
                                                                        

Även 2021 har börjat med Coronainskränkningar vilket innebär begränsningar i vad vi får 
göra. Inte heller vädret är gynnsamt nu mellan det sista (???) av vintern och vårens riktiga 
ankomst med grått och fuktigt väder, mjuka grusvägar ( t o m avstängda) men det finns i 
alla fall några ljuspunkter. 
Corona-Vaccinationerna rullar på, även om vi alla skulle vilja ha en högre takt så vi får  
komma ut och träffa vänner och bekanta igen…. 

Två föreningar har beslutat årsmötesdagar:  

Jädraås AIK avser hålla sitt försenade årsmöte Söndagen 18 april kl 1300 på 
JAIK-vallen (utomhus). Årsmöteshandlingar finns tillgängliga hos Kjellas Mack och i 
klubbens lokaler från söndag 11 april. 

 Jädraås-Ulftorps Vägförening avser att hålla sitt årsmöte Onsdag 26 maj. 
 Se kommande annons och anslag om tid och plats mm. 

Jädraås Byråd, Jädraås Bruk, Jädraås Byggnadsförening (Folkets Hus), Jädraås PRO och 
Jädraås Vindkraftfond har inte bestämt sina framskjutna årsmötesdagar ännu. Bokslut och 
Verksamhetsberättelser mm är upprättade och lämnade för revision för samtliga enligt 
uppgift.  I samtliga fall fortsätter tidigare funktionärer uppdragen fram till dess årsmöten 
kan hållas. 

Jädraås-Tallås Järnväg höll sitt årsmöte 28 mars med begränsat lokalt deltagande och 
övriga via Teams. 

Jädraås Vindkraftfond: Vi har fått besked om årets ”Bygdepeng” som blir 312.290:- vilket 
är mindre än förra året p g a låga elpriser under året. 
19 ansökningar är inlämnade för olika ändamål på tillsammans drygt 856.000:-. 
Dag för behandling av ansökningarna är inte bestämd ännu.   

Snälla hundägare! Plocka upp efter hunden längs vägar och stigar så andra slipper 
trampa i hundbajset!                                

 

  Kom ihåg att det finns både böcker och ljudböcker på Folkets Hus att låna om väntan  
  på våren 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      chr.lundquist@mhmail.se             
        Lasse Persson         -- Vice ordf.      070-348 83 59      lars-arne.persson@ockelbo.se     
           Sirpa Kuja - Halkola – Sekreterare   070-229 19 11      sirpa.kujahalkola@gmail.com               

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

Vi önskar er alla en skön och avkopplande påsk! 
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