
        
Pandemirestriktionerna verkar hålla sig 

borta så nu planeras det för fullt för     

sommarens sedvanliga aktiviteter: 

Har hänt: 

Sista-april-firandet genomfördes på JAIK-

vallen med bra deltagande. Ukrainabarnen 

sjöng för oss, korven och kaffet gick åt oh 

alla var nöjda. 

Jädraås Vindkraftfond genomförde sitt 

försenade årsmöte 9 maj i lugnets tecken.   

Utbildning i hjärt - lungräddning med 

hjärtstartare genomfördes onsdag 11 maj  

Kommer att hända:  

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 

Zomba-Mix Söndagarna 22 maj, 29 maj, 

5 juni och 12 juni kl 1800-1900.  

Plats: Gympasalen vid skolan.  

Fortsättning kommer till hösten. 

Ingen avgift! Välkomna! 

Frågor? Kontakta Sirpa! 

JAIK:  Dags att förnya medlemskapet      

i JAIK 2022!  
Familjemedlemskap/år 300 kr 
Medlemskap vuxen/år 100 kr 
Medlemskap ungdom/år 50 kr 
Betala med Swish till 123 055 36 36 eller                       
bankgiro 607-8968 
  

Midsommar i Jädraås! 
Nu försöker vi återgå till hur det var förr… 

Torsdag 23 juni kl 1800 samlas vi vid 

Smedjan för att binda kransarna. 

Vi behöver hjälp med såväl händer som 

med blommor! 

En del fixar björkgirlanger i Hyttan. Även 

där behövs händer 

Efter arbetet brukar vi bjuda deltagna på 

lite grillat vid Smedjan 

Midsommarafton kl 1430 samling vid 

Herrgården för gemensam vandring till 

Festplatsen. 

1500 reses stången, musik lekar, fika och 

1630 avgår ångtåget till Tallås (ingen 

avgift).  

”Gamla gänget” behöver förstärkning!  Vi 

behöver hjälp med lekledare, medhjälpare 

vid serveringen samt att baka mm före. 

Meddela Sirpa om du kan hjälpa oss med 

något. 

JÄDRAÅSDAGEN: Vi har, innan     

pandemin, arrangerat ”Jädraås-dagen” i 

olika former. 

Nu behöver vi hjälp av alla. Vad vill du 

dagen ska omfatta? När? O s v? 

Vi behöver också hjälp med att arrangera 

Hör av dig till Christer eller Sirpa om du 

kan / vill hjälpa till! 

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! 

Jädraås Byblad nr 4- 2022 med 

information från Jädraås Byråd om vad som hänt 

sedan förra bladet och vad som kommer att 

hända (Skrivit 2022-05-18)   
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Vindkraftfonden 
Årets bygdepeng uppgick till 656.346:- 

Följande fick bidrag i år 

- Jädraås Ulftorp Vägförening  110.000:-  

  (vägen G-boning – Järbovägen) 

- Jädraås Byråd  Flera ändamål  40.000:-  

  samt barnomsorgsbidrag 52.000:- 

- Kjellas Mack AB  35.000:- Driftbidrag + 

  55.000:- Investeringsbidrag (ombyggnad) 

- Destination Jädraås  50.000:- för säker  

  MTB-cykelförvaring 

- G-boning Bygdegård och Fritidsförening  

  50.000:- flera ändamål bl a på fastigheten 

- Jädraås AIK 45.000:- främst rustning av  

  uthyrningsstugorna 

- JTJ  40.000:-(flera ändamål, staket  

  Tallås, tak Pallanite mm) 

- Jädraås byggnadsförening FH  30.000:-  

   till golvslipning 

- Ockelbo Skoterklubb  25.000:- Flera  

  ändamål, främst rustning led Jädraås –  

  Stora Björnmossen 

- Ivantjärn Vägsamfällighet 20.000:-  Byte  

  vägtrumma + sandlådor 

- Kooperativ Fårskallarna 16.500:-  flera  

  ändamål, främst inköp stängsel 

- Elastic-Rual  12.000:- (för att nå flera  

  besökare till konstutställningar) 

- Ivantjärn Byförening 10.000:- till åtgärder  

  vid badet 

- PRO Jädraås 10.000:- (flera ändamål av  

  mindre omfattning) 

- Jädraås Bruk  9.500:-  fönsterrenovering,  

  del Jädraåsdagen 

Jädraås Surdegsbageri 

Öppettider sommaren 2022: 

Söndagen 19/6 11 – 16, därefter öppet 

torsd. – sönd. 11 – 16 från 23/6 till den 7/8, 

Därefter bara söndagar 11 – 16 till sista 

augusti. 

Kan bröd smaka bättre än så här?      

Glöm inte kanelbullarna! 

I år har vi två nya produkter, 

saffranspannkaka med sylt och grädde och 

Julia Child´s Creme Brûlée med en klick 

grädde. 

Välkomna! 
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Jädraås Mat sommaren 2022 

Nu startar vi snart försäljningen av plantor, 
grönsaker samt vaktel och hönsägg.      
Det blir lördagar och söndagar 11.00-
16.00, och vid extra tillfällen så länge 
säsongen och väder tillåter, håll utkik efter 
öppet skylten.  
Och följ oss på Jädraås Mat på Instagram.  

Ps! Den 11 Juni kl. 10.00-15.00 deltar vi 
på Matmarknad vid säsongöppningen av 
Wij Trädgårdar. 

ELASTIC Rural - sommarens program 

Även i år blir det konstutställningar på Ga. 
Grönbergs Möbler, två utställningar och 
skulpturer utomhus.  
Kom förbi på utställningarnas öppnings-
dagar den 18/6 och 6/8 kl. 12.00-16.00 så 
får ni chansen att träffa konstnärerna och 
höra mer om konsten. 

Lördagen den 18/6 startar utställningarna 
först Magnus Thierfelder Tzotzis han 
arbetar med skulptur, foto och video. 
Utställningen breder ut sig inne i den 
gamla möbelfabriken men även utomhus. 
Konstverken skapar en gemensam bild där 
deras titlar kan ses som en dikt över vår 
gemensamma samtid och plats i tillvaron. 
Utställningsperiod 18/6 - 31/7, Vernissage 
lördag 18/6 kl. 12.00-16.00 
 
Årets andra utställare är Monica Höll. Hon 
målar med oljefärg på tunna plastskivor 
som skapar en illusion av att målat direkt 
på gamla tapeterna i rummet.               
Detta abstrakta måleri för en dialog med 
kurbits- och möbelmåleri från tidigt 1900 
tal. Höll presenterar också en serie gjutna 
aluminiumobjekt både abstrakta och 
föreställande objekt, de består delvis i 
avgjutna växtdelar.   
Utställningsperiod 7/8 - 11/9, Vernissage 
Lördag 7/8 kl. 12.00-16.00 

Välkomna Lördagar och Söndagar 12.00 - 
16.00 
ELASTIC Gallery, Jädraåsvägen 12 
 

Tyvärr inte plats för info från kooperativet 

Fårskallarna, men fåren är på väg till 

hagen...  Besök hagen och kolla! 

Maila info@farskallarna.se för mer info! 
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