora.se/Barn- och utbildning/MAltidsverksamheten



Hedemora kommun
Kostenheten, 0225 - 341 93

ffi
:Den hfrr'rdtten lagas frAn grunden

I Vecka 42

MAndag

Tisdag

Onsdag

M Al t i dei"i?j: To rs d a g

Dae :;.=,

Fredag

2 Vecka 43

Mindag

Tisdag

Onsdag

Fredag

Onsdag

Torsdag

Fredag

r4/r0 - t8/r0
Ugnstekt falukorv, potatisnlos

Laxnugget, potatismos

Farsbiff, stekt lok, sis, potatis

Broccol inredaljong, potatis

Kycklinggryta, ris

Gryta Anamma, ris

Miltidens Dags soppa, appelkaka/paj

KdttftirssAs, spagetti

Veggiesds, spagetti

2r/10 - 25/10

Blodpudding, Iingonsylt

Potatisbullar, lingonsylt

Ugnsstekt fi skfi 16, remouladsAs, potatis

Broccolipaj

Het kottfarssoppa

Couscouspytt

Korv Stroganoff, ris

Raggmunk, Iingonsylt

Lasagne

Vegetarisk lasagne

Laxpanett, drtkryddad fi lsAs, potatis

Pastagratturg med tomat och oregarro

y'emavec6a

tsest food forever
Kfimatsmarta ocft

hcibosamma mdftifer
Meny Fomtner @

(r Vecka 47 lSll-l - 22/ll

M[ndas. : ^ .- j io'r6(ittning y'emanecaa:

risdas I nest food foreyer

3 vecka 44 HOSTLOV ! : l

4 Vecka 45 4/ l l  -8/ l l

MAndag Varnrkorv, potatismos

Grdnsaksnuggets, potatismos

Tisdag Kdkets val

Kokets val

Onsdag Gulasch.r is ,v i t loksyoghurt

Thaigryta, ris

Torsdag

Onsdag Chili con carne, ris

Bulgur med lax och limedressing

Torsdag Pytl i panna, rodbetor

Gronsakspltt, rddbetor

Fredag FiskgratiingBalaton,potatis

Het kdfifarssoppa, mjukt brOd

7 Vecka 48 25/ll - 29/ll

Mindag Korv Stroganoff, pasta

GrdnsakssAs, pasta

Tisdag Torskpanett, Ortkryddad filsas, potatis

Blodpudding, lingonsylt

Onsdag Tacos

Veggietacos

Torsdag Risgrynsgrdt

Pasta med laxsAs

Fredag Marineradkyckling,ugnspotatis,dftses

Marinerad qr"rorrrfild, ugnspotatis, Ortsas

B Vecka 49 2ll2 - 6/12

Mflndag K0ttbullar, nakaroner

Rotfruktsgratdng, fal afel

Tisdag Annas fiskgratang, potatis

Raggmunk, lingonsylt

Onsdag l(Okets val

Kdkets val

Torsdag Tunnpannkaka, sylt

Laxpaj

Fredag Kyckling Suprdnre, ris

Kikartsgryta, vitlOkskeso, ris

1 9n2 - t3/12

MAndag Ugnstektfalukorv,potatismos

Laxnugget, potatismos

Tisdag Fdrsbiff, stekt ldk, sas, potatis

Broccolimedaljong, potatis

Onsdag Kycklinggryta, ris

Gry'ta Ananrrna. ris

Torsdag Fiskgratang med dill, potatis

Cronsaksgl atiirrg. llotaiis

Fredag Kottfiirssas, spagetti

Veggiesis, spagetti

2 Vecka 51

Mindag

T i q d a o

Onsdag

Torsdag

Fredag

t6/12 - 20/12

Blodpuddirrg, lingonsylt

Potatisbullar, lingonsylt

Litet Julbord

Kdkets val

Kdkets val

Korv Stroganoff, ris

Raggmunk, lingonsylt

Julavslutning
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Fredag Kdftfarssas. spagetti

Veggiesds, spagetti

S Vecfra 46 llll l - l5/ll

MAndag Vasas currygryta. ris

Gr0nsakswok med nudlar

Tisdag Pasta nred tomat- och ostsis

. #:{"'
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\4s $F-'ip'A rj e f,ag s ery er as s affart 6uffn,

smt)rgas och mj6tp

Hiistterminen 2019

Med resen,ation for eventuella dndringar
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Svenska Kyrkans unga!

Lite sm6tt och gott frin Svenska kyrkans unga i Garpenberg...

sommaren eir fortfarande kvar och den har bjudit p6 m6nga hzirliga minnen.

Grupperna har inte startat 'in och jag har fortfarande semester.
Skriver lite iind6.

Fick uppleva en fantastisk konsert i kiirlekens tecken med min kollega Emil Andersson med flickviinnenJulia Sigblad en fin julikviill. Tyviirr ska han studera musik i Orebro-till h<isten s6 han kommer att sluta hosOSS.

Det har varit s6 givande och glzidje$zllt aft fa jobba med Emil och jag <inskar honom all lycka i orebro.

Jag kommet attfljobba med christoffer Karlsson till h<isten och han iir ingen duvunge inom kyrkan. Jobbati sommar som vakimdstare och hoppat in i barngrupp.-u ,o* vik ibland ,E a"t kommer att bli toppen.

Miniorliiger blir det som vanligt i oktober. Aterkommer med mer info.

Ska bli spiinnande att fh iglnggrupperna igen v 36 startar vi.
Miniorer tors 12.30- 14.30
Alder fklass-2an
Juniorer tors 15.00- l7 .00
3an-6an
I ftirsamlingshemmet.
Miniorerna hdmtar vi och liimnar vid skoran. Juniorerna tar sig dit sjzilva.
Varmt viilkomna!

Hfit3il*fr'};lit??T-]i 
numera sdger Gudsddnstdvenrvr blir i Hedemora kyrka kl 16 pa Kutrurnatten.

Varma kramar och Guds frid!
Bettan barn&ungdomsledare och husmor i Hedemora Husby Garpenbergs ftirsamling

Jesus sa:Lit barnen komma till mis

Garpenbergs viivstuga cippnar igen den 9 september efter sommarredigt.v?ilkomna att bes<ika osJmand&kvailar mellan 1g och 20. Doris Ruth

Siiljes Siitjes

Centraldammsusare

Ei;;;ffiil:ff* ,rj.#l"f 
manger

Ring till Roger 070_3902300



BETRAKTELSE FRAN EN SOMMARBOENDE

Vi hamnade rdtt di vi kom till Fensjo

Vi bodde i  Horndal mel lan 1963 och 1975.

1971 fick vi fcjr oss att vi ville ha ett fritidshus i ndrheten. Vi b6rjade att 6ka runt i trakten til l By och

Nds och Grytnds och Garpenberg och andra byar pd smi farbara vdgar. Dd vi kom pd kronet i Fensjci

vid brevlddan och anslagstavlan och landskapet med 6krar o dngar bredde ut sig stannade vi och sade

att hdr vill vi vara. Och pldtsligt pd viren 1972 stod det en liten annons i tidningen om ett hus i Fensjo

som var til l salu. Vi 6kte dit och tittade och tyckte att det skulle vi nog ha. Sdljare var pastor Hasse

Andersson som blivit "kallad" til l Skovde och mdste flytta. Vi kopte huset och var hdr forsta gdngen

sedan det blev v6rt den 26 maj 7972 pt mors dag.

Vi satt inne och et negot medhavt p6 campingbord och varsin pall. Askan gick och det haglade och

lille Hans som var tre iir 6ste hagel i skottkdrran och kdrde med. Det sprakade och blev svart i

te lefonuttaget.  M<jbler hade vimagasinerade i  Horndalsedan en l i ten t id dd vi tomt mit t

fordldrahem. Uno Kallin i Rossberga kcjrde hit m6blerna med traktor o vagn. De moblerna har vi

fortfarande kvar. Vi kunde vara hdr ofta eftersom vi hade ndra fr6n Horndal. 1974 bytte grannhuset

dgare och hit kom en familj fr6n Handen. De tidigare kom fr6n Fors och flyttade til l Hallstavik.

BAde vdrt och grannhuset dr timrade sddesmagasin som st6tt pe tvi g6rdar hiir i byn. Pastor

Andersson hade timrat upp huset efter att det varit nerplockat s6 han hann inte gora fdrdigt for blir

man "kallad" dA ar det bara att dra ivdg. Sd det var en del att fdrdigstdlla.

Det fanns en l i ten pump under huset med slang over 6kern och vidare frdn en vattentdkt.  Vi  hade

kallvatten i kdket och tvdttstdllet. Det varmvatten vi behovde fick vivdrma pi spisen. Filadelfiatdlt,

trdbink och vattenkanna utgjorde duschrum pd baksidan av huset. En sommardag gick ett ror sonder

pA 6kern ddr vattnet kom frin skogen och vattnet blev dd brunt och gick varken att diska eller tvdtta

sig i. Vattendunkar inforskaffades och s6 fort ndgon skulle 6ka ndgonstans sd p6mindes man att

"glcim inte vattendunkarna". 56 smdningom trottnade vi p6 detta och beslot att borra en brunn.

Slagruta tdljdes til l och jakt pd vatten p6bdrjades. Vdra barn och grannfrun och hennes far fick utslag
p6 flera stil len. Vi andra kdnde ingenting. Jo, om vi holl i nin av dem som hade kraften. Mdrkligt men

sant.  Brunn borrades 1983 mel lan husen och vatten f ick vi  och har aldr ig var i t  utan.

1975 flyttade vi ti l l Vdsterds eftersom det borjade knaka i fogarna pd Horndalsverken. Vi fick ju litet

l5ngre att ika men detta var virt andningshil frdn staden som vi inte var vana att bo i. Vi ekte hit

varje helg och barnen trivdes bra hdr. Eva var Stta 6r. De nya grannarna hade barn i samma 6ldrar.

Vid vackert vdder gick "badbussen", grannarnas folkvagnsbuss, kl 10.00 clver skogen, til l P6lsbenning

och de som vi l le bada f ick hdnga med d5. lbland cyklade vi  di t  och badade. Vi hade ett  badstSl le t i l l

och det var vid Skaffarbo innan nuvarande hus byggdes "mit t  ivdgen". Nu 6kervi t i l l  Bjorsjo och

badar p6 andra sidan.

1980 b6rjade vi att bygga ett hus til l med sovrum och dusch. Sverker byggde det sjdlv och fick hjilp

med panelen av en god vdn frdn Mora. Forsta vintern hade vi inget golv i huset si grdvlingen flyttade
in och hade tak over huvudet och varmt var det i isoleringen som 169 ddr.

Vi var inte vana att plocka svamp si det tog n6gra 5r innan vi kom pA att det var bara att gi en bit i
skogen och hdmta. Men det kommer folk frin andra stdllen och plockar ocks6 s6 vi dr inte ensamma
om det.

Tidigare kunde vi  kopa dgg och squasch och ibland potat is ibyn men detgdr inte ldngre.



Vi har varit med i hembygdsforeningen i mdnga 6r och tidigare var jag med pi milkvdllarna och tog

betalt f6r kaffe o kolbullar. Det var roligt. Pi det sdttet blev vi bekanta med en del mdnniskor och det

dr trevligt. Milkvdllarna har vi nog varit med pi si ldnge jag kommer ihdg. Det ordnas ju sd mycket av

denna hembygdsf6rening och vi forsdker delta i det vi kan och hinner med. Ndgra

surstrdmmingsfester och cruisinggudstjdnster och hemvdndardagar har vi varit med p5 och de

senaste tvd 6ren har vi dven deltagit i besoket vid trefaldighetskellan och det har varit mycket

trevligt. Vi har dven flyttat v6rt midsommarfirande til l Garpenberg och de frdgar i Horndal vart vi har

tagit vdgen eftersom vi alltid varit ddr tidigare.

1998 bygger vi ytterligare ett hus som gdststuga.

M6nga av de som bott hdr i byn dr borta. Glddjande nog har en del yngre mdnniskor flyttat in hdr i

byn. Bland annat tv6 barnfamiljer och det 5r ju trevligt. V6ra grannar s6lde huset 1988 til l en familj

fr6n Stockholm och efter nigra 6r blev det mest eldnde ddr med uthyrningar och trassel. Det blev

niigra 6r med stok och oro. 2007 blev det seh til l en familj fr6n Vdsterds sd nu 6r det lugnt och skont

igen.

Sedan vi  blev pensiondrer har vi  bott  hdr 16nga perioder under sommaren och de senaste 6ren i  fyra

minader. Vi trivs s6 bra hiir och har fitt si mAnga vdnner iiven i ndrliggande byar.

Ja tiden gir och vi har nu haft stugan i 47 6r och det finns mycket att berdtta men jag ska inte trotta

er med det. Detta dr en liten sammanfattning av v6ra 6r i Fensjo och vi har tdnkt att det ska bli fler.

Det vet man ju aldrig men vi fortsdtter om dn n5got begrdnsat.

Folk frdgar vad vi  96r hela dagarna. Det dr vdl  ungefdr som andra mdnniskor har det tycker jag.

Matlagning, disk och stddning, handling och vattning av blommor o tomater o grdnsaker eftersom

man drar ig6ng med sddd o planter ingar pd v6ren. Sen dr det bara att  ful l fd l ja och ant ingen vattna

eller hdlla av vatten om det regnat. Vi m6ste ju ocksd se til l att rddhakefamiljen har brod pi bordet

ute ddr de har sin matplats. Om det 5r slut siiger de til l i attatiden pi mornarna. Di man inte vill gora

nigot ligger man i hdngmattan och ldser och andra dagar kokar man saft och speciellt nu i skordetid

ldgger man in gurka o r6dbetor o gor pesto eftersom vi har fina mojligheter att kopa ndrodlade

grdnsaker, potatis och dven honung. Det fina med pensiondrslivet dr ju att man sjdlv kan bestdmma

civer sina dagar. Arbete tar ju mycket av fritiden. Samtidigt som allt dgande innebdr arbete.

Pi sommaren arrangeras ju mycket i bystugor och utearrangemang finns pi olika platser samt

marknader av ol ika slag och vi  besdker m6nga av dem sd nog fdr v i  t iden att  96. Det dr inga problem.

Vi bor kvar hdr s6 ldnge som mojligt se att vintern blir si kort som mojligt. Vi flyttar til lbaka til l

Vdsterds i bdrjan av oktober och f6r uthdrda mdrkret o vintern i stan di vivet att det kommer en ny

vdr att ldngta til l med ljus och lugn och ro och nya insatser med fr<in och sidd. Sd g6r tiden f6r oss
som fdr alla andra. Vi tycker att detta dr livskvalitet med v6ra m6tt mdtt.

Ann-Mar iSchough
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Sf{idusglen

Behdver du hjelp med Stddning hernma eller pA kontoret,
sA kan du kontakta mig.

Jag har ett brett utbud av tjdnster och kan hjeilpa dig
med det mesta i ditt hem och dven i din trddgArd.

Kontakta mig via rnail. Naturligtvis kan du ringer til l rnig eller skicka sms.

"iieE": ff?'S. -- #** *t#' *'3

ffi*sf ; msn#Yffisf*d*ggFmm. s*

Fr**eh**k : St*tderpgF*rt eF*r.penberg

bffehs€#m: www. sf*des{FmFmm " se

Inomhus Tjfrnster
* Hemstddning
" Flyttstddning
* Fdnsterputs
* Kontorstddning
* Lokalsteidning
* Stddning Trappan
" Tvdttning / Sy / $tryka

Utomhus Tjfrnster
* Grdsklippning
" Hdckklippning
* Beskdra trdd
n Promenera / rasta hunden
n Plantering blommor / vdxter
* Rensa rabatter

De flesta av mina tjdnster tillhor omridet inom hushAllsndra tjdnster,
R UT-tja n ster, d di r S katteverket s ubve ntio nerar 5Ao/o av a rbetskostnade n .
Avdraget 5r redan bortrdknat pA fakturan som du fA fr6n mig.

,Tjdnster
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Tisdag 11 juni siinde vi matchen Chile - Sverige frin Damfotbolls-VM i Ryssland

pi storbild. Uppslutningen var inte den bdsta, men vi som kom, kunde grilla och titta

p[ matchen, som fick grira regn- och iskuppehill. Vi hade iinda trevligt med kaffe

och rabarberpaj i pausen. Matchen slutade till sist 2-0 till Sverige!!!

Midsommardagen, firade vi, som vanligt, med majstingsresning och

sdng, dans och lekar samt allmiint gemytlig samvaro.

Siindag 7 juli stod b6tutflykt till Hiilsingbo Holme pA programmet. Diligt viider och

sjukdom gjorde att bes<ikarna enbart kom att besti av "hdlsingbofolk".

Fredag 19 juli var det dags ftir arets Sommarkvdll i Ingelsbo.

Fiolbyggaren Peter Westerlund inledde med en polska av Udd Wilhelm

Johansson.

Backikers Maria Lee, ftidd i Hummelbo, reflekterade sedan kring sitt liv i

Hummelbo, USA och tillbaka i Sverige. Hon fortsatte med att beriitta om

sldktingen Udd Vilhelm.
Diirefter kiserade B<irje Forslund om Gustav Vasa 500 6r och kungens

anknytning till Ingelsbo.
Efter fikapaus gav Peter Westerlund en intressant inblick i sitt fiolbyggeri,

som han nu kan iigna sig et pe heltid.

Nu till kommande aktiviteter:

Liirdag 7 september blir det dans i bygdegirden som en del av

Skordefest Sodra Dalarna. Avesta spelmanslag star for musiken.

Roliga bondelekar ftir hela familjen. Servering av grillade korvar,

fika med hembakt brod.

Tid: 18.30 - 22.30. Entr6 pA plats: 100 kr. Fri entr6 for barn under 16 ir.

Liirdag 21 september kl. 17.00 kommer hojdpunkten ftir oss speedwayiilskare:

Vi sdnder en VM-delttivling direkt frfln Cardiff, Storbritannien, pA var
storbildsskdrm. Servering, underhillning.

Mailinfo senare.

Anmiilan till Kenneth Gabrielsson" tel 072-240 59 20.

Om du vill veta mer, ring giirna Gunnel Waern6r
073-045 7r 93

Hemsida: www.bygde gardarna.se/ingelsbo
e-post: ineelsbo.bygdeard@gmail.com

Ir{6ELsEo EaGDEr; tnus-
ocH FRtr tosr t lREf l r rg

Det hiir har vi gjort sedan sist:



Del 3 -  Den 16nga vdgen hem.. .

Viren 1996 flyttade vi

frin Severna Park,

Maryland til l Atlanta,

Georgia. Det var strax

fore OS, men nu var allt

firdigbyggt och redo.

Jag hade packat undan

min hemldngtan och fokuserade istdllet p6 nuet

och ldngtan efter barn. Jag jobbade forst som

jag gjort pi Hawaii, f6r en kontorsjourfirma.

Under tiden sokte jag anstdllning, och borjade

sA sm6ningom jobba for en non-profit som det

kallas - ett icke vinstdrivande foretag.

Mitt jobb var att se til l att de vuxna med

intel lektuel la funkt ionshinder som var redo att

flytta in i vSra gruppboenden hade det stod som

behovdes. De flyttade til l vSra nya 4

persone rsbostiider f ri n i nstitutioner och fri n

sina hem ddr de bott med ofta 6ldrande

fordldrar. (Jag var anstalld att jobba p6 sydsidan

av Atlanta, vilket var en majoritet svart del i en

sjdlvsegregerad sydstat.) En av de mest

minnesviirda flyttarna var med en man som i

stort sett vuxit upp pfr en ganska okdnd

inst i tut ion -  Mi l ledgevi l le.  Han var underndrd

och rddd. Eftersom hemska saker kunde.hdnda

pe toaletten s5 hade han lSrt sig att inte dta si

mycket - han var ganska kortvdxt och liten s6

att forsvara sig var sdker svirt. (ti l l skillnad

minns jag en mycket stor kar l  som jag jobbade

med i  Mobi le,  Alabama. Han hade spenderat en

stor del av sin uppvdxt pi institutionen Partlow.

Han bestdmde sig for att vara min beskyddare

och berdttade hur han hade klarat s ig pi

inst i tut ionen - han h6l l  upp en knytnave i  taget

och fr igade den som hotade honom om han

ville ha kyrkogdrden eller lasarettet - med

andra ord, ska jag s15 ihj i i l  d ig el ler bara skada

dig.. . ) .Ti l lbaka t i l l  R och hans f lyt t  t i l l
gruppbostaden. Jag och ett  par medarbetare

tog minibussen och 6kte den 3 t immars l6nga

vdgen t i l l  Mi l ledgevi l le.  Jag var den enda vi ta pA

minibussen. Vi 6kte igenom en del av Georgia

ddr om man var svart tydligen inte gick sdker -

jag sig det p6 ansiktet pi de tvi som var med -

och horde det efterit. Vi kom fram, och R stod

med sin li l la resvdska och personal och vdntade

p5 oss. Snabbt som blixten klev han pd bussen

och t i t tade aldr ig t i l lbaka. R kunde hora men var

stum och kommunicerade med teckenspr6k,

Det var han som ldrde mig tv6 av de vSldigt fi

ord jag kan p6 teckensprik - vatten och ko -

ndr vi 6kte fdrbi vattendrag och kor.

Jag minns m6nga historier frdmst frin min tid i

Alabama som de med intel lektuel la

funktionshinder berdttade for mig. Jag skrev

inte om det forut - det dr for mycket att

bearbeta allt pd samma ging - att skriva om allt

samtidigt.  Under 20 6r jobbade jag direkt och

indirekt med dessa mdnniskor. Jag bdrjade med

att friimst hj6lpa til l att skjutsa och

kommunicera information under ldkerbesdk.

Sedan blevjag chef 6ver 2 gruppboenden, och

20 6r senare i  At lanta, var jag en slags

en hetschef over gruppboende n, dagaktiviteter,

och stodjobb. Det var trottsamt men givande.

Men vid det hiir laget var jag frdnskild och hade

delad v6rdnad over min son Johan. Det blev for

mycket att ansvara over si v6ren 2007 sa jag

upp mig, och sdkte jobb for delstaten Georgia

som en slags samordnare inom vird och

omsorg. Med det jobbet kunde jag gA hem halv

fem pd eftermiddagen utan att ha jour, och

utan att  behova tdnka pi  jobbet t i l ls jag var ddr

igen kl 8 ndsta morgon.

Men samma 6r som jag bytte jobb s6 hdnde

n6got annat. Min personlighet behover tydligen

engagemang.. .  Johan spelade fotbol l  och vi

behovde f ler spelare t i l l  laget.  Jag och en annan

mamma rekryterade tre 10-6riga killar som ofta

var ddr och t i t tade p6. lnnan jag ldrde ki inna

dem sA hade jag inte tdnkt s6 mycket pA den

stora latinamerikanska befolkningen. Jag hade

bl iv i t  arg ndr jag forst  la mdrke t i l l  dem, dA

iohan slutade 3an pA en l i ten pr ivat skola och



borjade 4an pi en kommunal skola med 8%

vita. Hdr hade jag gjort allt lagligt och betalade

skatt osv osv, och si kunde dessa barn 96 hem

ti l l  s ina mammor som inte ens kunde engelska!

De f6ljande Sren var mycket ldrorika f6r mig. De

levde ganska undangbmda fast ockse mitt

framfor dgonen. Majoriteten hade kommit fdr

att bygga upp allt och att jobba inom restaurang

och hotell fore och under OS. Att bygga upp allt

tog ju lite tid, si barn foddes och det blev hem.

Jag upptdckte att en del barn med fordldrar som

inte pratade engelska, och som ofta jobbade 2

eller 3 jobb behovde bide hjdlp med ldxor och

n6got konstruktivt att gora. Jag hade ju vanan

inne att  dr iva en del av en organisat ion si  jag

trdffade en annan kvinna som var med pA

noterna och vi startade en ideell organisation

viren 2008. Forsta kvdllen kom 5 barn, inom 2

minader kom 30... TvA ginger i veckan, tv6

timmar varje kvdll. Det utvecklade sig til l ett

max av cirka 50 barn varje kvdll.

2013 borjade jag kdnna att jag hade gett mitt

och ett par tog over efter mig. Hon som var

med frin borjan hade utvecklat arbetet med de

yngre barnen och jag hade tagit hand om

tonAringarna. ldag ndrjag skr iver detta,

fortsdtter denna organisation, ideellt, ddr

kyrkan jag var med i stod for lokaler och

minibuss. Nu har kyrkan silts och det ska

byggas moderna och fina ldgenheter pA marken

som dr en del av det snabbt utvecklande

omridet, s6 vi fir se hur det blir ti l l h6sten. Fast

med den ekonomiska utvecklingen har ju fdrre

och fdrre av dessa familjer rdd att bo kvar.

Ldgenheter rustas eller rivs och blir f6r dyra att

bo i. Men minga relationer har byggts under

dessa 6r och jag och andra voluntdrer har

fortsatt kontakt med minga som nu dr vuxna.

Tvi av dessa kontaktade mig over sommaren.

B6da har blivit utvisade. Den ena visste jag om

for jag hdlsade p6 honom i det vinstdrivande

fdngelset ddr han satt i 2 6r och vdntade p6

utvisning. Lampan dr al l t id pi  ddr,  och mdn bor

60 i en pod. Han blev utvisad til l ett land som

hans familj flytt krig fr6n d6 han var 2 ir

gammal,  et t  land han inte al ls kdnde och ddr

ingen familj fanns kvar. Landet ligger i Europa

men utanfdr EU. Han har varit deppad, har det

svdrt och blir utnyttjad for arbetskraft. Allt han

har dr hopp.. .  ind6.. .  Den andra hade jag inte

h6rt frin pi ett tag. Han blev utvisad til l

Guatemala for 3 minader sedan. Han kdmpar

mot depression och gdngrekrytering fr6n MS-

13. Han dr 20 och talar flytande engelska, en

perfekt kandidat...

Som ni mdrker si levde jag aldrig pd ytan i USA,

ddr man h6l l  s ig inom sin egen bubbla av ldgre

medelklass, sport, och ddr molnen seglade

forbi. Mdnniskor har oppnat sig for mig, och

med det har jag h6rt och upplevt si mycket frin

ett perspektiv jag annars skulle varit blind for'

Jag tog in vdldigt mycket i mig sjdlv, och hade

ingen att bearbeta igenom allt med. Det har

tagit pi krafterna.

Hosten 20t7 var jag ute pA min vanliga

promenad. OmrAdet hade dndrats mycket pi de

16 6r jag hade bott i mitt l i l la radhus. Den

ekonomiska utvecklingen gick framit med

rasande fart. Gamla smihus rivdes och nya

stora shabrakhus byggdes. Diirjag bodde fanns

76 enheter byggda pi tidigt 1980-tal.

Grdvskopan hade nu kommit til l tomten pi

andra sidan staketet utanfor mitt fdnster. Jag

gick extra snabbt denna morgon f6r jag

behovde fi ut alla kdnslor. Men jag hade inte

kommit l6ngt forrdn jag stannade - jag minns

precis var. Jag stannade som Forest Gump och

sa til l mig sjdlv, nu har jag sprungit klart... Det dr

dags att 6ka hem.

Innan jag tog ett definitivt beslut pratade jag

med Johan som nu blivit 20. Han satt pA den

grbna bdddsoffan i vardagsrummet som vi haft

sedan han var fodd (m6nga sov pA den de sista

6ren el ler delade hans l i l la sovrum - barn och

ungdomar som inte hade nigonstans att luta

huvudet). Jag berdttade mina tankar, han blev



tyst och tdnkte en stund, men han blev aldrig

kritvit som jag visste kunde hdnda. lstSllet sa

han lugnt och sakligt att allt kdndes rdtt - gor

det hdr mamma - flytta hem.

Att viga ta ett beslut kan vara det storsta

hindret,  men nu var det dags att  hoppa. Johan

hade varit med mig hem sd mycket under 6ren

att han faktiskt sig fram emot att ha mig i

Sverige. Vi var hem till morfar sd ofta vi hade

kunnat och aiven om han dr borta nu, sd har min

Johan en koppl ing t i l l  bygd och mark. Min Johan

minns ju bara sin morfar fr6n al la 6r han bodde

ddr i Garpenbergs centrum, och inte frin

Back6kers. Men han kdnner sig hemma bide i

Hummelbo och centrum. Rutshkanan i

aluminium i i r  borta, men han tr ivs pi  Garpen nu

istdllet. Paddelturen pi Ingelsbosjon och

Dormen och sedan besoket hemma i Backikers

avslutade hans besdk i  somras. Han dr nu 22

och Skte til lbaka med ett lugn om att han kan

komma iter.

Mdrkl igt  ndr man vdl tar et t  beslut hur saker kan

borja rulla pi. Och f6r mig rullade det otroligt

snabbt.  Mit t  hem s6ldes inom n6gra dagar och
jag best6llde en enkel resa Atlanta-Stockholm.

Innan jag bokade r ingde jag t i l l  Johan och sa att
jag kan vdnta, det behdver inte g5 si hdr

snabbt.  lgen sa min kloke son, boka mamma,

det dr dags. Si jag bokade och landade pi

Arlanda 4 maj 20L8. Sist jag var til l Sverige var

2OI2 pA fars begravning. Pi Arlanda stod Borje

Forslund och tog emot. Han var bdsta kompis

med min (styv)bror Micke fr6n barndomen i

Avesta. Den delen var inte planerad, men som

sagt, ndr allt borjar rulla pi si dr det lika bra att
rul la med. Och pd den vdgen dr det, , .

Hdr foljer en dikt av min farfars kusin, Udd

Vi lhelm. Jag hoppas skr iva mer i  fol jande

Garpenbergsblad om intressanta mdnniskor

fr6n Garpenbergstrakten - och jag kan inte lSta

bli att tdnka p6 hur deras engagemang skulle

sett ut i kampen att rddda kvar skolan i

Garpenberg! Min far sat967 ndr han blev

Hedemorabo ute i Hummelbo att man fir

hoppas pA det bdsta, men enligt artikeln i

Sodran si ldt det som att han hade lite tvivel.

Gussarvskorsningen anvdnde han som ett

exempel att  det kanske skul le bl i  l i te problem...

Maria (Johansson) Lee

Mdlet

Ljus ldg vdgen, mdlet noro

nyss i morgonsolens glans.

Livets bordd liitt att biiro

syntes, ej att hinder fanns.

Glod du gick, men vdgen liingdes,

mdlet ldngt i fjarron vor.

Utov skyor solen sttingdes,

biirdon tyngde, som du bar.

Rdd stdr skyn dd kvollssol svunnit

skymd iir stigen, trdtt din gdng.

Fjtirron mdl du aldrig hunnit
pd din vondring, svdr och ldng.

Minnen, nu forbi dig tdga:

Mdlet, blott en drom, som tiint

i ditt hjtirta ldngtans ldga,
-dock, hur skdnt ott ltingtan kiint.

Udd Vilhelm Johansson
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Presenttips frfln hembygdsfiireningen

Siiker du en present ellerjulklapp till
nflgon med hjiirtat i Garpenberg kan du
ktipa vflr fotokalender med gamla bilder
frfln Garpenberg. Dfl stiider du samtidigt
vflr verksarnhet.

Kalendern kostar rzo kr och slljs i
samband med vflra evenemang eller
genorn kontakt rned ftireningen:
Anita Hedqvist, o7o- S4S 72 8o eller
anita.hedqvist @hotmail. se.

Dessutorn siiljer vi andra g&vor, som
Garpenbergsdockor, gruvhfl star,
gruvkapell, vykort, filmer och olika
skrifter frfln bygden.

R



GARPEN BERGS GYM NASTI KKLU BB

Nu 6r det snart dags for en ny triiningstermin !

Stavging

Mdndagar kl. 09:30-10:30 6ret runt.

Ta med stavarna och fcilj med p6 en vdnda ! Vi gdr ca 3-4 km med start i Garpenberg eller persbo. Ring
Inga-Stina tel.0225-220 j.0 f6r info.

Medelgympa

onsdagar kl. 19:00 igymnastiksalen med start 1i. september. Vecka 37-50.
Ledare dr Laila tel. O22S-ZZO 40

Vattengympa

Fredagar kl. 18:00 i Hedemora p6 skdnviks rehab (Hagg6rden). Vecka 40-49.
Veckodagen kan eventuellt komma att dndras. Vid funderingar, h6ll koll p6 facebook eller prata med
Annika Ruth.

Kostnad ordinarie medlemsavgift samt 200 kr i badavgift.
Ledare dr Carina.

Caballo Blanco Memorial Run
Lcirdag den 5 oktober.

Loppet finns i olika distanser friin 11 km till 50 miles.
Gympaklubben kommer dven i 6r stdlla upp med funktiondrer vid detta evenemang. Frir att vara med
i loppet sker anmdlan direkt til l arrangcir. Kan du tenka dig att stdlla upp som funktiondr; hor av dig til l
Annika Ruth.

Medlemsavgifter:

Ungdomar upp t i l l  19 6r 150kr/termin
Vuxna 300kr/termin

Vattengympa 200kr/termin

Ba n kgiron um mer: 412-7 g24

Har ni frigor ring ordf. Annika tel.073-7g445L4

vAlrouNA!
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w UTTOR ALLT INOM BYGG
Altaneq uterurn, takrenoveringaq

fuiin sterm o ntage, bad ru m n nybyggnationen

Nu iven grivningsarbeten

&w

www.erikssonsbygg'nu' 0225-204't0
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Nu dven grdvarbeten samt forsdljning av

matjord och grus.

Ar det dags att byta ut

avloppsanliiggningen har vi

minireningsverk hemma

Ievera ns och insta llation.

reningsverken under september oktober
o o

sa passa pa.

Behover du hjelp att frakta bort

fyllnadsmassor eller tegelta k. Konta kta oss

s5 fixar vi det

Johnny: 070-526 6L 72

for omgiende

Ra batt pi



DJUPGAENDE
MASSAGE &
KOPPNING
Har du ont i kroppen?

Spiinningar?

Humdr€rk?

Darnningar?

illm

Stress och spd.nda muskler ir vanliga problem. Vlrk,

siimnsr-Srrigheter mm pflverkar mflngas r.:ardag. Med

djupg6ende massage & koppning kan rnan behandla <rch

fiire}le*a"
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