Jädraås Byblad nr 1 - 2021 med
information från Jädraås Byråd om vad som hänt
sedan förra bladet och vad som kommer att
hända (Skrivit 2021-02-06)

) år. Tyvärr fortsätter 2021 på samma sätt vilket
2020 var i många avseenden ett nerstängt
innebär att ett antal föreningar (kanske de flesta) flyttar eller ställer in sina årsmöten då nu
gällande Corona-restriktioner inte möjliggör möten med vanligt deltagande.

Följande har meddelat flyttade möten:
Jädraås Byråd: Årsmötet genomförs när det blir möjligt. Kallelse via Byblad.
Nuvarande funktionärer fortsätter verksamheten fram till årsmöte kan hållas. Årsmöteshandlingar upprättade och lämnade till revisorerna. Motioner lämnas in enligt stadgarna
Jädraås Vindkraftfond: Samma gäller som för Jädraås Byråd
Föreningen Jädraås Bruk: Mötet genomförs när det blir möjligt. Kallelse via anslag
på Macken och i postlådorna till medlemmarna. Nuvarande funktionärer fortsätter
verksamheten fram till årsmöte kan hållas
PRO Jädraås: Årsmötet framflyttat på obestämd tid. Kallelse kommer när det blir
aktuellt.
Jädraås-Tallås Järnväg räknar med årsmöte söndag 28 mars med begränsat antal
deltagare på plats och övriga är med digitalt. Mer info i JTJ-Nytt 1-2021.
Jädraås AIK (JAIK): Årsmötet framflyttat till april. Datum meddelas senare. Motioner
lämnas in senast en månad före mötet. Betala gärna medlemsavgiften redan nu. Se
bifogad information.

ALLMÄNT: Många föreningar behöver hjälp av flera till styrelser och andra
uppdrag. Vänta INTE på att någon hör av sig. Gör det omvända. Tag själv
kontakt med aktuell förening och tala om att du kan hjälpa till med olika saker!

OBS! Sista dag för ansökan om bidrag från Jädraås Vindkraftfonden är
söndag 2021-02-28. De som sökt bidrag de senaste två åren får handlingar
via mail eller brevlådan. Övriga som avser söka får handlingarna efter kontakt
med sekreteraren Christer Lundquist.
Samma gäller om du vill ha stadgarna eller har frågor.

Blommor och TACK till de bybor som skottar och spolar isbanan!

VÄND för mer info!
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MEDLEMSAVGIFTER:
Jädraås Bruk enskild medlem 30:-, familj 50:- BG 5403-7109 eller swish 123 674 32 98
Kontakta Christer om du vill betala kontant. Skriv gärna X framför namnet på
inbetalningen så är det lättare att se att det är årsavgift och inte bara ett bidrag.
Jädraås Byråd har inte någon medlemsavgift utan alla som inte anmält att de inte vill
representeras av Byrådet noteras som medlemmar.
Jädraås Vindkraftfond: Ingen medlemsavgift. Alla som är medlemmar i Jädraås Byråd
är därmed även medlemmar i Vindkraftfonden.
JAIK: Se bifogad information

Bidrag till Bussbiljett för skolbarn Järbo - Sandviken:
Jädraås Vindkraftfond har ett antal år beviljat ett bidrag till bussbiljetten för skolbarn
som går i Järbo – Sandviken och INTE får biljetten betald av Kommunen.
Byrådet administrerar detta och har för avsikt att ansöka för 2021 också.
Förälder till barn som åker på det sättet måste kontakta Christer Lundquist för att få
ansökningsblankett samt uppmanas att spara kvitto / kvitton om man löser enstaka
biljetter. Ansökan ska vara inlämnad SENAST 3 dagar efter 2021 års vårterminen resp
höstterminen slut varefter utbetalning sker så snart det är möjligt.

Sportlovet:
Byrådet kommer inte att arrangera några aktiviteter under sportlovet.
Det finns skidspår vid JAIK-vallen, Sandbackavägen (åk in vid Jädraåsvägen 58) och
i Ulftorp för de som vill använda skidorna.
Om inte vädret lägger hinder i vägen kommer det att finnas is för skridskoåkning för de
yngre barnen i miniarenan bakom skolan/förskolan.
OM någon vill anordna någon/några aktiviteter för barn, kan Byrådet bidraga med t ex
korv för grillning. Kontakta Christer eller Sirpa med önskemål i så fall.

Kom ihåg att det finns både böcker och ljudböcker på Folkets Hus att låna om vintern
blir lång….

Tag kontakt med någon av nedanstående om du har förslag, synpunkter och vill hjälpa
till med att utveckla bygden till allas bästa. TACK!
Christer Lundquist – Ordförande 070-585 13 12
Lasse Persson
-- Vice ordf.
070-348 83 59
Sirpa Kuja - Halkola – Sekreterare 070-229 19 11

chr.lundquist@mhmail.se
lars-arne.persson@ockelbo.se
sirpa.kujahalkola@gmail.com

Var rädd om er! Håll Coronasäkra avstånd ! Motionera gärna men
glöm inte lägga lappar i JAIKs motionslådor!

