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Hej govänner ! Jag vill förklara för er som skickar in 
annonser hur jag arbetar så ni inte blir nervösa för att jag
inte svarar på mail eller telefon: 
Allt arbete med BYABLADET är ideellt. Jag har annat 
heltidsjobb och heltidsliv och måste försöka avgränsa 
mina uppdrag för att orka med. 
BYABLADET tar 1-2 Heldagar att Redigera! 
Därför ber jag er: Skicka in alla annonser via MAIL, jag 
lägger dem direkt i en mapp för Byabladet men läser dem 
inte förrän det är dax att redigera! Jag gör mitt bästa för 
att allt ska komma med och har inte missat något hittills. 
peppar peppar... Stöter jag på problem med era önskemål 
om annons så hör jag av mig när jag sitter och redigerar 
bladet. /Redaktören

Redaktör: Kajsa Norrby, Ansvarig utgivare: Ingalill Ivarsson Epost: Byabladet@tryserum.se 

info

Med reservation för tryckfelsnisse 
& ändringar i kalendarium!

Deadline för Sep-numret 
19 aug

Soooommaaaaar!!!

Arbetsdag med våra vagnar. 22 juli kl 09:00 Hembygdsgården. 
Vi gör en översyn av våra vagnar och berättar om dessa.
Föreningen tillhandahåller verktyg och skyddshandskar. Ta med
kaffekorg Alla välkomna! 

Arbetsdag vid nya Nässveden 4 aug kl 09:00 
Samling vid hembygdsgården kl 08:45 
Vi tar bort gammalt gräs och snyggar till tomten runt husgrunderna.
Våra vänner fåglarna skall också få nya bostäder. Ta med
kaffekorg. Alla välkomna! 

Hembygdsdag vid gamla färjan. 12 aug kl 10:00 
Vi ska snygga upp kring färjan, lägga i nytt golv och ge färjan en ny
strykning med tjära. Föreningen tillhandahåller verktyg och
skyddshandskar. Ta med kaffekorg Alla välkomna! 

Långrådna Skattegård 
Juni-Juli 

Ons-Fre kl 12-18, Lör kl 11-15 
/Tommy Pettersson & Karin Persson

Loppis

Roys Handelsträdgård  
Från och med midsommar ändrar vi våra öppettider
till 10-16 tisdag till söndag.  
Måndagar Stängt 

Skillered Kvarn, beläget mellan Skeppsgården och Vråka  
Tfn: Roy 073-4142152 Mail: skilleredkvarn@gmail.com Följ oss på
Facebook: Besök vår hemsida: www.roythellmanshandelstradgard.se 

Perenndagar 7-8 Juli Kl 10-16 
Älskar du perenner, då får du inte
missa dessa dagar. Vill du veta mer
om växternas krav på växtplats ,hur
du bäst komponerar din rabatt, vilka
trivs tillsammans, hur du delar och
förökar perenner och mycket
mer……vi hjälper dig. Vi
presenterar också ett brett sortiment
av stora frodiga perenner att välja
ur, som nu står i sin fulla prakt.  
Välkomna till en riktig växthelg. 

Torpvandring. 8 juli  Samling vid
Hembygdsgården kl 09:00 
Sommarens torpvandring kommer att
gå över Åby, Ekdalen, Strängenäs,
Skogshyddan (Naglegata) Fridhem och
Ramsdal. Ta med kaffekorg. Kommer
även att annonseras på bygdens
anslagstavlor.  Alla välkomna! 

Någon har stulit blommorna på våra nya
skyltar. Hur man sedan kan hänga upp
amplarna hemma i sitt hem och njuta av
de här blommorna med vetskapen om att
de är stulna är för mig en gåta! 
/DavidF

Då hände det som vi inte  
hade räknat med!  



Kalender SOMMAR 2018JUNI 
30  lö  10-16  Vråka Loppis, se annons 

JULI  
4 on  19:00 Musik i sommarkväll, Tryserums kyrka, se annons 
7-8 10:00-16:00 Perenndagar, Roys handelsträdgård, se annons 
8  sö  9.00  Torpvandring, se annons 
8 sö 11:00 Friluftsgudstjänst på Bondekrok, se annons för info 
11 on 19:00 Musik i sommarkväll, Tryserums kyrka, se annons 
13 fr 19:00 KONSERT Rowan Godel, Långrådna Kultur, se annons 
13 fr 20:00 Dans i Vallby, Tryserums hembygdsförening, se annons 
15 sö 11:00 Friluftsgudstjänst, Torrö 
18 on 10:45 Familjedag i Vråka 
18 on 19:00 Musik i sommarkväll, Tryserums kyrka, se annons 
22 sö 9:00 Arbetsdag, Östra Eds hembygdsförening, se annons 
22 sö 18:00 Musik i sommarkväll, Östra Eds kyrka, se annons 
25 on 19:00 Musik i sommarkväll, Tryserums kyrka, se annons 
28 lö 14:00 Slåtter i Västertryserum, Tryserums hembygdsförening,  
                  se annons 
AUG 
1 on  19.00 KONSERT Långrådna Kultur, se annons 
4 lö 9:00 Arbetsdag, Östra Eds Hembygdsförening, se annons 
4 lö 15:00 & 19:00 Sommarkonsert, Hanna Von Spreti, se annons 
12 sö 10:00 Arbetsdag, Östra Eds Hembygdsförening, se annons 
12 sö 14:00 Friluftsgudstjänst på skogsholmen, se annons för info 
13 må 10:00 Tjejlunken, se annons 
14 ti 19:00 KONSERT Jenny Almsenius, Långrådna Kultur, se annons 
20 må 10:00 Tjejlunken se annons 
26 sö 15:00 Gudstjänst Tryserums kyrka 
27 må 10:00 Tjejlunken, se annons 

Glas, Smide, Textil, Böcker,
Korgar, Husgeråd, 
Trädgård och mkt mer… 
Enkel kaffeservering, Glass 
En mötesplats i Östra Ed 

 Välkommen! 
Lotta 

0493-411 86/ 420 00 

SommarÖPPET 
30/6-1/7 

Lördag-Söndag 
13.oo-16.oo 

3 Juli-5 Augusti 
Tisdag-Söndag 

13.00-17.00 

Grusning och saltning av vägar. Vi säljer även grus och

jord. Vi utför maskintransporter.  

Grävning av diken-Enskilt avlopp 

Planering av tomter-Skogsvägar 

Håkan 070-347 53 02  Robert 070-323 90 31

Onsdag 4 juli 19:00 Musik i sommarkväll i Tryserums kyrka. ”Tidlös orgel och 
ekvilibristisk flöjt” Sara Michelin, orgel och Laura Michelin, flöjt. 
Gudstjänstvärdarna inbjuder till kaffe i hembygdsgården. 

8 Juli kl 11:00 Friluftsgudstjänst på Bondekrok. Gunnar Karlqvist, Lars-Peter 
Ericsson. Båt från Fyrudden 10:00 (80kr/vuxen 40kr/barn) Anmälan till exp. 
0123-10113 senast fredag 12:00. 

Onsdag 11 juli 19:00 Musik i sommarkväll i Tryserums kyrka. ”Du går icke 
ensam – blandade sånger, visor och romanser” med Linnéa Jonasson, Petra 
Nilsson och Pierre Jacobsson. Hembygdsföreningen inbjuder till kaffe i 
hembygdsgården. 

Onsdag 18 juli 19:00 Musik i sommarkväll i Tryserums kyrka. Pelle Björnlert och 
Johan Hedin framför folkmusik på fiol och nyckelharpa. Hembygds-föreningen 
inbjuder till kaffe i hembygdsgården. 

Söndag 22 juli 18:00 Musikgudstjänst i Östra Eds kyrka. ”En blandning av nya 
och gamla sånger” sång, gitarr, piano och stråkinstrument. Marie Axelsson, 
Teresia Malm. 

Onsdag 25 juli 19:00 Musik i sommarkväll i Tryserums kyrka. Orgelkonsert med 
Robert Öhman, Timmernabben. Röda korset inbjuder till kaffe i 
hembygdsgården. 

Söndag 5 aug 11:00 Friluftsgudstjänst på Harstena. Gunnar Karlqvist, Lars-Peter 
Ericsson. Byskoleföreningen säljer kaffe. Båt från Fyrudden 10:00 (80kr/vuxen 
40kr/barn) Anmälan till exp. 0123-10113 senast fredag 12:00 18:00 Mässa i Östra 
Eds kyrka. Jan-Olov Risberg, Anna Lindquist. 

Söndag 12 aug kl 14:00 Friluftsgudstjänst på Skogsholmen. Emelie Lundmark, 
Lars-Peter Ericsson. Båt från L:a Kalvö 12:45 och 13:15 (20kr/vuxen) Tag med 
stol, kaffe och flytväst. Vid regn inställt. Anmälan till exp. 0123-10113 senast 
fredag 12:00.

Lägg 4 Augusti på minnet! Hanna & Eriks 
Sommarkonsert i Östra Eds kyrka, se nedan! 

Biljetter finnas i butiken

Dahlbergs 
Kross

Behöver du makadam, kross, grus, 

singel, sand?

0123-100 65 eller 0706715772



Långrådna Kultur & Gästgiveri
För mer information och bokning Epost: kajsanorrby@hotmail.com, Tel: 0739-88 13 99 Varmt Välkomna hälsar Kajsa & Emil. 

Övernatta hos oss! 

Här finns inredningsdelar, dörrar, 
maskiner, möbler, husgeråd, glas 
och porslin m m. 
Kuriosa och udda saker, 
secondhandkläder. 
            Nytt för i år: 
            Växter och ekoprodukter. 

Loppisen i Magasinet, 

Hälleberg, Edsbruk 

Öppet lördagar o söndagar 
kl 10.00 – 16.00. 

Betalning i kontant eller swish. 
Välkomna att fynda 
/CarlLudvig, Vivianne,Anne-Marie och Angelika 

Mobil: Anne-Marie 070-407 92 24 
           CarlLudvig 070-638 69 02 

Välkomna att boka bord för loppisförsäljning under Östgötadagarna 1-2 sept! 
 Vi serverar kaffe o våfflor, och har loppis! 

Du som vill sälja saker - boka bord på tel 070-390 48 02, 
det kostar 100 kr, och du betalar kontant på plats! 

Ekbacken 

Vi startar höstsäsongen den 13 aug. med att gå Naturstigen. 
Den 20 aug. går vi upp på Korpeklint och den 27:e går vi leden till Skirgöl. 

Samtliga gånger samling vid parkeringen vid kyrkan kl. 10.00 för samåkning. 
Tjejer i alla åldrar välkomna! Info: Lilian 0730 984845.

TJEJLUNKEN

18 personer vandrade i ihållande regn på
berg och äng, genom hasselsnår och
strandmark i ca två timmar.
Arrangemanget anordnades av Botaniska
föreningen tillsammans med Tryserums
Hembygdsförening och under ledning av
Jan Aronsson och hans blomsterkunniga
kompisar. Trots försommartorka lyckades
vi hitta och identifiera 53 arter. 
Tack för en fin vandring i sommarens
första riktiga regn.”

“De vilda blommornas dag vid
Lövdalen i Tryserum. 



Upplaga: 765 ex (sommar 2000 ex). Tryck: Tryckcenter i Valdemarsvik. Ges ut i Tryserums och Östra Eds socknar samt Vråka by och ägs av Tryserums 
Intresseförening, Tryserums Hembygdsförening och Östra Eds Hembygdsförening. Vill du ha något infört i nästa nummer av Byabladet, meddela oss senast 19 aug 
Sponsorer får gratis medverka i kalendariet, i annonser och under rubriken Sponsorer på sista sidan. För övriga kostar annonser 100 kr styck. 
Redaktionen: Kajsa Norrby, Långrådna Gästgivaregård 1, 615 92 Valdemarsvik, epost: kajsanorrby@hotmail.com, tel 0739-88 13 99 • Anette Edström Karlsson, tel 
0123-310 48, epost: anette@stjarneberg.se • David Fogelberg, epost: david@vasterum.se • Lilian Nilsson, epost: ln8@telia.com • Ingalill Ivarsson, Nannyhill Gållösa, 
615 95 Valdemarsvik, tel 070-634 31 19. Trycks hos Tryckcenter i Valdemarsvik samt Screenprint i Norrköping. 
Bankgiro: 5707-8867 • Epost: byabladet@tryserum.se • Bladet finns att hämta digitalt på www.tryserum.se 

Sponsorer

Utan er finns vi inte 

Byabladet

Anders Bockgård 

Anders Svets & Fordon 

Café Kårtorp AB 

Dahlbergs Kross 

ECHO-butiken AB 

Fogelviks Egendom AB 

Jörgen Svensson 

Liljestad Gård AB 

Långrådna Kultur & Gästgiveri 

Magnus Dahlgren 

Svenska Presenter 

Stefan Ihrsjös Måleri 

Stjärnlanda Flygfältsförening 

Tjejlunkenstickarna 

Tjust-Eds Maskin AB 

Tryserums Röda Korskrets 

Tryserums Friskola AB 

Tryserums Hembygdsförening 

Tryserum/Östra Eds LRF 

Tryserums Intresseförening 

Valdemarsviks EL AB 

Vångströms Golv Eftr. AB 

Valdemarsviks-Ringarums Pastorat 

Valdemarsviks Sparbank 

Östra Eds Hembygdsförening 

Östra Eds Röda Korskrets 

Stort tack! Förutom nämnda företag vill vi
tacka alla privatpersoner som bidrar till
Byabladets fortlevnad. Det är viktigt att vi
finns och syns! Genom att komma ut som
papperstidning når vi personer som annars
inte har tillgång till denna information. Bli
sponsor och annonsera i Byabladet så det kan
fortsätta leva vidare för en blomstrande bygd!

V R Å K A  Utmärkelsen i Östergötland har i år gått till
Byabladets redaktör, Kajsa Norrby. Region
Östergötland står för stipendiet och priset delas
ut under Östgötadagarna i september.
Motiveringen lyder: ”För sitt outtröttliga
engagemang och många initiativ som sprider liv
och glädje på den östgötska landsbygden.”
Kajsa är en väl värdig vinnare med sitt arbete
som kulturproducent med landsbygden som
plattform och evenemangen hon skapar som
körsång, kurser, föredrag, konserter och andra
kulturella inslag på Långrådna Kultur och sitt
engagemang i Byabladet. Kajsa har dessutom
Bed & Breakfast i sitt hus i Långrådna.
Glädjespridare och energiknippe som Kajsa
behövs! 

Grattis Kajsa till utmärkelsen  
Årets landbygdsstipendiat! 

Äger rum den 18 juli kl 11.00 
Samling  kl.10.45 vid Mogården för samåkning
till Helgenäs. 
Vi bjuder på korv och festis. 
Medtag mor och farföräldrar,
föräldrar,barn,barnbarn och kaffe. 
Varmt välkomna till en rolig aktivitetsdag 

Öppet i sommar: 
23 & 24 juni lör - sön 11-15 

28 juni - 19 augusti tors - sön 11-15 
25 augusti lör 11-15

Lilla Återbruket 

Ingalill Ivarsson

Händer i Tryserums Hembygdsförening:

13/7 kl. 20.00. Dans bort i vägen. Kom och dansa 
i vägskälet i Vallby som man gjort sen urminnes tider. 
 Lars-Åke Carlsson och Sven-Erik Larsson står för  
den levande musiken. Korv med bröd och fika serveras. 

28/7 kl. 14.00. Slåtter vid kyrkoruinen i Västertryserum. Vi slår
gräset runt ruinen på gammalt sätt med lie. Ta med räfsa och lie
och ta gärna på dig gammaldags kläder. Slåttergillet serveras efter
slåttern vid Siverska flygeln. Maten kostar 50:-/person. 

Onsdagar i juli serveras kaffe i Tryserums Hembygdsförening i
samband med Svenska kyrkans Musik i sommarkväll i Tryserums
kyrka.

Byalaget

Byalagets familjedag

Lördag den 30/6 anordnar
Byalaget i Vråka loppis i ELIM

kapellet mellan kl 10-16 .  

ANTIK & SIDEN 
Öppet lördagar och  
söndagar 11-15 
2 juni till 12 augusti. 
Finns på FB 
Välkommen!


