
        
Vi fortsätter vara optimistiska  
Även om det pratas om fortsatta risker för 

Covid-sjukdom fortsätter vi planera framåt 

men vi ska fortsätta vara försiktiga för 

sjukdomen är inte över än och flitigt 

användande av handsprit bör ske….   

Nedan kommer närmaste planeringar: 

Har hänt: 

Teatern ”Landsbygdsupproret” onsdagen 

13 april var en intensiv, rolig och samtidigt 

tänkvärd föreställning. 40 personer hade 

infunnit sig. 

Vindkraftfonden har haft möte och 

beslutat om bidragen till inlämnade 

ansökningar. 16 sökande fick tillsammans 

dela på 650.000:-. Beskeden är under 

handläggning och når mottagarna inom  

några dagar. 

Information kommer senare om vilkas som 

fått bidrag och för vilka ändamål. 

Kommer att hända:  

Sista-april-firandet (30 april): 
Kl 2000 tänder vi eldkorgar på JAIK-

vallen (blir ingen stor kase i år). Som 

tidigare blir det inte heller något fyrverkeri. 

Det kommer att finnas fika, korv att grilla, 

godis åt barnen och någon/några 

aktiviteter för dem. Vuxna förväntas lämna 

ett bidrag till JAIK för fikat och korven. 

Byrådet bjuder på resten. VÄLKOMNA! 

Jädraås Vindkraftfond ÅRSMÖTE 

Måndag 9 maj kl 1830 Folkets Hus. 

-  Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 

-  Information om Vindkraftfondens   

   historia och verksamhet. 

-  Tillfälle att ställa frågor. 

-  Vii bjuder på enkelt fika! 

-  Handlingar finns vid mötet. Kontakta 

    Christer om du vill ha dem före. 

Välkomna! 

Onsdag 11 maj 1830 – cirka 2030  

Folkets Hus 

Utbildning i hjärt - lungräddning med 

hjärtstartare: 

-  Utbildningen är både en repetition och   

   för de som inte gått någon utbildning alls  

   eller gått för länge sedan. 

-  Vi tar en kort fikapaus. 

    Anmäl deltagande till Sirpa Kuja-Halkola på  

    telefon 070-229 19 11 senast 4 maj! 

Välkomna! 

Torsdag 26 maj (Kr. Himmelfärdsdag)  

-  Samling vid Macken 0630 för samåkning 

    till den sedvanliga  ”Gökottevandringen” 

    längs SLU-stigen och Svea Janssons  

    upprustade naturstigarstigar med  

    efterföljande gudstjänst i (vid) Folkets 

    Hus kl 0900 (för den som vill). 

-   Medför fika till pausen i Grillkåtan och   

    tänk på, att det är ett tillfälle till en skön  

    vandring på morgonen!   

Lördag 28 maj 1000 JAIK-vallen 

Gammal som ung är välkommen på 

STÄDDAG på JAIK-vallen!  

Vi bjuder på förtäring! 

/Styrelsen 

JAIKs Motionslådor i Pallanite och 

Värmland har inte tömts under vintern på 

grund av snöhinder.                                

Alla lappar som lagts i under vintern 

kommer med i ”april-dragningen”. 

 

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 

Jädraås Byblad nr 3- 2022 med 

information från Jädraås Byråd om vad som hänt 

sedan förra bladet och vad som kommer att 

hända (Skrivit 2022-04-25)   
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