
BYABLADET
FÖR TRYSERUM, ÖSTRA ED & VRÅKA

Okt20 18

Skriv & rita gärna i Byabladet!  
Kåseri och Debatt, betraktelse och förslag 
Tycker du om att skriva eller teckna så skicka 
dina alster till oss!  
 
OBS! Nästa Byablad redigeras redan 15 OKT på 
grund av att jag inte har möjlighet att göra det 
annars den månaden! Det betyder att alla 
bidrag måste vara inne senast måndag den 
15/10!  
 

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

info

Med reservation för tryckfelsnisse 
& ändringar i kalendarium!

Deadline för NOV-numret 
15 Okt

“I mitten av svårigheter 
ligger möjligheter.” 

 
Liksom tidigare anordnar Bygdegårdsföreningen i Långrådna sin årliga
Julmarknad lördagen i andra advent. 
Nya och gamla utställare hälsas välkomna. Vi tillhandahåller bord till en
kostnad av 100:- per bord. Bordens storlek är 68x120 cm. 
 
Till Julmarknaden, som är inomhus, tar vi ingen entré. OBS! Inga
utställare utomhus. Bygdegårdsföreningen står för försäljning av kaffe
med skinksmörgås och pepparkakor samt varmkorv och dricka. 
I föreningens regi kommer även att försäljas ett lotteri. 
Bygdegårdsföreningen tar Swish. 
 
Marknaden är öppen för besökare från kl 10.00 till kl 15.00 
Välkommen att boka det antal bord du behöver före 20 november. 
Återbud senare än 6 december debiteras med 100:- 
 
Ring Marie-Louise på telefon 0493-42039 eller 070-616 35 82 

Inbjudan från Östra Ed 
Bredband ek.för. 

Julmarknad i Bygdegården
Långrådna 8 december 2018 

Då vårt projekt Air2Fibre inte kunde fullföljas pga för
få tillgängliga uppkopplingspunkter har vi nu bestämt
att satsa för fullt på att få fiber till området. Vi kommer
att kontakta Zitius/Telia för diskussioner och samråd
för att så snabbt som möjligt få till en uppkoppling i
vårt område "Tryserum - Östra Ed" En ansökan från
Zitius/Telia finns inlämnad till Länsstyrelsen sedan i
maj. En kartbilaga finns på  Länsstyrelsen
Östergötlands hemsida  Du kan söka på deras
hemsida: Tryserum.pdf så hittar du till kartan under
"offentligt samråd med marknaden" Långt ned på
sidan.  
För att vi skall bli så starka diskussionspartner som
möjligt inbjuder vi nu alla i området att anmäla sitt
intresse till oss via mejl ;  bredband@ostraed.se.
Ange namn och adress så kontaktar vi dej.  
På uppdrag av årsmötet /DavidF 

Einstein

KALLELSE TILL 
BOLAGSSTÄMMA 

TRYSERUMS FRISKOLA AB 
Aktieägare i Tryserums Friskola AB 

hälsas välkomna till ordinarie bolagsstämma 
 

ONSDAG 21 NOVEMBER 2018 kl. 18.30 
Plats: Matsalen, Tryserums friskola 

 
Välkomna hälsar styrelsen. 

Vi bjuder på fika.



Kalender Oktober 2018
 OKT 
1   10:00 Tjejlunken, se annons 
6   10:00 Afrikansk Dans Workshop, Långrådna Kultur, se annons 
7   11:00 Mässa i ung ton i Tryserums kyrka.  
8   10:00  Stickcafe, Tjejlunken, se annons 
12 19:00 PUB i Vråka 
14 11:00 Mässa i Östra Eds kyrka.  
21 15:00 Mässa i Tryserums kyrka. 
26 19:00 Fredagkväll på Ekbacken  
28 11:00 Ekumenisk gudstjänst i Östra Eds kyrka.  

Första helgen i oktober (6-7/10) 
   håller vi STÄNGT, men 

Helgen därpå 13-14 okt. slår vi på
STORT! 

 Välkommen! 
Lotta 

0493-411 86/ 420 00 
www.svenska-presenter.se 

ÖPPET 
Mateus-helg 

med rabatt på all mateuskeramik 
Tilltugg 

Varmt välkommen! 
Övriga helger  

Öppet 13-16 Lör-Sön 
Under hösten kommer det hela tiden in

mycket nytt så kom och ta en titt! 
        

 

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

Söndag 7 oktober 11:00 Mässa i ung ton i Tryserums kyrka. Erik 
Gruvebäck, Anna Lindquist. Pastoratets konfirmander och unga 
ledare medverkar  
 
Söndag 14 oktober 11:00 Mässa i Östra Eds kyrka på 
tacksägelsedagen. Hannäs-Gärdserums kyrkokör och Tryserum-Östra 
Eds kyrkokör sjunger under ledning av Reine Eriksson och Anna 
Lindquist. Efter mässan, kyrklunch och skördeauktion i församlings- 
hemmet. Matilda Helg och Anna Lindquist. 
 
Söndag 21 oktober 15:00 Mässa i Tryserums kyrka. Gunnar Karlqvist, 
Lena Stenhammar. 
 
Söndag 28 oktober 11:00 Ekumenisk gudstjänst i Östra Eds kyrka. För 
alla församlingar i kommunen. Matilda Helg, Barbro Wållberg m fl.

Dahlbergs 
Kross

Behöver du makadam, kross, grus, 

singel, sand?

0123-100 65 eller 0706715772

Tjejlunkens vandrare blir stickare. 
Vi avslutar vandringssäsongen 1 okt. med att gå och titta på gruvorna i 
Härad. Samling kl.10.00 vid Wahlmans maskinhall. 
Den 8 okt. 10.00 startar vi stickcafeet i Tryserums hembygdsgård. Medtag 
elvafika. Välkomna! 
Kontakt: Lilian 0730 984845, Marie 0705 509904 

TJEJLUNKEN

V R Å K A  
PUB 12 OKT  

 



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! 

Community Choir

Tisdagar Gamleby 18.30-20.30
Torsdagar Långrådna 19-21

VIll Du sjunga i kör så finns det plats och
du är välkommen att hoppa på även om
terminen är igång!  
 
 

AFRIKANSK DANS 
WORKSHOP 
6 Okt kl 10-12

Kom och dansa afrikansk dans med
Trumgruppen och danslärarna i

Primal Ground !  
Vi håller till i Bygdegården om det blir

mycket folk och annars här!  
Anmäl dig via mail eller telefon! 

kajsanorrby@hotmail.com 
0739881399 
Pris: 250:-

Vad var roligast? 

Öppna kärleksbreven och 

speeddejtingen

Vad var jobbigast? 

Valen, som blev svårare och svårare.

Hur valde du bland breven? 

Jag fick hjälp av vänner och familj.

Hur är din drömman? 

Händig, rolig, charmig, omtänksam.

Vad händer nu?     Nu ska jag bänka mig framför tv:n med 

skämskudden i högsta hugg! 

Bonde söker fru
Varför? Hur? När?

Ni som har missat att Susanna Karlsson i 
Stjärneberg är en av bönderna i årets säsong av 
“Bonde söker fru” har antingen ingen tv eller 
inget vidare öra för skvaller! 
Efter en het sommar kan ni nu få följa Susannas 
kärleksresa på tv4, onsdagar 
kl 20.00 varje vecka fram till nyår. 
 
Fem Frågor 

Nu finns det möjlighet att köpa nötkött från Åsviks säteri.  
Vår besättning är ekologisk och KRAV certifierad. 
Halv slaktkropp 75-100 kg 140 kr/kg 
Fjärdedels slaktkropp 40-50 kg 140 kr/kg 
10 kg 160 kr/kg 
Våra djur slaktas, styckas, hängmöras och vakuumförpackas  
på Bjursunds slakteri. Lådorna består av benfria styckdetaljer  
och ca 50 % färs. 
För att beställa kontakta: 
Linnéa 073-544 53 20 eller Kalle 073-515 63 84

Åsviks Kött

Tusen tack för all hjälp och kärlek 

under vårt bröllop!  
Det har varit en intensiv sommar för oss
pga bröllop bl.a. Vi är så lyckliga att vi bor
här och allt stöd vi får från er i bygden! Nu
ska vi landa och samla ihop oss och
fortstätta vårt arbete för denna levande
landsbygd!  
Kolla in vår facebooksida för att veta vad
som händer hos oss! 



Upplaga: 765 ex (sommar 2000 ex). Tryck: Screenprint Norrköping. 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 15 Okt 
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 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 

Åsviks Kött 

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!

Aktiva Tryserum

Under första veckan i september hade Tryserums Hembygdsförening många aktiviteter. Först 
var det Östgötadagarna där man kunde testa på att göra smörkniv, dekorationsmåla, spinna 
och väva. Många kom för att testa de gamla hantverken och en del kom bara för att titta 
folkkonstutställningen, de unika gamla gravkorsen eller träffa gamla bekanta. 
 
Veckan därefter hade hembygdsgården öppet varje dag där man kunde testa att karda, spinna, 
väva och baka bröd i vedugn. En dag kom elever från Tryserums Friskola och gjorde 
smörknivar. Veckan innehöll också en kulturvandring i Västertryserum och avslutades under 
Kulturarvsdagen med en gammaldags gudstjänst vid Tryserums kyrkoruin. 
Text ocy bild : Ingalill Ivarsson

Fredagskväll på Ekbacken den 26 oktober från kl 19.00 
Festlokal och övernattningsrum till humana priser! 
Boka på 070-390 48 02 

Ekbacken 


