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T J E J L UNKEN
S T I C KARNA

Nu  ha r  s t i ckca fée ts  vå r säsong  s ta r ta t  i  Hembygdsgården
i  T ryse rum .
Handarbetssugna  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 .
 
 

Vårt Byablad är i stort behov
av sponsorer och annonsörer
för att finnas! 
Se till att bli sponsor och hjälp
bladet bli ännu bättre genom
att skriva och annonsera i det!
Vill ni vara med och sponsra
Byabladet så kostar det

Med reservation för tryckfelsnisse
 & ändringar i kalendarium!

Deadline för mars-numret 
17 feb

Maillista och betalningspolicy

Feb
2 0 2 0

minst 750 kronor för föreningar och minst 1500
kronor för företag, och då får ni ert (föreningen eller
företagets) namn i sponsorrutan i bladet. Ni får
också annonsera fritt i varje blad. Mindre och större
bidrag är förstås också välkomna. Skicka in ert
bidrag till bg 5707-8867.

Anmäl er till maillistan för att få påminnelse innan
deadline. Vill ni vara med på den listan så skicka ett
mail till mig: kajsanorrby@hotmail.com. Döp mailet till
"Byabladet maillista"!
 
Ny Betalningspolicy: Hädanefter tar vi inte med
annonser som inte är betalda före tryck, så se över
att din sponsoravgift eller annons är betald direkt när
du skickar in. 
För att förenkla betalningen har nu Byabladet sitt
eget swishnr: 
123 296 70 73



Ekbacken 

Jan
31 fr  19:00  Fredagkväll på Ekbacken, se annons
 
3   ti 12:00    Sopplunch i Tryserums hembygdsgård. 
                     Andakt, soppa, kaffe och kaka 20kr. 
9   sö 15:00  Gudstjänst i Östra Eds kyrka. Helg, Främberg. 
          16:00  KONSERT med Hoven Droven, Långrådna Kultur, se annons
13  to 19:00  Terminsstart för Långrådna Kvinnokör, se annons
14 fr    19:00 Pub Vråka, se annons
16 sö 18:00  Mässa i Tryserums kyrka. Linnarsson, Främberg.
21-23 feb Helgkurs : Kreativ text och låtskrivarretreat, Långrådna Kultur, 
                    se annons
23 sö 18:00 Årsmöte Bygdegårdsföreningen Östra Ed, se annons
24 må 18:00 Kretsstämma Röda korset Tryserum, se annons
27  to  18:30 Föredrag på Ekbacken, se annons
28  fr  19:00 Fredagkväll på Ekbacken, se annons
29  lö  15:00 Kretsstämma Röda korset Östra Ed, se annons
 
 
 
Måndagar: Stickcafé i Tryserum, se annons
Torsdagar: Kvinnokör i Långrådna, se annons
 
 

Fredagskväll på Ekbacken 31/1 från kl 19. Carl-Anders
kapell spelar livemusik!
Nästa gång är den 28/2.
Festlokal och övernattningsrum till humana priser. Boka på 070-390 48
02 eller info@ekbackenshus.se
Tryserums Intresseförening

 
 

"750 mil genom Väst Australien" , 
Anders och Inger Spetz-Eriksson visar bilder och berättar om
campingresan till nationalparker i delstaten Western Australia.
Torsdagen den 27 februari kl 18:30 Ekbacken , Tryserum
50 kr entré ,Vi bjuder på kaffe med pavlova 
 

2000-2020
 

God Fortsättning 
på nya året! 

 
Öppnar åter i slutet av mars men som
vanligt öppnar jag gärna innan dess.

Slå en signal ; 
070-5303455 el 0493-41186

Kalender Februari 2019

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

Tryserums Röda Korskrets har
Kretsstämma

Den 24/2 2020 i Tryserums Friskolas matsal kl. 18 00. 
Alla medlemmar och blivande medlemmar är välkomna. 
Vi bjuder på kaffe och semla.  
/Styrelsen

Östra Ed Tryserum Bygdegårdsförening 
håller årsmöte i Bygdegården söndagen den 23 februari kl 18.00
Före mötet lyssnar vi till Ulf Hjulström  som visar bilder och
berättar om ”Fågelåret 2019”. 
Föreningen bjuder på kaffe och tårta och vi avslutar med
årsmötesförhandlingar.
Välkomna önskar styrelsen

Årsmöte



P U B

P U B  I  MOGÅ R D E N  V R Å K A  

F r e d a g e n  d e n  1 4 F e b r u a r i  k l . 1 9 . 0 0

 

H j ä r t l i g t  V ä l k om n a

 

 

JAKTMARK SÖKES
Seriösa Danskar söker jaktmark.

 Gärna med ett kontrakt på 5 år. 

Kontakta Jörgen på tel  0730-65 63 09

 

 

 

Eldriven bilningshammare
uthyres på timme eller dygn. Kräver tillgång till 220 volts
eluttag.
Timpris påbörjad timme 100 kr ink moms
Dygnshyra 1000kr ink moms
Bäckaskogs Gård
Magnus Dahlgren
Tel 0708347282,

Röda Korset Östra Ed kallar till
kretsstämma/årsmöte 

 
 Tid: Lördag 29 februari 2020 kl. 15.00 

Plats: Östra Eds församlingshem  
 

Motioner ska vara kretsen tillhanda två veckor före årsmötet. 
Verksamhetsberättelsen med bokslut för 2019, kan beställas hos ordföranden. 
Kretsen bjuder på lättare måltid och kaffe med dopp, anmäl er gärna innan så vi vet
hur många som kommer.  
 
Har du frågor hör av dig till ordföranden Anna Ersson på e-post: 
krets.ostraed@redcross.se eller mobil 070-7810591 alt. telefon 
0493-41035. 

 Väl mött 
önskar styrelsen för Röda Korset Östra Ed

Röda Korset i Östra Ed bjuder in till
utbildning i Östra Eds församlingshem.  

Alla är välkomna att anmäla sig till denna kurs!  
 

Utbildningsinnehåll:
Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i första hjälpen
vid hjärtstopp (hjärt-lungräddning) samt att använda hjärtstartare.  
Inga speciella förkunskaper krävs. 
 I kursen ingår mycket praktisk övning. Vi rekommenderar därför oömma kläder. 
 Utbildningen omfattar 6 timmar exklusive raster.  

Lunch och kaffe ingår under kursdagen. 
När: Lördagen den 7 mars 2020 klockan 09-16.30 
Du är välkommen med din anmälan till krets.ostraed@redcross.se 
Vi behöver uppgift på: namn, mailadress och mobilnummer till de som ska gå 
utbildningen. Eftersom platserna är begränsade (max 14) kommer du efter 
att du anmält dig, få en bekräftelse på om du kommit med eller inte.  
 
Vid frågor hör av dig till ordföranden Anna Ersson på e-post:
krets.ostraed@redcross.se eller mobil 070-7810591.

 vi arrangerar allt utan arrangörsstöd och behöver ert engagemang
för att det ska funka. Det är förköp som gäller och biljetterna går
att köpa så länge det finns plats och SENAST 2/2. Efter 2/2 är det ett
högre pris i mån av plats. Detta för att vi ska ha möjlighet att
planera kvällen på bästa sätt och veta att vi kan betala våra
musiker. Såklart du ska komma! det kommer bli fest i byn!
PRIS: 265 :- Förköp
SÄLJES av Långrådna Kultur
KONTAKT:
E-post: kajsanorrby@hotmail.com
SMS: 0739-881399
LOKAL: Bygdegården i Långrådna
TID: Söndag 9/2 kl 16:00
"Certainly not the only Scandinavian folk rockers still standing, but
probably the best



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 17 feb!
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 • 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 

Sponsorer
Utan er finns vi inte 

Byabladet
Övriga sponsorer:
Anders Svensson Bockgård

Anders Svets & Fordon

Bäckaskogs gård*

Café Kårtorp

Dahlbergs Kross *

Echo-Butiken AB *

Fogelviks Egendom AB

Fågelviksgruppen

Ihrsjös måleri

Jörgen Svensson

Liljestad Gård AB

LRF Tryserum/Östra Ed

Långrådna Kultur & Gästgiveri *

Långrådna Skog

Mekonomen Bilverkstad, Valdemarsvik

Roy Thellmans Handelsträdgård

SEOM Fritidshus AB

Stjärnlanda Flygfältsförening

Svenska Kyrkan 

Svenska Presenter *

Tjejlunkenstickarna *

Tjust-Eds Maskin AB *

Tryserums Friskola 

Tryserums Röda Korsetkrets *

Valdemarsviks El AB

Vråkabygdens Byalag *

Vångströms Golv eftr. AB  

Västerums Entreprenad *

Åsviks Kött *

Åsviks Säteri

Östra Eds Rödakorskrets*

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

Dahlbergs
Kross

Behöver du makadam, kross, grus, 

singel, sand?

tel: 0706715772

Åsviks Kött
Vi säljer ekologiskt nötkött från vår Krav-märkta djurbesättning. På vintern hålls alla djur

i ladugårdens lösdrift, där de fodras enbart med gräs och klöver och under

sommarhalvåret betar de i våra fina naturbeten i bl.a. Östra Ed och Uknadalen.  

Passa på att beställa till v 9-10 då vi har färskt kött i kylen. 

 

Köttlådor: 

 10 kg: Ca 50% färs paketerat om 500 gram. Ca 5 olika styckdetaljer. Blandat ädel- stek-

och grytdetaljer. 

Pris: 150 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: 140 kr/kg  

 

 Det går även att beställa enskilda detaljer eller större kvantiteter.  Allt kött är

vakuumförpackat och märkt med datum, vikt och innehåll. Lådans vikt kan variera med

+/- 10%  

 

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

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

prel. Utgivningsplan Byabladet Våren 2020
MÅNAD
Mars
April
Maj
Juni - "sommarnummer"
även till sommarboende
Augusti (inför hösten)

DEADLINE MATERIAL
17/2
17/3
17/4
17/5

 
24/7

 
 

UTGIVNINGSDAG
28/2
27/3
28/4

ej klart
 

31/7


