Jädraås Byblad nr 4- 2021 med
information från Jädraås Byråd om vad som hänt
sedan förra bladet och vad som kommer att
hända (Skrivit 2021-08-14) (Nytt format på prov!)

Hänt:

)

Smedjan skadegörelse
Under juli månad har det varit skadegörelse vid
Smedjan. Ett 50-tal glasrutor har slagits
sönder. Arbete med att återställa pågår, men
tar tid då fönstren måste tas ur, glas skäras till
och sättas in och så återuppsättas….
Bredband via Fiber G-boning, Ulftorp och
Mansikamark
Efter en omfattande undersökning gällande
intresse för fiber inom dessa områden och vad
det skulle kosta för varje hushåll att gräva och
dra kablar, har vi kommit fram till att det skulle
bli alldeles för dyrt.
Vi delade ut information och intresseanmälan i
brevlådorna till alla 70 hushållen i området. 26
svarande var intresserade plus 3 som ev kunde
vara intresserade. 11 var inte intresserade och
30 svarade inte alls.
Området gäller cirka 7 km och har varierande
markförhållanden – från sand (lätt att gräva) till
granit (går inte att gräva) . Kostnaden skulle bli
upp till 40.000:- per hushåll och bidraget från
Ockelbo kommun skulle bli 8.000 – 9.000:-.
Detta gällde endast grävning fram till tomtgräns
– alltså inte ända fram till huset utan det får
varje hushåll ordna och bekosta själva.
Vi har informerat Gavle Net att det blir alldeles
för dyrt för de intresserade hushållen och
lägger ner detta projekt för närvarande, om inte
Gavle Net kan hitta annan och billigare lösning.
JTJ Trafik
Järnvägen har haft bra trafiksommar trots
Coronarestriktioner med bokning av plats till
resan. Det återstår nu söndagarna i augusti
och lördag kväll 21 augusti.

P g a begränsningar av antalet platser på tåget
har tyvärr inte några fribiljetter kunnat delats ut
i år heller. Se dock nedan för de som får detta
blad i brevlådan.

Kommer att hända
Musik 18/8 Hyttan
Onsdag 18/8 kl 1900 Jädraås Hytta: Jazz i
sommarkväll med Thomas Sköldborn på
trumpet, Henrik Olsson på gitarr och Emil
Skogh på kontrabas. Arrangör Ockelbo Kyrka
Lördag 21/8 1000-1400 Folkets Hus
Påminner om tidigare information om Svante
Axlings och Börje Anderssons bildspel
omfattande bilder från Bengt Perssons alla
tidningsurklipp av allt som hänt från 1954 fram
till 2019 (cirka 4.500 skannade sidor).
Klippböcker kommer också att finnas och det
går att köpa ett USM-minne med allt. Byrådet
bjuder på fika!Missa inte detta tillfälle att få del
av byn utveckling….
Surdegsbageriet har varit uppskattat och
välbesökt så de fortsätter ha öppet
kvarvarande söndagar i augusti 1100-1600
sedan stängs det för vintern.
Nyheter från Kjellas Mack:
Fr o m 1/9 stänger vi åter kl 1600 på söndagar.
Vi vill tacka våra kunder som stöttat oss under
alla dessa år och hälsar samtidigt Jurjen o
Jacoline, som tar över verksamheten 1/10,
varmt välkomna!
Söndag 12 september Folkets Hus: Hälsar
Fårskallarna Kooperativ välkommen till vår
första föreningsstämma där vi presenterar
förslag på hur vi fortskrider i arbetet och på
vilket sätt du kan engagera dig i förening

På denna tomma yta finns information till Jädraåsborna gällande
28 augusti.

