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Deadline för Maj 10/4

Med reservation för tryckfelsnisse & ändringar i kalendarium!

Moth
er of light

 

Vårsoaré & Café 
 19/4 kl 19 

Långrådna bygdegård 
 

Biljetter 150kr Boka plats:
Marie-Louise: 070-6163582

AnnMarie: 073-6737845
 
 
 
 
 
 

Hej! Vad skulle du vilja se
mer av i Byabladet? 
Är det något du själv kan
bidra med?
Kåseri, Recept, Odlingstips,
Bilder, Tankar, Berättelser,
Något trevligt, Något
otrevligt, Brandfacklor,
Krönika, Komik...
Kom gärna med förslag och
material. 
Välkommen våren 2022. 
Vi håller tummarna för ny
kraft och öppnare
möjligheter. 

Nu slår vi upp portarna för Roys blommor vid Långrådna
Söndag 3 april kan ni hitta våren hos oss med

Penséer, Primula, Pelargonior, Narcisser och en massa andra sorter.  
Årets pelargon presenteras och går att köpa.
Här finns också Yrkesjord, Sättpotatis mm

Vi serverar kaffe och våfflor
Välkomna till en riktig vårsöndag i Långrådna 

 
 

Kajsa Norrby, kommer att ge en konsert i Bygdegården i Långrådna. Under denna
konsert får Kajsas röst sällskap av tre andra sångröster, en cello, ett piano, en bas och

lite annat. Det blir soaré & café! Djup & Ljus! Folkmusik & Fikapublik! Kajsas sånger är en
blandning av folkmusik från olika delar av världen, teatermusik, jazz, musikal mm.

Berättande och själfull närvaro genom att använda röstens kraft.
 

FIKA ingår i biljettpriset så boka gärna före 11 april så vi vet hur mycket fika som behövs.
Denna produktion genomförs med stöd från:

KULTURRÅDET, BYGDEGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND & BILDA! 
Tack vare ekonomiskt stöd kan vi erbjuda ett så lågt biljettpris.

Hoppas vi ses!



Porträttet
Porträttet är en återkommande  serie vi hoppas kunna hålla liv i med er hjälp. 

Porträttet kan handla om en person eller en familj, en plats, en sjö eller ett gammalt besjälat träd som finns
här i bygden. Vill du skriva och berätta om någon eller har tips på någon du skulle vilja att vi berättar om så

hör av dig.  Serien återkommer så länge det finns någon som vill berätta och någon som vill skriva. 

Tryserums friskola för Grön flagg
Många elever på skolan har ett stort engagemang för djur, natur
och miljö. För att ta vara på elevernas entusiasm för olika
klimatfrågor arbetar vi under läsåret 21/22 med att förnya vårt
Grön flagg-certifikat på skolan och förskolan. 
På skolan arbetar vi utifrån tre huvudmål; Hållbar skolgård,
Solenergi och Källsortering. Vi arbetar på olika sätt i olika klasser
utifrån elevernas förkunskaper och förmågor, för att sedan
gemensamt presentera ett slutresultat av vår Grön flagg-resa. 
På skolgården har det till exempel planterats många olika växter
som kommer generera i gott för både djur och människor.
Eleverna har bland annat varit med och planterat äppelträd. Under
vårterminen kommer det i skolträdgården att odlas olika grödor
som senare under hösten kommer skördas och användas på olika
sätt. 
Källsortering och återvinning är en viktig del för att få jordens
resurser att räcka längre. Vi arbetar för att göra eleverna mer
medvetna om hur vi kan källsortera och varför vi gör det. Eleverna
har bland annat inventerat vad vi har för olika sorteringskärl på
skolan och några klasser har fått i uppgift att kolla hur de sorterar
hemma. De yngre eleverna har gjort fina kollage för varje kategori,
som tydligt visar på vilka produkter som ska sorteras var. 
Sommaren 2021 investerade skolan i fina solpaneler på taket.
Under vårterminen kommer vi arbeta med solenergi och lära oss
om hur solceller fungerar. Vi har fått upp en tv i entrén där
eleverna kan följa elproduktionen. 

TEXT: Sofia Skoglund Tryserums Friskola

Fira Valborgsmässoafton i
 Västertryserum vid Korsgatan kl.
20.30. Brasa och vårtal av Håkan

Svensson.
Tryserums Hembygdsförening

 
  Naturstigen (Fågelstigen) 

Öppen 1 April 
till 30 September

Stigen med sina 10 frågor är öppen dygnet runt.
Start vid parkeringen 

mellan kyrkan och skolan i Tryserum.
/Naturstigsklubben

Valborgsfirande vid Åsvik 
Välkomna på valborgseld,

fyrverkeri, korvförsäljning mm.  
Vårtal  av Madeleine Wiström

kl 21:00



 

Nu våröppnar vi
 

Helgen
26-27 mars
13.00-16.00

 
Så härligt att få ses

igen….
 

Fika i all enkelhet
 

Välkommen! 
/Lotta 

0493-420 00
0705-303455

 
www.svenska-presenter.se

Nu  ha r  v i  o rgan i se ra t
p romenaderna  och  i  ap r i l  gå r  v i
som nedan :
 
4  ap r i l :  Na tu r s t i gen  v i d
ky rkpa rke r i ngen  v i d  T ryse rums
kyrka .
1 1  ap r i l :  V i  gå r  t i l l  Vass to rpet
f rån  Gå l l ö sa ,  s am l i ng  hos  Ann-
Kat r i n  Lycke .
18  ap r i l :  Annandag  Påsk ,  i ngen
vandr i ng
25  ap r i l :  Sam l i ng  hos  Mar i e  i
Segers rum ,  u t fo r ska r  området
dä r .
 
V i  s am las  k l .  10  måndagar .  2
t immars  p romenad  i nk l .
f i k a ras t .
T j e j e r  i  a l l a  å l d ra r  vä l komna !
Kontak t :  L i l i an  0730  984845 .
Ge  gä rna  fö r s l ag  på  b ra
vandr i ngs rundor .

TJEJLUNKEN
:

Tryserums Intresseförening inbjuder till årsmöte på Ekbacken
söndagen den 10 april kl 18.00! Kaffe o smörgås! Du som vill bli

medlem kan sätta in medlemsavgiften 100 kr/person, 
på bg 352-9260 eller swish 123 550 3164! 

Gamla och nya medlemmar är hjärtligt välkomna!
Festlokal och övernattningsrum till humana priser.

Boka på 070-390 48 02 eller info@ekbackenshus.se
 
 
 

Ekbacken

Varmt välkommen till Öjelsbo Country House som visar Erica
Agerås. Erica är en ung lovade konstnärinna , uppvuxen i
Linköping bor nu i Stockholm. Hon jobbar med kostym inom
film med bl.a Josefine Bornebusch och Jonas Karlson i
produktioner som Solsidan, Älska Mig och Harmonica. Se gärna
instagram : @ericaageras @ojelsbocountryhouse

Vernissage 9 april kl 13-17
Vi bjuder på dryck och snittar.

Kaffeservering finns.
Varmt välkommen 

Diana . Vägbeskrivning: google map Öjelsbo gård 1

Vårpremiär i Lilla Återbruket
under påskhelgen!

Långfredagen 15/4 & Påskdagen 17/4 kl.11-15
Hjärtligt välkomna att fira påsken i Lilla Återbruket.

Vi fyller hyttan med inspirerande vårfärger och
dukningar med våra handdrivna glas.

Hoppas vi ses! 
/Märta

 

Boken LOCKROP 
Boken handlar om sjön Rånen i Tryserums socken som under tre

månader förvandlas till en sprudlande fågellokal. 
 

Texten är skriven av Simeon Gudjonsson. Han är uppvuxen i
Tryserum nära sjön och boken är en kärleksförklaring till våren, sådan

den uttrycks i hans hembygd.
Bokens fotografier är tagna av naturfotograf Jan Ekberg.

Akvarellerna är gjorda av Marie Pettersson.
 

Boken kostar 250 kr och kan köpas från oss:
Siv Gudjonsson 072-3995385 

Simeon Gudjonsson 070-743 31 16
Jan Ekberg 073- 582 39 91

Marie Pettersson   0493-40146
samt hos Hallings interiör i Valdemarsvik



Övriga sponsorer:
Anders Svensson Bockgård

Anders Svets & Fordon

Bäckaskogs gård

Café Kårtorp

Dahlbergs Kross *

Design Viktor Lenper

Echo-Butiken AB *

Fogelviks Egendom AB

Ihrsjös måleri

Jörgen Svensson

Liljestad Gård AB

Långrådna Kultur & Gästgiveri *

Långrådna Skog*

Mekonomen Bilverkstad, Valdemarsvik

Roys Blommor *

SEOM Fritidshus AB

Stjärnlanda Flygfältsförening

Svenska Kyrkan*

Svenska Presenter *

Tjejlunkenstickarna *

Tjust-Eds Maskin AB *

Tryserums Bygg AB

Tryserums Friskola*

Tryserums Naturstig*

Tryserums Röda Korsetkrets

Valdemarsviks El AB

Vångströms Golv eftr. AB  

Åsviks Kött*

Åsviks Säteri

Östra Eds Rödakorskrets

Östra Ed-Tryserums  Bygdegårdsförening*

Sponsorer

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 10 april!
Sponsorer får gratis medverka i kalendariet, i annonser och under rubriken Sponsorer på sista sidan. För övriga företagare kostar annonser 200 kr styck och för privatpersoner 100 kr
styck. 
Redaktionen: Kajsa Norrby, Långrådna Gästgivaregård 1, 615 92 Valdemarsvik, epost: info@kajsanorrby.se • Anette Edström Karlsson, tel 0123-310 48, epost: anette@stjarneberg.se •
David Fogelberg, epost: david@vasterum.se • Ingalill Ivarsson, Nannyhill Gållösa, 615 95 Valdemarsvik, tel 070-634 31 19. 
Bankgiro: 5707-8867 • Swish: 123 296 70 73 Epost: byabladet@tryserum.se • Bladet finns att hämta digitalt på www.tryserum.se 

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!
En stjärna *  betyder att sponsorn annonserar i
bladet denna månad.

Dahlbergs 
Kross

Utan er finns vi inte 

Behöver du makadam, kross, grus, 

singel, sand?

Huvudsponsorer:
Tryserums Intresseförening * 
Tryserums Hembygdsförening* 
Valdemarsviks Sparbank *
Östra Eds Hembygdsförening*

Byabladet

tel: 0706715772

Åsviks Kött
I april får vi hem nya
köttlådor med ekologiskt
nötkött från kvigor. Det
går att köpa hela lådor
och enskilda
styckdetaljer.
Välkommen att beställa!

Köttlådor:
10 kg: Ca 50% färs
paketerat om 500 gram.
Ca 5 olika styckdetaljer.
Blandat ädel- stek- och
grytdetaljer. Pris: 170
kr/kg

25 kg: Ca 50% färs
paketerat om 500 gram.
Samtliga detaljer från ett
djur finns representerat i
lådan,
allt från filé till bogstek.
Pris: 160 kr/kg

Ring in din beställning till
Linnea: 073-5445320
Kalle: 073-5156384

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

Långrådna Potatis
8kr/kg

40kr/5kg
160kr/20kg

Ring 070-6501634
för beställning och hämtning!

/Tommy


