Jädraås Byblad nr 1- 2022 med
information från Jädraås Byråd om vad som hänt
sedan förra bladet och vad som kommer att
hända (Skrivit 2022-02-04)

Försiktig opimism
Trots konstig vinter kan vi glädjas lite åt att
)
det blir ljusare om dagarna och att
Coronarestriktionerna lättar.
Vi ska dock fortsätta vara försiktiga för
sjukdomen är inte över än och flitigt
användande av handsprit bör ske….

Jädraås med kringliggande byar som måste
göra det. Vill du hjälpa till?

Jädraås Vindkraftfond: Påminner om
att ansökan om bidrag 2022 ska vara insänd
till Christer L (se mailadress nedan) eller
lämnad i brevlådan vid Jädraås station

senast måndag 28 februari.

Kommer att hända:

Dags att betala medlemsavgifter:

Det börjar bli årsmötesdags…

JAIK Vänd på bladet för uppgifter

Jädraås PRO: Onsdag 16 februari

Jädraås Bruk (Hyttan och smedjan):

kl 1400 Folkets Hus.

Vuxen 31:- Familj 51:- Bankgiro 5403-7189
Swish 123 674 32 98 eller betala kontant vid
årsmötet eller vårens arbetsdag

Jädraås Byråd: Tisdag 22 febr. 1830
Folkets Hus. Vi bjuder på fika och semla.
Material finns vid mötet och kan hämtas
en vecka före hos Sirpa-Kuja Halkola.
(Detta meddelande gäller som formell kallelse
enligt stadgarna). Välkommen!

Jädraås AIK: Söndag 13 mars 1500
Nya Klubbstugan JAIK-vallen. Handlingar
kommer att finnas tillgängliga i gamla
klubbstugan c:a en vecka före.

JTJ söndag 27 mars 1300 Folkets Hus.
Handlingarna skickas per post till medlemmar

Jädraås Bruk Måndag 7 mars 1830 FH
Vi bjuder på någon form av förtäring.
Handlingar finns vid mötet och hos Christer L
en vecka före.

Teater: Onsdag 13 april 1900 FH
spelar Folkteatern ”Landsbygdsupproret” som
du kanske läst i tidningarna om.
Som vanligt fri entré för ”Jädraåsare” och
biljettbokning hos Christer L. Återkommer om
ev förtäring före eller efter föreställningen.

Isbana: Vi har en isbana vid skolan. Om vi
vill att barnen ska få möjlighet att åka skridsko där så behövs ideella krafter som skottar
och spolar. O-bo Kommun har inget ansvar
för skötseln utan det är upp till oss som bor i

Information från JAIK för anställda:
Passa på att utnyttja friskvårdsbidraget från
din arbetsgivare och lös ett gym-kort på JAIKvallen. OBS: Medlemskap krävs för att få
tillgång till gymmet. Taggarna till gymmet är
personliga, avstängning kan ske om det
missbrukas. Kontakta Kent Wattman
070-570 17 68 för tagg och medlemskap.
Motionera: Det går att motionera även om
det är snö och halt. Lägg gärna lappar i
JAIK:s lådor också.
Det finns även fina skidspår (så länge vädret
medger) att utnyttja både på JAIK och
”Sandvägen” som Tomas Högberg fixar fint.
Kontakt med Byrådet?
Ordf. Christer Lundquist 070-585 13 12
chr.lundquist@mhmail.se
Vice Lars Persson 070-348 83 59
Ordf. lars-arne.persson@ockelbo.se
Sekr

Sirpa Kuja-Halkola 070-229 19 11
sirpa.kujahalkola@gmail.com

Kassör Carina Nordén 073-088 36 63
norden.carina41@gmail.com

VÄND för mera!

