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BYABLADET
FÖR TRYSERUM, ÖSTRA ED & VRÅKA

2016 COLLECTION

Tryserums Intresseförening, Tryserums Hembygdsförening, Östra Eds Hembygdsförening
Vårt Byablad är i stort behov av
sponsorer och annonsörer för att finnas!
Se till att bli sponsor och hjälp bladet bli
19
20
ännu bättre genom att skriva och
annonsera i det!
2020
Vill ni vara med och sponsra Byabladet
så kostar detminst 750 kronor för
Deadline för sommar-numret föreningar och minst 1500 kronor för
företag, och då får ni ert (föreningen eller
17 maj
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.

Maj
juli-aug

Aningen tomt
och inställt i dessa tider?
Ge dig möjligheten att hitta nya vägar,
nya lösningar och ny idéer. Ramar och
hinder kan vara bra för kreativiteten.
Och glöm inte att titta tillbaka på allt
du har gjort, stanna upp och njut av
det!
Eller gå ut och njut av våren!

Lantbruksplast insamling 4 – 5 Maj.
Måndag 4 Maj kl. 13.00 – 18.00 ,
Tisdag 5 Maj kl. 7.00 – 12.00 .
Plats: Stinghults gård.
Mer information www.svepretur.se

TJEJLUNKEN TIPS:
Hej alla tjejlunkenvandrare!Hoppas att ni fortsätter med
egenpromenader. Ett par tips.Just nu är
frågepromenaden vid parkeringen vid Tryserums kyrka
som allra vackrast med gullvivor, lungört och massor av
vitsippor och så fåglar förstås.Och ett förslag på
dagsutflykt.Stjärnorpsravinen, vid Stjärnorps kyrka, ett
par mil norr om Linköping. Helt underbar just nu, gott
om bord och bänkar för matsäcksätande.Hoppas att vi
alla kan ses till hösten. Ha det gott / Lilian

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

Med reservation för tryckfelsnisse
& ändringar i kalendarium!

Kalender MAJ 2020

3 sö 15:00 Gudstjänst i Östra Eds kyrka. Gruvebäck, Främberg.
4-5 må-ti
Insamling av lantbruksplast, se annons.
21 to 11:00 Gudstjänst i Tryserums kyrka. Gruvebäck, Främberg.
Virtuellt sångprojekt online: IsolationSingers. Återkommande se hemsida!
https://sites.google.com/view/isolationsingers/home
Alla är välkomna! Ett sätt att umgås och göra något ihop trots isolering under
corona, var du än är kan du delta! Bjud in dina vänner och familj världen
över!

ÖPPET
Lördag-söndag 13.oo-16.oo
Extraöppet
1 maj & Kristihimmelsfärd 13.oo-16.oo
Tomatplantor
från mitten av maj

Grusning och saltning av vägar. Vi säljer även grus och
jord. Vi utför maskintransporter.
Grävning av diken-Enskilt avlopp
Planering av tomter-Skogsvägar

Vi firar 20 års jubileum 20% rabatt på hela
sortimentet under maj
Välkommen till Stockkärr !
Lotta
0493-420 00/411 86
www.svenska-presenter@live.se

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

VRÅKA
Alla större
aktiviteter
inställda tills
vidare .

Ekbacken

Festlokal och övernattningsrum till humana priser.
Boka på 070-390 48 02 eller info@ekbackenshus.se
Naturstigen (fågelstigen)
Öppen 1 April-30 September
Stigen med sina 10 frågor är öppen dygnet runt.
Start vid parkeringen
mellan kyrkan och skolan i Tryserum.
/Naturstigsklubben

Hemvändardag Tryserum

Hemvändardagen i Tryserum 21/5
kommer endast ha gudstjänst i
Tryserums kyrka kl. 11.00.
Tryserums Röda Korskrets och
Tryserums Hembygdsförening ställer
under rådande omständigheter in
sina aktiviteter.

Inställt :
Tryserums Hembygdsförening ställer
in följande aktiviteter i april och maj:
Valborgsmässofirandet 10/4,
Vårvandringen 9/5 och Öppet hus i
hembygdsgården under
hemvändardagen 21/5.

Pga corona gungar även min verksamhet som så mycket annat.

MEN NU KÖR JAG ÖPPEN KÖR ONLINE!

The "Trash Ladies"
LÖVBO - STJÄRNEBERG

Jag drar igång ett projekt som alla kan delta i hemma, helt utan smittorisk!
Projektets syfte är att få folk att mötas och sjunga tillsammans och för ett
litet tag känna gemenskap och glöm krisen.
VARJE SESSION ÄR ÖPPNA FÖR ALLA!
https://sites.google.com/view/isolationsingers/home

De lokala skräpletar-Hjältarna på
cykel vill uppmuntra fler att sluta
upp att slänga och i stället ansluta
sig till att plocka.

Åsa i Lövbo och Anette i Stjärneberg har vårstädat längs
vägen!
- Det är helt otroligt så mycket skräp som kastas längs
vägen! säger de.
Ölburkar och flaskor, cigarettpaket och fimpar, snusdosor,
godis- och glasspapper, kaffemuggar, hela och delar av
måltider från snabbmatkedjor, våtservetter, tappade bil- och
traktordelar (de största kan de inte få med hem),
rivningsdetaljer från renoveringar... Och jättemånga
snöstakar som stod snett, vikt sig eller ramlat (många också i
småbitar) -då tar inte väghållaren med dem i insamlandet
som görs maskinellt!
Skräpplockande är ett jättebra sätt att motionera tycker Åsa
och Anette!
- Det går bra både med cykel och med skrinda, dock är det
lite bökigt att få med sig snöstakarna på cykeln. säger de.

#IsolationSingers

Väl hemma måste man sortera och kasta skräpet på rätt
ställen. Nu hoppas de att det inte hamnar några
flera aluminiumburkar i vägkanterna innan vägverket slår
vägkanterna i sommar, för burkarna blir väldigt vassa när de
trasas sönder... För att inte tala om hur det blir när burkarna
följer med ensilageskörden in till korna...
Åsa och Anette städar i sitt närområde, och uppmanar alla
att ta med en skräppåse på promenaden eller cykelturen!

En otroligt lyckad kväll!
Fantastisk konsert med Hoven Droven 9/2

#Koråmatider
Tack och lov hann vi med detta stora
evenemang före Corona.

Åsviks Kött
Vi säljer ekologiskt nötkött från vår
Krav-märkta djurbesättning.
Nu har vi frysta styckdetaljer hemma
till försäljning. Allt från filé till färs.
Kontakta oss för mer information.

Köttlådor:

ROY

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

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

THELLMANS

HANDELSTRÄDGÅRD

DET ÄR ÖPPET
Handla ute i det fria. Det går bra att handla via
självbetjäning, vi tar Swish.
Kom och hälsa på oss och se vad vi arbetar
med så här års. Plantering av växter och
delning av perenner är i full gång.
April 10-16.00 dagligen
Maj 10-18.00 vardagar 10-16.00 helger
Till försäljning finns nu sparris, rabarber,
jordgubbar, ramslök, svarta vinbär, krusbär,
hösthallon, björnbär, vårblommor och perenner.
Jordprodukter finns också: olika typer av
planteringsjord, kogödsel, barkmull och
täckbark.
Varmt välkomna till oss!

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

Dahlbergs
Kross
tel: 0706715772

prel. Utgivningsplan Byabladet Våren 2020
MÅNAD

DEADLINE MATERIAL

Juni - "sommarnummer" även till

17/5

UTGIVNINGSDAG

slutet av maj samt mitten av juni

sommarboende

täcker juni-aug i innehåll

Augusti (inför hösten )

24/7

Sponsorer

Byabladet

Utan er finns vi inte

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.

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

31/7

Övriga sponsorer:
Anders Svensson Bockgård

Anders Svets & Fordon

Roy Thellmans Handelsträdgård*

SEOM Fritidshus AB

Stjärnlanda Flygfältsförening

Svenska Kyrkan

Bäckaskogs gård*
Svenska Presenter *

Café Kårtorp
Tjejlunkenstickarna *

Dahlbergs Kross *
Tjust-Eds Maskin AB *

Echo-Butiken AB *
Tryserums Friskola

Fogelviks Egendom AB
Tryserums Röda Korsetkrets

Fågelviksgruppen
Valdemarsviks El AB

Ihrsjös måleri

Vråkabygdens Byalag *

Jörgen Svensson

Vångströms Golv eftr. AB

Liljestad Gård AB

Västerums Entreprenad *

LRF Tryserum/Östra Ed *

Åsviks Kött *

Långrådna Kultur & Gästgiveri *

Långrådna Skog

Åsviks Säteri

Östra Eds Rödakorskrets

Östra Ed-Tryserums

Bygdegårdsförening

Mekonomen Bilverkstad, Valdemarsvik

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 maj!
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

