
                                                                        

Hänt: 

JTJ Trafik 

Årets trafiksäsong avslutades lördag kväll  

28 aug. med två tågpar enbart för byborna, 

sista trafikdagen söndag 29 aug och samt ett 

abonnemang fredagen 10 sept. 

Med hänsyn till gällande coronarestriktioner  

har det trots allt varit ett bra trafikår. 

Jädraås Bruk (Hyttan och Smedjan) och 

utställningarna i Röda Längan har haft bra  

med besökare under säsongen.  

Det har varit 3 musikarrangemang under 

sommaren, fotoutställning söndagar i juli  

och en uthyrning för 25-årsfest. 

Jädraås Byråd /Vindkraftfonden 

Efter ett sent årsmöte har vi äntligen haft 
verksamhetsårets första styrelsemöte  
(det som hänt under 2021 fram till årsmötet 
i juni har ju ”gamla styrelsen ” svarat för). 

Vi fortsätter med samma ledning i byrådet  

och nu har det tillkommit några nya ledamöter 

och suppleanter som vi hälsade välkomna. 

Även i Vindkraftfondens styrelse har några 

”äldre ” avböjt återval och ersatts av nya 

krafter. 

Den stora riskasen 

Vid Smedjan är uppeldad så nu är det fritt 

Fram att körda dit ris och annat trädgårdsavfall.  

Även omålat virke t ex staket och liknande får 

 lämnas efter kontakt med Christer L.  

Det är INTE tillåtet att lämna tryckt eller 

Impregnerat virke eller annat avfall! 

 

Bengt Perssons Klippböcker 

Lördag 21 aug visade Svante Axling och Börje 

Anderssons bildspel omfattande bilder från 

Bengt Perssons alla tidningsurklipp av allt som 

hänt i bygden från 1954 till 2019, cirka 4.500 

skannade sidor. 

Det gick även att köpa ett USB-minne med allt  

skannat. Om du inte kunde komma då, har Eva  

Lööke några kvar till salu.     

Klippböckerna kommer att förvaras i G-boning  

Bygdegård. Kontakta Eva om du vill titta i dem! 

Kooperativ Fårskallarna 

har haft sin första föreningsstämma och 

beslutat inför framtiden. Avsikten är att det ska 

finnas får och lamm i byn kommande sommar. 

Föreningen söker nu fler medlemmar, såväl 

aktiva som medverkar i skötseln mm som 

stödjande medlemmar.  

Maila info@farskallarna.se eller ring Frida 

Berglund 076-946 61 15 eller Peter Oijens   

073-839 69 10 för mer information om vilka 

alternativ för medlemskap som finns. 

Nya badbryggor 

Till nästa sommar räknar byrådet med att det 

ska finnas nya badbryggor i Jädraås och 

Gammelboning (viss reservation för 

leveranstider) 

Belysning återvinningstation 

Det har framförts önskemål om bättre belysning 

vid återvinningstationen. Våra kontakter med 

Kommunen har nu resulterat i att det finns en 

plan för att fixa det.  

Vi ser fram mot genomförandet! 

 

Vänd för mycket viktig 

information! 
  

Jädraås Byblad nr 5- 2021 med 

information från Jädraås Byråd om vad som hänt 

sedan förra bladet och vad som kommer att 
hända (Skrivit 2021-09-25) (Nytt format på prov!) 
 
 
) 

mailto:info@farskallarna.se


Kommer att hända   

Nytt företag i Jädraås 

Jädraås Maskin och Entreprenad finns på 

Jädraåsvägen 34 och drivs av Kjell Persson.  

Företaget utför snöröjning samt uthyrning av 

diverse maskiner för markarbeten. 

Då de nya ägarna till Kjellas Mack inte kommer 

att ha någon verkstadsdel kommer företaget 

även att sälja och montera däck för personbilar. 

Invigningar! 

Föreningsalliansen Ockelbo har beviljats stöd  

från flera håll för att rusta Naturstigen efter  

Jädraån från SLU till Svea Janssons skifte. 

Det har skett allmän upprustning, lagats bro,  

nya skyltar, fler bänkar samt en barnslinga på  

Svea Janssons mark om svenska brunbjörnen 

med foton från Sarah Wennerqvist, ny grillplats 

och torrtoa på barnslingan.  

Invigning på två håll Lördag16 oktober kl  

1100.Se mer info i kommande annons i  

Kuxabladet!.  Tips och idéer för invigningen 

mottages tacksamt från Jädraåsborna! 

Kontakt med byrådet?   
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Teater? 

Byrådet försöker få till någon teater i höst, nu  

när Coronarestriktionerna lättar. 

”Ljuskväll” 

Fredag 5 november genomför vi den 

sedvanliga ”Ljuskvällen”. Som vanligt finns 

ett antal marschaller att hämta hos Tjäder- 

Läder. Hjälp till att lysa upp byn lika fint i år! 

 ”Höstlovaktivitet” i Hyttan                         

(med spöken) fredag 5 november (se    

Byrådets hemsida och anslag på Macken.  

”Jullördag”  
I år blir det jullördag (kallas även julskyltningen) 

igen…  lördag 20 nov 1100-1500. Det blir 

sedvanligt upplägg och mer info kommer! 

Nytt i år: Jädraås Surdegsbageri har öppet den 

dagen 1100-1600. Det säljs surdegsbröd, 

bullar mm och kommer även att finnas soppa 

med bröd. Eva och Lars hälsar välkomna då!

Christer Lundquidst  070-585 13 12 

Sirpa Kuja-Halkola 070 229 19 11 

 Torsdag 30 sept. är det sista dagen som Kjella och Marianne driver 

  Kjellas Mack.  Under dagen bjuder de alla besökare på fika! 

  Alla som vill vara med och tacka dem för de 30 åren som de haft 

  macken träffas vid Macken kl 1700 på torsdag ! 
  Byrådet bjuder på fika och tårta 1700 – 1800 så långt lagret räcker. 

  Vi hälsar nya ägarna till Kjellas Mack från 1 oktober Jaqoline och   

  Jurjen välkomna till Jädraås!    

  De hälsar alla 

  Välkomna till Öppet Hus på Kjellas Mack lördag 9 oktober 1400-1600! 

  De bjuder på fika och välkomnar gärna idéer och önskemål om butikens framtida utbud. 

 Vet du redan nu något du önskar ska finnas i butiken? Skriv ner det, riv av talongen och lämna  

 den i butiken när du kommer på öppet hus.  Ett litet pris kommer att lottas ut till bästa idé! 

Varmt välkomna!  Önskar Jacoline och Jurjen. 

Det här är mitt önskemål till butiken: 

………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Namn och telefon

 


