
SPRINGT
2016 COLLECTION

BYABLADET
FÖR TRYSERUM, ÖSTRA ED & VRÅKA

Tryserums Intresseförening, Tryserums Hembygdsförening, Östra Eds Hembygdsförening

3  ma j :   Na tu r s t i gen  v i d  pa rke r i ngen  v i d  T ryse rums  ky rka .  

10  ma j :  Rögö l skogens  na tu r rese rva t  och  Rosenda l en .  Sam l i ng  fö r

ev .  s amåkn ing  v i d  ky rkans  pa rke r i ng .

17  ma j :  Gå l l ö saområdet .  Sam l i ng  hos  Mar i anne  La r sson .

24  ma j :  Sam l i ng  v i d  Korps tugan  fö r  a t t  gå  banva l l en .

3 1  ma j :  V i  gå r  på  gam la  l andsvägen .  Sam l i ng  hos  Gun i l l a  Ko rs fe l d t

F redr i k sson .

 

Sam l i ng  a l l t i d  k l .  10 .00 ,  e t t  pa r  t immars  vandr i ng  i nk l .  k a f fe ras t

Ta  med  eget  f i ka  och  t änk  på  a t t  hå l l a  avs tånd .

T j e j e r  i  a l l a  å l d ra r  vä l komna !  I n fo :  L i l i an  0730  984845

 

/  Hä l sn i nga r  L i l i an

ÅRSMÖTE
VRÅKA

Vi har årsmöte i Vråkabygdens
byalag 

Lördag 24 april klockan 15.00,
utomhus! 

Vi kommer att ha korv för
grillning och kaffe o kaka.

Välkomna!

 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

Festlokal och övernattningsrum till humana priser.
Boka på 070-390 48 02 eller info@ekbackenshus.se

 

juli-aug20 19

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

Vill du sponsra
Byabladet och därmed
annonsera fritt?
Vi tar gärna emot nya
sponsorer för vårt
Byablads fortlevnad. 
Att sponsra kostar
minst 750 kronor för
föreningar och minst
1500 kronor för
företag, och då får ni 

Maj
2 0 2 1

ert (föreningen eller företagets) namn i sponsorrutan i
bladet. Ni får då också annonsera fritt i varje blad.
Mindre och större bidrag är förstås också välkomna.
Skicka in ert bidrag till bg 5707-8867.

Deadline för sommar-numret 
17 april

Ekbacken 

Med reservation för tryckfelsnisse
 & ändringar i kalendarium!

Fler kurser  & evenemang kommer vartefter. Kontakt: info@kajsanorrby.se
 Hemsida: www.kajsanorrby.seTJEJLUNKEN:

Långrådna Kultur

Mycket
begränsat

antal
platser!
Endast

Förbokning 

Online!

Utomhus!



Loppis i Långrådna 
från den 21 maj 

Fredagar 11 00 till 17 00
lördag 11 00 till 15 00
Hälsar alla välkommna

 
Tommy o Karin 

Bläckpatroner finnes
Finns någon som har bruk för bläckpatron till
skrivare, min hette Dell 1110 . Patron svart

TDU080 Code640. Hör av dej 
_________ 

/ Marie-Louise Botvidsson
     070-616 35 82

 
 

 

Maj-Öppet 
Lördagar 13.oo-16.oo

 

Extra öppet  
Kristi Himmelsfärdhelgen 
Torsdag-fredag-lördag-söndag 

13.00-16.00
 
 

Glas, Smide, Textil, Böcker, pussel
mm 

Flera sorters Tomatplantor, 
dubbla petunier, persilja, luktärtor

 
Välkommen! 

Lotta 
 

0493-420 00 0705-303455 
www.svenska-presenter.se

Vi finns ca 3 km söder om långrådna

Nästa nummer av Byabladet är
sommarnumret! Vill du nå ut till alla

sommargäster så missa inte deadline 
17 maj! 



Samarbete vid Tryserums Friskola 

Nu innan påsk har eleverna på skolan haft sin andra
framgångsrika försäljning av kakor, godis och fröknäcke, för att
tillsammans få ihop pengar som ska gå till att berika
skolgården. Första försäljningen gjordes hösten 2019 och gav
skolan drygt 21 000 kronor i behållning.

Det huvudsakliga målet den gången var att bidra till att köpa in
den gungställning med tillhörande gungor som nu finns på
plats och som är väldigt uppskattad. En mindre del av
pengarna gick till andra önskemål från barnen såsom hinkar
och småbilar till de yngsta, hoppstyltor, basketbollar och nya
nät till fotbollsmålen till de lite äldre. Eleverna valde den
gången att skänka 2 000 kronor till sin vänskola i Kenya, som
en liten julklapp från dem. Om barnen vill skänka pengar även
denna gång är i skrivandets stund inte beslutat. Årets
försäljning gjordes på initiativ av eleverna och resulterade i
drygt 32 000 kronor. Pengarna kommer att gå till något som
eleverna är med och beslutar om. Försäljningarna var frivilliga
och involverade de elever samt deras vårdnadshavare som
ville vara med. 

Uppslutningen har varit stor och vi är ett par föräldrar som
varit ”spindlarna i nätet” och fungerat som kontaktpersoner
och tagit in beställningarna från barnen och levererat kakorna
till dem. Barnen med vårdnadshavare har i sin tur levererat
kakorna vidare till sina köpare. I år har de äldre eleverna
dessutom sålt fröer mm genom Mika, lärare på skolan. Vinsten
för detta blev runt 5 000 kronor och kommer i första hand att
gå till att köpa in fruktträd till skolträdgården.
 

Johanna Nyberg förälde

 

Nu verkar det som om våren är här! Hemma hos mig surrar det i
sälgarna, blåsipporna och krokusen som visar sig lite överallt i rabatter
och gräsmattor. Det sjuder av liv, bina formligen nöter ned de blommor
som ger pollen och nektar så här års. Nu börjar deras viktigaste tid, den
att bygga upp ett livskraftigt samhälle inför sommaren och övervintringen
i höst. Det gäller inte bara våra sociala honungsbin och humlor utan även
de solitära bina som inte bygger samhällen utan lever och sköter sitt
yngel ensamt. 

De här små insekterna är oerhört betydelsefulla för vår natur och vår egen
överlevnad. Utan dessa pollinerare skulle vi snabbt bli utan mycket av det vi
serverar vid våra måltider, frukt, bär och mycket annat som är beroende av
pollination. Det sägs att över 75 procent av världens jordbruksgrödor är helt eller
delvis beroende av att bli pollinerade av insekter. Kvaliteten och kvantiteten på
grödor beror på om det har skett en bra pollinering. Det är också viktigt att flera
olika arter utför pollineringen, då blir resultatet bäst. En blandning av både vilda
och tama pollinatörer behövs för att få den bästa pollineringen och de största
skördarna. 

Om vi inser vikten av deras arbete så borde vi göra så mycket vi kan för att ge dem
det livsutrymme de behöver, se till att det finns förutsättningar i naturen genom
att inte som markägare tanklöst hugga ner sälg, körsbär och andra blommande
träd som saknar värde som virke. Deras värde ligger i att de tryggar överlevnaden
av bin, humlor och andra insekter som behövs i den naturliga balansen. 

Som vanlig villaägare kan du på hösten fylla dina rabatter med krokus-, scilla-, och
pärlhyacintlökar, Plantera buskar som blommar tidigt och bevara den stora lönnen
trots att den skräpar ned med massor av löv på hösten. När den blommar på
våren så ger den insekterna stor del av den föda de behöver. Det gäller ju även
den ”förhatliga” maskrosen. Gå ut i maskroshagen nu i slutet av maj när de
blommar som bäst så ser du hur stor glädje den ger humlor och bin. 

Bin & Liv

För att vi skall klara oss i framtiden måste vi
tänka lite annorlunda. I Kina har man använt så
mycket bekämpningsmedel så att de
pollinerande insekterna har minskat så mycket
att man har blivit tvungna att anställa människor
som pollinerare, de klättrar omkring i träden
med penslar och gör det arbete som humlor och
bin annars skulle ha gjort. Man arbetar på att ta
fram robotdrönare som kan pollinera. Tänk så
mycket lättare det skulle ha varit om man varit
lite rädd om naturen! 

Du kan dra ditt strå till stacken genom att sätta
upp insektshotell. Det finns att köpa i olika
utförande och det är väldigt lätt att göra själv. Ta
ett borr från 2 till 8 mm och borra in i en tjock
träbit. Hela borret skall in så djupt som möjligt
sen hänger du upp biten på en solig vägg så skall
du snart ha fått hotellet fullt. De som bor där
varken sticks eller spelar hög musik på kvällarna,
men du får trevliga grannar att titta på under
varma sommardagar. 
Köp svensk honung det gynnar mångfalden!
Köper du importerad så vet du inte vad du får
fast det står honung på burken! 

David Fogelberg Läs mer på Naturskyddsförening. 

ROYS HANDELSTRÄDGÅRD
ÖPPET: 
Under april 
vard 10-16 
Lör-sön 10-14 
Från 1 maj 
Vard 10-18 
Lör-sön 10-16
Varmt välkomna!
 /hälsar Roy & Co.

Perenner , Sommarblommor, Grönsaksplantor, Jord !



Sponsorer Övriga sponsorer:
Anders Svensson Bockgård

Anders Svets & Fordon

Bockgårdens Ved & Humle

Bäckaskogs gård

Café Kårtorp

Dahlbergs Kross *

Echo-Butiken AB *

Fogelviks Egendom AB

Ihrsjös måleri

Jörgen Svensson

Liljestad Gård AB

Långrådna Kultur & Gästgiveri *

Långrådna Skog

Mekonomen Bilverkstad, Valdemarsvik

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

Vråkabygdens Byalag 

Vångströms Golv eftr. AB  

Åsviks Kött *

Åsviks Säteri

Östra Eds Rödakorskrets

Östra Ed-Tryserums  Bygdegårdsförening

Nu är säsongens kalvningar klara och
det är snart dags för betessläpp. Ett litet
gäng kalvar har redan nu fått smaka på
utelivet. 
Det finns gott om fryst kött till salu. Hela
lådor, enskilda bitar och köttfärs.

Köttlådor: 
10 kg: Ca 50% färs paketerat

om 500 gram. 

Ca 5 olika styckdetaljer. Blandat

ädel- stek- och grytdetaljer. Pris:

160 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: 150

kr/kg

Ring in din beställning till

Linnea: 073-5445320

Kalle: 073-5156384

Dahlbergs
Kross

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 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 

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.

Behöver du makadam, kross, grus, 

singel, sand?

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

Åsviks Kött

Byabladet

tel: 0706715772

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


