
BYABLADET
FÖR TRYSERUM, ÖSTRA ED & VRÅKA

OKT20 17

B R E D B A N D  V I A  F I B E R  I  
B Y G D E N

Vill du dela med dig av något som hänt 
eller informera om något som kan vara 
av intresse för fler än dig så är du 
välkommen att skriva ett inlägg i 
Byabladet. I mån 
av plats så tas det med!  

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

tips

info

Med reservation för tryckfelsnisse 
& ändringar i kalendarium!

Deadline för NOV-numret 
20 okt

T j e j l u n k e n .  
Tjejlunkenvandrarna blir tjejlunkenstickarna. 
Vi avslutar vandringssäsongen vid Vikebodaområdet. Samling på Kolplan i 
Valdemarsvik 2 oktober kl. 10.00. 
Stickcaféet startar 9 okt. kl.10.00 i Tryserums Hembygdsgård. Välkomna! 
Info Lilian 0730 98 48 45. 

Nu har vi sålt vår gård här i Valdemarsvik och söker nya boenden. Vi är två sällskap som 
söker var sitt boende. Jag, Frida har min pojke i trean på Tryserums friskola och söker 
boende för oss att köpa. Erik, min pappa söker torp eller stuga med uthus, att köpa.  

Allt är av intresse!  
Mvh /Frida, Liam och Erik  

Frida Knape 0707339921 frida@knape.se 
Erik Knape 0768182732 
knape.erik@gmail.com 

Hus/torp Köpes 
i Tryserum 

med omnejd.

Fiberprojektet har ju som bekant dragit ut på tiden 
rejält. Det verkar nu som det tagits omtag från 
Telia/Zitius, och för er som inte deltog på mötena 
nyligen så är det viktigt att känna till följande: 
-   Deadline för att skicka in avtal är 31 okt. 
-   Skicka in avtal även om ni gjort det tidigare, eller 
ring och kolla att din beställning finns med (020-11 
85 00) - vår beställning var "borttappad"! 
-    Mycket generösare inställning till vad som är 
tomtgräns än vad som sagts tidigare! 
-    Ju fler vi är som beställer, desto snabbare 
kommer vårt område att påbörjas! 
Tänk på att beställningen INTE är bindande förrän 
man får en bekräftelse, och efter detta har man ändå 
14 dagars ångerrätt. Det räcker dock inte med en 
intresseanmälan, det måste in en beställning för att 
din fastighet ska räknas in i underlaget. 
Osäker? Ring eller maila mig så berättar jag varför 
jag tycker det är viktigt att fiberansluta sin fastighet. 
Jag är helt obunden från Telia/Zitius, men tycker att 
detta projekt är viktigt för vårt område. Leif Almgren, 
Tryserum Hagby, tel. 33023 eller 070- 
5935927, leif.almgren@gmail.com 



HöstÖppet

Kalender Juli-Aug 2017OKT 
2    må  10.00  Tjejlunken, se annons 
7    lö    19.00  DANS, Bygdegården, ICAROS, se annons 
8    sö  11.00   Mässa i ung ton, Tryserums kyrka    
            15.00   Gudstjämst i Östra Eds kyrka   
9   må  10.00   Stickcafé, se annons, tjejlunken 
12  to   18.00   Veckomässa i Valdemarsviks kyrka 
13  fr    19.00   PUB, i Vråka, se annons 
15  sö  17.00   Psalmfrossa i Tryserums kyrka med kontraktets alla     
                         körer
17  ti    18.00    Föreläsning om glesbygdsmedicin, Sjöhuset, 
                         Valdemarsvik, se annons 
22  sö  18.00    Gudstjänst i Östra Eds kyrka. Luther- ”Tron allena”.  
26  to  19.00    Teaterföreställning om Moa Martinsson, se annons 
27  fr   19.00    Fredagskväll på Ekbacken, se annons 
28  lö  9-16.30 Gratiskurs, första hjälpen/hjärtlungräddning, 
                        ANMÄLAN: senast 20 okt, se annons  
29  sö  16.00   Luther, föreläsning+gudstjänst i Tryserums                 
                        hembygdsgård samt kyrka, se annons   

Lördagar-Söndagar

(Stängt 28-29/10 - Semester) 

    13.00-16.00 

Mycket NYTT  
  allt från varma filtar från Klippan  

till nya ugnseldfasta Formar från Gerbera     
 

 Kaffe och kaka finns att köpa! 
 Varmt Välkommen! 

Lotta 
0493-420 00/ 41186 

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

Bygdegården i Långrådna 

Lördag 7 oktober. 

ICAROS orkester spelar upp efter att vi ätit en 

3-rätters middag med samling kl. 19.00. Entré 300:/person,- 

Medlemmar 280:- 

Anmälan till: Ann-Marie 0123-31073, Inger 0493-42048, 

MarieLouise 0493-42039 

en av våra mest lästa arbetarförfattare. 

Långrådna Bygdegård torsdag 26 oktober kl 

19.00. Biljetter kan köpas vid entrén, på 

Turistbyrån eller beställas hos Claes Steen 

0123-20711, 070-6714033

 

Gamla som nya utställare hälsas 

välkomna. För information och anmälan 

ring MarieLouise 0493-42039 070- 

6163582. Som vanligt är marknaden öppen

för besökare 10.00 till 15.00. 

Ingen entré. 

Kaffeservering 

VÄLKOMMEN TILL DANS_KVÄLL!!!    

EN GRIPANDE FÖRESTÄLLNING OM 
"MOA MARTINSSON"

DEN ÅRLIGA JULMARKNADEN 
ANORDNAS I ÅR LÖRDAGEN 

DEN 9 DECEMBER!



Långrådna Kultur & Gästgiveri

Anmäl er för nyhetsbrev! 
Arrangör: Långrådna Kultur & Gästgiveri 

För mer information och bokning 
kajsanorrby@hotmail.com 

tel 0739-88 13 99 
Varmt Välkomna hälsar Kajsa & Emil 

                               Gilla oss på Facebook!                               

TUPPAR DUMMA POJKAR & 
HELIGA BANANBLAD 
Välkomna på en rolig berättarstund  
Anna Fogelberg berättar sagor som passar 
 hela familjen. 
50 kr/person fika ingår? 

                   ÖVERNATTNING! GÄSTGIVERIET ÄR ÖPPET! 

/LÅNGRÅDNA COMMUNITY CHOIR 
    VI ÖVAR PÅ TORSDAGAR  kl 19-21 

OKTOBER

SJUNG MED OSS!!! 
En kör med fokus, skratt och värme! 

Mycket klang och röstarbete i blandade genrer!

HÖSTLOVSEVENEMANG: 

Sånglektioner
Utveckla din röst genom sånglektioner för Kajsa Norrby! 

John Leo Carter
Singer/songwriter 

från Irland  

Konsert 12 Nov 
kl 15 

förköp: 150:-
Gitarr, bodhran och Bouzouki, men framförallt 

den kraftfulla och känslosamma rösten 
karaktäriserar Johns Leo Carter

Hembakat fika till självkostnadspris i pausen! 

4 nov   
 kl 15   

Under hösten fram till i början av 
november erbjuder vi höstfägring till 

trädgård och uteplats. 
Till Allhelgona finns fin gravsmyckning. 
Välkommen att göra en beställning hos 

oss! Titta gärna förbi i handelsträdgården, 
här finns också fina perenner. 

 

Roy Thellmans 
Handelsträdgård

Höstfägring, dekorationer & 
kransar till Allhelgona.

KONTAKT: 
skilleredkvarn@gmail.com 

Roy: 073-4142152 / 010-4026414 
Facebook: @RoyThellmansHandelstradgard

Luther 2017-500år av reformation avslutas med 
Föreläsning om Gustaf Wingren i 
 TRYSERUMS HEMBYGDSGÅRD. 

 Wingren kom från Tryserum och var en av 1900-talets 
stora Luthertolkare. 

29 OKTOBER kl 16 
Föreläsare stiftsteolog & sekreterare i Gustaf 

Wingrensällskapet Jonny Karlsson 
Kvällen avslutas med måltid och gudstjänst. 

Recept
Svampsalt

Vi har en fantastisk höst, eller ja, åtminstone en mycket 
höstig höst, därmed fantastiskt mycket svamp!  
Vet du inte vad du ska göra av allt? Gör svampsalt!

3/4-delar SVAMP, gärna kryddig, t.ex foten från 
stolt fjällskivling, blodriska, svart trumpetsvamp. 

1/4-delar SALT utan tillsatser, t,ex havssalt eller 
himalayasalt. 

Mixa den färska svampen och saltet till en blöt gröt. Bred ut den på 
ett bakplåtspappersklädd plåt och torka i ugnen på max 50 grader 

och luckan på glänt.  
När kakan är helt torr, ta ut den, bryt sönder och mixa igen till pulver 

som går att strö i och på maten.  
Detta går såklart att variera i oändlighet, blanda grönsaker och 

kryddor i din mix innan du torkar och laborera med den saltmängd 
du tycker passar! 



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 20 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 
Bankgiro: 5707-8867 • Epost: byabladet@tryserum.se • Bladet finns att hämta digitalt på www.tryserum.se 

Sponsorer

Utan er finns vi inte 

Byabladet

Anders Svensson Bockgård 

Café Kårtorp 

Dahlbergs Kross 

Echo-Butiken AB 

F.d tryserums kyrkliga syförening 

Fogelviks Egendom AB 

Jörgen Svensson 

LRF Tryserum/Östra Ed, 

Långrådna Kultur & Gästgiveri 

Bäckaskogs gård 

Roy Thellmans handelsträdgård 

Stjärnlanda Flygfältsförening 

Svenska Kyrkan 

Svenska Presenter 

Tjejlunkenstickarna 

Tjust-Eds Maskin AB 

Tryserums Friskola 

Tryserums Hembygdsförening 

Tryserums Intresseförening 

Tryserums Röda Korsetkrets 

Valdemarsviks El AB 

Valdemarsviks Sparbank 

Vångströms Golv eftr. AB   

Östra Eds Röda Korskrets 

Östra Eds Hembygdsförening 

Östra Ed-Tryserums  Bygdegårdsförening

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!

Hur kan modern teknik göra det lättare att få 
vård och omsorg hemma? 

"Fredagskväll på Ekbacken"

Arrangörer: Tryserums Intresseförening 
                    VÄLKOMNA!!   

Kom och lyssna till vårdcentralschef Charlotte Kettle och 
sektorschef Marie Smid som berättar om det gemensamma 
projektet ”Glesbygdsmedicin i Valdemarsviks kommun” 

Tisdagen den 17 oktober kl 18.00 
Bokö, Sjöhuset, Valdemarsvik 

Välkomna. Vi bjuder på lite tilltugg. 

Centerkvinnorna Gröna Bönorna 
Centerpartiet i Valdemarsvik 

27 nov, från kl 19.00

Dahlbergs 
Kross

Behöver du makadam, kross, grus, 
singel, sand?

0123-100 65 eller 0706715772

V R Å K A
PUB i Vråka 13 Okt

Klä dig i oömma kläder! 


