
                                                                        

Läget vad gäller Coronarestriktioner och vaccinationer förbättras, men TYVÄRR måste vi återigen 
informera om inställda aktiviteter. Året fortsätter med Coronainskränkningar vilket innebär 
begränsningar i vad vi får göra.   
Corona-Vaccinationerna rullar på, även om vi alla skulle vilja ha en högre takt så vi får vänta med 
att komma ut och träffa vänner och bekanta igen som vi gjort tidigare…. 

Nu har fler föreningar bestämt dagar för sina försenade årsmöten:  

Jädraås-Ulvtorp Vägförening håller sitt årsmöte onsdagen 16 juni kl 1830 under    
       tak på dansbanan Gammelboning Bygdegård 

Jädraås Byggnadsförening (Folkets Hus) håller sitt årsmöte Torsdag 17 juni 
       kl 1830 på Folkets Hus.  

Jädraås Vindkraftfond håller årsmötet måndag 28 juni kl 1830 på Folkets Hus. 
      Handlingar finns på plats och kan hämtas hos Christer L en vecka före 

Jädraås Byråd håller sitt årsmöte Tisdag 29 juni kl 1830 på Folket Hus 
       Handlingar finns på plats och kan hämtas hos Sirpa Kuja- Halkola en vecka före. 

PRO Jädraås håller sitt årsmöte måndag 5 juli kl 1400 på Folkets Hus 

Föreningen Jädraås Bruk håller sitt årsmöte onsdag 7 juli kl 1830 på Folkets hus. 
        VI BJUDER på fika och smörgåstårta (föreningen blev ju 30 år 28 maj 2020 och  
        det firade vi aldrig riktigt). Tacksam för föranmälan till Christer L senast söndag  
        4 juli till (gärna SMS) 

   (Museijärnvägen, Jädraås AIK och Fiskevårdsföreningen och sannolikt någon mer  
   förening har redan hållit sina årsmöten) 

Jädraås Vindkraftfond har haft möte och beslutat om fördelningen av årets bygdepeng. 
  Totalt delades det ut 330.000:- till 14 sökande och tyvärr fick 4 sökande avslag. 
   Sökande har fått skriftligt besked och utbetalning sker inom kort. 

Inställda aktiviteter:  

 Tyvärr innebär Coronarestriktionerna att vi inte kommer att arrangera något  
gemensamt midsommarfirande i år för vi brukar ju vara betydligt fler än tillåtna 
100 personer utomhus. 

 Inte heller blir det någon ”Jädraås-dag” i år. Vi tänker framför allt på barnen som  
 inte blir vaccinerade än men både kan smittas och sprida smittan till äldre. 

Kommer att hända: 

Välkommen till arbetsdag inför fårens ankomst och information från Fårkooperativet: 

Söndag 13 juni välkomnar fårkooperativet alla som vill komma och hjälpa till med att 
förbereda inför fårens ankomst!  Vi ses vid Badplatsskylten på Brogårdsvägen och arbetar 
mellan 1000 och 1500 med gott om fikapauser för trevlig samvaro. 

           Medtag eget fika! Kan du inte vara med hela tiden, eller bara vill säga hej och   
           kanske ställa någon fråga så går det också bra. 

 Anmäl dig gärna om du vill komma till info@farskallarna.se eller Maggan på 070- 
 204 14 71, men ert går också att komma förbi lite mer oplanerat! 
 Vi håller avstånd mellan varandra vid arbetet och det finns handsprit tillgängligt. 
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 Kort resumé från arbetet i fårkooperativet: 

Den 14 mars samlades 13 personer - några fysiskt och några digitalt – för att konstituera 
föreningen. Detta var tänkt att ske mycket tidigare men pausades p g a pandemins 
restriktioner. Formen med både digitalt och fysiskt möte möjliggjorde att mötet kunde bli av. 

 På den konstituerande föreningsstämman valdes en första styrelse som fick i uppdrag att  
 fortsätt arbeta med formerna för föreningens kommande arbete. Styrelsen har sedan dess  
 arbetat på att hitta arbetssätt för hur vi kan hålla får i en kooperativ verksamhet med de mål  
 som anges i stadgarna, och är nu snart redo att presentera arbetet.  

Målsättningen är att kunna presentera detta i t ex en folder på arbetsdagen 13 juni, där det 
kommer framgå på vilka olika sätt man kan vara delaktig i kooperativet och hur man då går 
tillväga. 

 Styrelsen har utöver det också beslutat att vi inte hinner få arbetssättet och formerna på  
tillräcklig plats för att redan i år ha egna får i verksamheten, mycket  p g a den försening 
som pandemin innebar. Därför kommer vi även i år att ha får inlånade från en gård i Järbo, 
för att implementera arbetssättet med dem. 

 Välkommen 13 juni och framöver!    / Peter Oijens 

Välkomna till Jädraås Mat sommaren 2021 
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 tillåter, håll 
utkik om dörrarna är öppna eller följ oss på Jädraås Mat på Instagram.  

Ljudpromenad från Jädraås Konst, på Fd. Grönbergs Möbler 
Nu finns ljudpromenaden 1000 Hästar av konstnären Jan Carleklev, som varit i byn vid flera 
tillfällen sedan våren 2019.  
För att ta del av ljudpromenaden titta på affischer i byn där finns instruktioner hur man 
upplever Jädraås på ett nytt sätt.  

Ljudpromenaden uppmuntrar till att se och lyssna till vår bygd med nya öron och ögon.  
Välkända platser fylls med nya ljud, glömda ljud eller från gamla dagar.  

Lördagar och söndagar 12.00-16.00 kan man låna hörlurar från Jädraås Konst på 
Jädraåsvägen 12, där promenaden också startar. 

ELASTIC Rural - sommarens program 
Lördagen den 19/6 startar utställningarna först Duo - Dick Hedlund & Ferdinand Evaldsson 
19/6 - 1/8, två unga konstnärer i starten av sin konstnärliga bana men redan 
uppmärksammade.  
Det blir textila arbeten utförda på symaskin och snidade bilder täckta med många många 
pigment lager i en ikonmåleri tradition. 

 Årets andra utställning blir Barmark - Berit Lindfeldt 7/8 - 12/9 det blir skulpturer av  
 vardagsobjekt, med referenser till hemmet, materialen och ytans minne.  

Lindfeldt har verkat som konstnär sedan mitten på 1970 talet, med många framgångsrika 
utställningar och offentliga skulpturer. 

 Välkomna Lördagar och Söndagar 1200 - 1600 till ELASTiC Gallery,  Jädraåsvägen 12
                                

   

   Från och med 20 juni har Kjellas Mack följande öppettider: Vardagar 0900 - 1800,   

  Lördag 0900 - 1700 och söndag 1000 – 1700. Trevlig sommar önskar Marianne och Kjell! 
 

Museijärnvägen startar trafiken söndagen 20 juni. Se all info på www.jtj.org.  

Hyttan och utställningarna i Röda längan kommer att hållas öppna alla ”tågdagar” och i år ställer  
 Börje Wallgren ut i Hyttan också! Missa inte att besöka det!   
          Fortsättning på sida 3 
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Midsommardagen 26 juni: 
 Välkomnar ett antal konstnärer och Konstfrämjandet Gävleborg m fl med stöd av Byrådet 
 er till en mysig eftermiddag och kväll i SMEDJAN! 

 Vi börjar tillsammans med barnen som bl a får testa på att göra ljud från nu och förr, och 
 lite senare tänder vi grillen och picknickar tillsammans på säkert avstånd i en mysig 
 gemenskap.  Det bjuds på grillkorv av alla sorter och kaffe så långt det räcker. 

 1500 – 1700 Kreativa stationer för barn och vuxna. 
 1700 – 2000 Grillen tänds och det bjuds på korv och kaffe.  
 Projektpresentation av ”Skogen mellan oss” och Emma Sörensen spelar ett smakprov från 
 sin arbetsvistelse här i Jädraås. Tag gärna med valfri dryck, samt filt att sitta på (annars  
 finns det också stolar och bänkar).                  (kolla även http://skogernmellanoss.se/) 
 Du bjuds in att om du vill vara med och samskapa en utställning som kommer ta plats i 

Jädraås under sommaren – sticka, tälj eller måla medan vi grillar och lyssnar på musik, eller 
spela med själv! 
Vill du bara njuta av musiken, umgänget och korven går det självfallet också jättebra!  
Kvällen är öppen och gratis! 

Vi ser till att vi inte blir fler än myndigheterna tillåter, och följer FHM:s rekommendationer.  
Vi håller avstånd och det finns tillgång till handsprit.  

Sv. Kyrkan Ockelbo har sedvanlig gudstjänst i Hyttan midsommarsöndagen 27 juni kl 1100 
           och ”Järnvägsgudstjänst söndag 25 juli, dock utan tågresa, i Tallås 1400 

Lördag 21 augusti 1000 – 1400 på Folkets Hus visar Svante Axling och Börje Andersson, till 
Bengt Perssons Minne, ett bildspel omfattande alla tidningsurklipp, i huvudsak om 
Jädraåsbygden, som Bengt arkiverat från 1954 fram till 2019. 

 Det rör sig om flera tusen klipp (cirka 4500 sidor) som är skannade. 

 Spelet visas flera gånger så kom när det passar dig. Alla klipp-böckerna kommer också att  

vara tillgängliga. Det är ett tillfälle för ”Gamla Jädraåsare” att friska upp minnet och för alla 

nya i byn att få del av vad som hänt genom åren.   

Byrådet bjuder på fika! 

 Du erbjuds också att få köpa en USB-sticka med alla klippen vid samma tillfälle, om du  

 också noterar ditt mail-id så kan du även komma åt klippen på nätet under förutsättning att  

 du köpt stickan.   VÄLKOMMEN! 

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 det blir    
  för långsamt i hängmattan eller det blir dåligt väder…. 
 

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

Vi önskar er alla en skön och avkopplande sommar! 
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