
                                                                        

Hänt: 

Kjellas Mack 
Torsdag 30 september hade byn avtackning av Kjella och Marianne som hade macken för 

sista dagen. Byrådet bjöd alla bybor som mötte upp på fika och tårta. Det var många som 

kom och även lämnade över presenter. 

Lördagen 8 oktober hade de nya ägarna Jacoline och Jurjen öppet hus och bjöd på fika 

med holländska bakverk. Även då var det många bybor som mötte upp och lämnade 

välkomstpresenter och hälsade dem välkomna till byn.  

Invigning- återinvigning naturstigar: 

Lördagen 16 oktober var det invigning av ”Björnslingan” och återinvigning av SLU:s 

Naturstig på Heden och Svea Janssons Naturstig nedanför Ivantjärn. 

Det var många såväl vuxna som barn som tog tillfället i akt att ta del av de nya skyltarna 

och inte minst de fina bilderna med text längs Björnslingan och korv mm som det bjöds på. 

Det var många barn som klättrade på träbjörnen vid grillsplatsen. 

Vi rekommenderar alla att besöka slingan. Tyvärr är det trädrötter mm längs stigen så det 

är svårframkomligt med barnvagnar och rullatorer. 

”Höstlovaktivitet”:  

Fredag kväll 5 november var det dags för den sedvanliga ”höstlovsaktiviteten” 

(spökkvällen) i Hyttan. Som vanligt var det många utklädda besökare såväl barn och 

vuxna, (fler än tidigare år som vi uppfattade det). Barnen bjöds på korv, festis och godis 

och de vuxna på kaffe och kaka. Allt gick åt så det var en lyckad kväll där alla hade roligt. 

”Ljuskväll” 

Fredag 5 november genomförde vi också den sedvanliga ”Ljuskvällen” då vi lyste upp 

vägarna i Jädraås med omgivning. Ett antal marschaller fanns att hämta hos Tjäder-Läder 

för de som inte hade tillfälle själva att skaffa. Byn var lika fint upplyst i år som tidigare år.  

STORT TACK till alla som hjälpte till! 

”Trygghetsvandring” 

Tisdag 9 nov på kvällen inbjöd representanter för Kommunen, Ockelbogårdar, polisen m fl  

till ”trygghetsvandring” i Jädraås med efterföljande diskussion i Folkets Hus. Ett antal 

Jädraåsbor samt delar av Byrådet hade mött upp till en givande kväll där vi diskuterade 

belysning, hastighet genom byn, andra trafikfrågor och ett antal andra frågor i positiv anda.  

Byns hemsida  www.jadraas.se 

Nu finns det en kalender på hemsidan där det går att lägga in vad som ska hända av olika 

slag t e x arrangemang, möten o s v. Kontakta Lars Nordlund om du behöver hjälp! 

Vänd för information om vad som kommer att hända! 
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Kommer att hända: 

Lördag 20 nov 1100-1500 är det dags igen för den sedvanlig ”Jullördagen” (kallas 

även julskyltningen). 

Det blir aktiviteter dels på och runt vid Torget (där är det försäljning av Jäderfors potatis, 

kolbullar, Saft och Sylt mm, Tomtar, Loppis och start liten tipsrunda. 

Macken ,Tjäder-Läder och Evas Loppis har öppet med erbjudanden. 

Nytt i år: Jädraås Surdegsbageri har öppet 1100-1600 och säljer surdegsbröd, bullar mm  

Det kommer även att finnas soppa med bröd. Eva och Lars hälsar välkommen!

På Folkets Hus serverar PRO fika med lussebulle, Slöjdarna på plats, försäljning av 

försäljare med julkort, presenter, stickat, hembakt, och även en del loppisgrejor…. 

1200-1300 är TOMTEN på plats och alla barn som lämnar en teckning får en liten present.

Julpyssel Gammelboning 

Välkommen gammal som ung, kille som tjej, till Bygdegården i Gammelboning! 

Lördag 27/11, söndag 28/11 samt lördag 4/12 och söndag 5/12 träffas vi och gör kransar, 

julpyssel mm. Kl 1400 kör vi igång! 

Eller kom och fika bara! En del material finns till försäljning men plocka det du vill ha i 

kransen i naturen. Fika och lotter finns till försäljning! 

Ärtsoppa serveras lördag 27/11 kl 1800. Om du vill äta måste du anmäla till Eva Lööke 

senast 23/11 070-674 86 21 

Arrangör: Bygdegårdens Fritidsklubb    VÄLKOMNA! 

Annandag Jul:  

Även om det är långt till jul, så notera redan nu i din almanacka att på em blir det  

”Julens sånger och psalmer” i Folkets Hus. Tid: Kolla kyrkans annons inför julen. 

Vädjan till Fritidsboende i Jädraås med omgivande byar: Låt någon eller några lampor 

(ljusstakar) lysa  i huset eller ytterbelysning när ni åker hem… Då blir det trevligare i byn 

för såväl besökare som boende. Lågenergilampor drar ju inte mycket ström och det finns 

ju även timers. (Du har säkert underhållsvärme på i huset också…) 

Vädjan till hundägare: Tag upp ”högarna” som hunden lägger på vägar och stigar så 

andra slipper trampa i det. 

Läs / Lyssna: Det finns böcker och ljudböcker (och snart kommer musik- CD också)  

på Folkets hus i bokhyllorna i entrén som du får låna och behålla om du vill eller byta mot 

någon du har hemma…. 

Motionera: Det går att motionera även om det blir snö och halt. Lägg gärna lappar i 

JAIK:s lådor också!  

Kontakt med byrådet?   

Ordförande            Christer Lundquist  070-585 13 12   chr.lundquist@mhmail.se  

Vice ordförande     Lars  Persson         070-348 83 59   lars-arne.persson@ockelbo.se  

Sekreterare           Sirpa Kuja-Halkola  070-229 19 11    sirpa.kujahalkola@gmail.com   

Kassör                   Carina Nordén        073-088 36 63    norden.carina41@gmail.com       

 


