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Ordförande har ordet

För er som inte är i Ängelsbergsområdet kan jag berätta att det är vinterväder som på fotot ovan.
Det finns dragna skidspår på Åmänningen på 3, 6 och 9 km och en plogad promenadslinga.
I skrivande stund är prognosen att det kyliga vädret håller i sig, åtminstone till början av mars. Det är
också chans att det kommer lite mer snö, positivt för vintersportarna, men inte lika kul för dem som
har stora ytor att skotta.
Nordstjernan har satt upp ett staket efter Ängelsbergsvägen, lagt igen en av infarterna till brukets
parkering och satt upp grindar vid de andra infarterna till parkeringen. På övriga infarter till världsarvet
har man satt upp bommar. De är uppenbart att man vill reglera in- och genomfarter inom världsarvsområdet. När det gäller utformningen av staketet finns det en del åsikter på bygden. Någon har liknat
staketet vid wireräcket på en 1 plus 2 väg. För kommande Engelsbergdagar har naturligtvis staketet
negativa konsekvenser. Knallarna brukar ju parkera sin bilar efter Ängelsbergsvägen för att ha lätt
tillgång till de varor som man packar upp på marknadsstånden. Vi får tillsammans med Nordstjernan
försöka få till en lösning till sommarens Engelsbergsdagen.
I EI-Bladet kan ni också läsa om ambitionerna att skapa Oljeöns vänförening. Detta är ju naturligtvis
ett lovvärt initiativ. Vi får höra mer på Intresseföreningens årsmöte om detta.
Det här mitt sista nummer av EI-Bladet som ordförande i Intresseföreningen. Jag kom med i styrelsen
som suppleant 2004 och varit ordförande sedan 2010. Så det får räcka. Jag har dessutom råkat få en
kronisk blodsjukdom som förutsätter löpande blodtransfusioner. Sjukdomen minskar tyvärr både mina
fysiska och psykiska krafter.
Jag tackar för min tid i Intresseföreningens styrelse och vill önska den nya lycka till!
Vi ses på årsmötet den 15 mars!

Örjan Ek,
ordförande Engelsbergsbygdens Intresseförening

Nu är glada julen …….
Också i år blev det julgransplundring.
Inte som på den tiden då vår kommun
drev förskola för våra barn här ute. Men
som det varit därefter med ett antal glada
pensionärer som skuttar granen kring
med sång och stoj och skratt och allmänt
glada miner. Att pulsa i snö, få kaffe,
glögg, godis och gott hembakat är bra för
hälsan. Tack våra kvinnliga sponsorer.
Jag tror att vi varje år haft ett problem
med granen på Hyttbacken. Några minns
säkert vilket elände vi hade med tillståndet att få granen på plats. Därefter har
granen under ett antal år blivit fälld av
vinden som drar från Åmänningen rakt
mot platsen där den står . Ett år blev elkabeln avgnagd, gissningsvis av en räv.
För att minska vindfånget har vi med tiden lärt oss att inte ta så pampiga granar.
Vi sätter dit tre stag som stöd, vilket vi
naturligtvis glömde inför förra julen med
följd att granen igen blåste av. Årets problem bestod i att tillgången inte var densamma som tidigare, men Nordstjernan
ställde välvilligt upp och vi tror att granen
är räddad för ett bra tag framöver.
Ofta får vi höra av våra medlemmar, hur trevligt det är att närma sig Ängelsberg och välkomnas av en vackert
lysande gran när det är som mörkast.

Men till nästa år igen……..

Jan Klasson

Oljeöns Vänförening
- vad är det?

Det finns ambitioner att bilda just Oljeöns Vänförening. På Intresseföreningens årsmöte får du veta mer.
Vad vill initiativtagarna med föreningen? Jo, bland annat:
- Den ska vara en resurs för vidareutveckling av Oljeön som industriminne, kulturarv och besöksmål
- Ta vara på det engagemang som finns i Ängelsberg och Fagersta för Oljeöns framtid
- Vara en samtalspartner till ägarna (Preem) och till Fagersta kommun
- Bidra till att hela Oljeön behåller sin nuvarande prägel samt att hela ön blir ett byggnadsminne
- Bidra med idéer till marknadsföring, utställningar, skyltar, modeller etc.
- Bidra till skötseln av Oljeön
Hur ska detta gå till?
Initiativtagarna sammankallar intresserade till ett första medlemsmöte där man beslutar om att föreningen ska bildas, man antar stadgar och väljer styrelse.
Örjan Ek

Författaren
Sven-Olof Karlsson
på besök
Så var det så äntligen Västervåla/
Ängelsbergs tur att få besök av
Sven Olof Karlsson den 20 januari 2018 .
Ett möte som var inbokat redan i augusti 2017. Vi insåg snart att det skulle bli så mycket folk så att Biblioteket inte
skulle räcka till så vi valde Sockenstugan i Västervåla som mötesplats. Och vi fick rätt.
75 personer kom och lyssnade på hur boken Brandvakten hade växt fram och det fanns även tillfälle att ställa frågor
samt att köpa boken Brandvakten.
Efter att Sven Olof talat och frågor ställts och fått svar bjöd Föreningen Musik&Kultur i Engelsberg på ett uppskattat
Afternoontea.
Helena Andrén Niemi

Välkommen till Ängelsbergs bibliotek!
Redan den gamle romaren Marcus Tullius Cicero sade:
"Har Du ett bibliotek, saknar du ingenting!"
Varje helgfri lördag kl 10 öppnar en av våra biblioteksvärdar dörrarna till biblioteket som ligger mitt emot stationen.
Gör Du ett besök möts Du av trevlig samvaro, gott kaffe och smakligt fikabröd. Naturligtvis saknas inte böcker. Vi
köper in nyutkomna böcker ca två gånger om året, så Du kan finna aktuell, roande, intressant och spännande litteratur i hyllorna.
Här är några av de böcker vi nyss köpt in:
Mikael Niemi: KOKA BJÖRN
Ane Riel: KÅDA
Hans Rosling & Fanny Härgestam HUR JAG LÄRDE MIG FÖRSTÅ VÄRLDEN
Petter Stordalen: MIN HEMLIGHET
Marie Göranzon & Stina Jofs: VRÅLSTARK OCH SKITRÄDD
Kazuo Ishiguro: VI SOM VAR FÖRÄLDRALÖSA
Fatima Bremmer: ETT JÄVLA SOLSKEN
Anna Schultze: KIDNAPPNINGEN - EN SLÄKTBERÄTTELSE
Margaret Atwood: TJÄNARINNANS BERÄTTELSE
Vibeke Olsson: SOM ETT TRÄD

Öppet varje helgfri

Elena Ferrante: DET FÖRLORADE BARNET

lördag, kl. 10-13

Sven-Olov Karlsson: BRANDVAKTEN

Ibland ordnar vi författarbesök till Ängelsberg. Tillsammans med Föreningen för musik & kultur i Engelsberg arrangerade vi i januari ett besök av augustprisnominerade Sven-Olov Karlsson, se ovan, och i november kom CA Ericsson
med rötter från Norberg till biblioteket och berättade om sitt skrivande. Så håll utkik, snart kanske något mer är på
gång! Eller kom med tips om du har en idé vem som skulle kunna komma.

Har Du tips på böcker vi kan köpa in, på författarbesök, vill Du engagera Dig eller har Du något
annat på hjärtat hör av Dig till Biblioteksgruppen:

P-G Fällgren

070-644 00 48

Ann-Margret Jungefors

070-609 77 73

Kristin Kalmelid

070-217 30 27, kristin.kalmelid@telia.com

Sonja Karlsson,

070-665 29 75, 0223-302 30

Liselotte Norling

0223-332 90, lotta.norling@outlook.com

Sonja Näktergal

072-228 73 98

Valborgsmässofirande
på Framnäs udde

Det blir som vanligt brasa med sång av Kyrkokören, tal och varm korv
den 30 april. Detaljerna är inte klara än.
Affischer kommer att sättas upp och information kommer på Facebook
och hemsidan.

Välkomna önskar Intresseföreningen!

Engelsbergsbygdens Intresseförening

kallar till årsmöte!
Årsmötet äger rum den 15 mars i Sörby skola med start 18:00.
Före årsmötesförhandlingarna gästas vi av Kommunpolis Petronella
Hjertqvist, Fagersta som kommer att berätta om hur vi ska bära oss åt
för att upptäcka och rapportera brottslingar och brottslighet och vad vi
kan göra för att undvika att brott sker.
Dessutom kommer Jan-Gunnar Berggren efter årsmötesförhandlingarna att informera om planerna på att bilda Oljeöns vänförening.
Kaffe med dopp kommer att serveras vid lämpligt tillfälle.
Priser kommer att lottas ut baserat på närvarolistan.
Förslag till dagordning, verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning tillsammans med inbetalningskort för medlemsavgiften
2018 skickas med Postnord till medlemmarna.

Nattpatrullen...
behöver fler deltagare
Intresseföreningen planerar att fortsätta med Nattpatrullen även denna
säsong. Men vi behöver flera som kan köra några pass.
Du som vill göra en insats för bygdens säkerhet kontaktar:
Erik Jidhamre, som administrerar Nattpatrullen, på tel. 073-914 08 06.
En mindre ersättning utgår.

EI-Bladet
Utges av Engelsbergsbygdens
Intresseförening, EI, fyra gånger
per år.
EI är en ideell förening med uppgift att verka för att utveckla
ängelsbergsbygden, att tillvarata
medlemmarnas intressen samt att
främja samarbete och kontakt.
EI-Bladet distribueras genom frivilliga krafter till de boende i
Ängelsbergsområdet som har en
brevlåda som ser ut att tömmas.
Till medlemmar med e-postadress
och ej post-nummer 737 90
skickas EI-Bladet via e-post.
Är du medlem i EI, men inte har
brevlåda och inte använder e-post
kan du få EI-Bladet hemskickat
med posten. Meddela namn och
adress till någon i styrelsen.
Intresseföreningens hemsida:
www.ängelsberg.se
Vi finns också på Facebook.
https://www.facebook.com/
engelsbergsbygdensintresseforening
Föreningen har cirka 150 hushåll
som medlemmar.
Medlemsavgiften är 100 kr för
enskild person eller 150 kr per
familj.
Bli medlem och var med i gemenskapen!
Betala medlemsavgiften till föreningens plusgirokonto;
439 76 61-2.
Nästa nummer av EI- Bladet
kommer ut i början av maj 2018
Redaktör Åsa Eriksson
e-postadress till EI-Bladet:
Ei.bladet@gmail.com
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