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Med reservation för tryckfelsnisse & ändringar i kalendarium!

Teater i Bygdegården Långrådna 
  8 februari kl 19.00 

”Drömmen om regnbågen” 
Musikteaterföreställning med Anna Brommee Historien om
Judy Garland en av Hollywoods största artister. Biljettpris:
Vuxen medlem i Valdemarsviks Riksteaterförening betalar

200:- icke medlem 240:- Speltid 1 tim. Kaffeservering

SPONSRA BYABLANDET! 
Tack för att ni sponsrar Byabladet 
för Tryserum, Östra Ed & Vråka! 

Vill du eller ditt företag sponsra Byabladet? 

Varje nummer kostar ca 5.300 kr att producera. Vill ni vara med
och sponsra Byabladet kostar det 750 kronor för föreningar och

1500 kronor för företag, och då får ni ert, föreningens eller
företagets namn i sponsorrutan i bladet. Ni får också annonsera
fritt i varje blad. Ägarna och huvudsponsor betalar 3000 kronor. 

Skicka in ert bidrag till bg 5707-8867. Mindre och större bidrag är
förstås också välkomna. Om man inte är sponsor och vill annonsera
i Byabladet kostar det 200 kronor per annons. Små privatannonser

kostar 100 kronor. 

Kontaktuppgifter; redaktionen: 
byabladet@tryserum.se 

ekonomi: anette@stjarneberg.se

Glöm inte årsmötet i
Bygdegården

Långrådna den 28
januari kl 17.00 

Först sång och musik med
Kajsa Norrby och alla som
vill vara med och sjunga. 

Sedan avslut med
trerätters middag. 

Anmäl till Marie-Louise
070-6163582

FISKELYCKA
 

När jag träffade min man för drygt 20 år sedan, åkte vi ofta ut till
något av våra havsnära naturreservat som Åsvikelandet, Torrö och
Kvädö. Då tog vi alltid med oss fiskespö och ofta fick vi abborre och
ibland någon gädda. Barnen älskade dessa utflykter och glädjen var
stor för alla när det nappade. På vintern pimplade vi. Ofta stannade
vi vid utsiktstornet på vägen till Kvädö och spanade över
Licknevarpsfjärden med sitt förbud för motorbåtar och att fiska och
tyckte det var lite konstigt när det fanns så gott om fisk.
Men fångsten minskade med åren och till slut ville inte ens barnen
släpa på ett spö utan utdelning. Regler kom för hur mycket fisk man
får ta upp och det blev påtagligt att situationen är allvarlig med
fiskebeståndet.
I senaste numret av tidningen Havsutsikt (utgiven av
Havsmiljöinstitutet och fyra universitet) beskrivs vad som händer i de
fiskefria områdena. Licknarpsfjärden är Sveriges äldsta och här är
det abborre och gädda som är målarter. I studier har man sett att
antalet fiskar har sedan 1970-talet blivit större och ökat i antal för att
på senare år minska igen.
Problemet är komplext och det räcker inte med fiskeförbud. Sedan
säl- och skarvbestånden ökat, har fiskebestånden minskat. Och hur
det ser ut i resten av Östersjön påverkar hela kretsloppet. Förenklat
sagt så leder för lite fisk till obalans bland algerna och det blir svårt
för fisken att reproducera sig.
Fler fiskefria områden behövas och EU har nyligen antagit ett mål
om att öka de skyddade kust- och havsområdena. Idag är drygt 1
procent skyddad i Sverige och vi är stolta över att ha ett här.
Vi besöker fortfarande naturreservaten utan fiskespön och ägnar oss
åt sol och bad i stället och lämnar gärna fisken i fred. Kanske kan vi
ta med barnbarnen till de kustnära naturreservaten och åter igen
fiska.

 



Tryserums friskolas elever 
designar muggar till FÖB

Elever skapar nya motiv till hjälp för Föreningen Östergötlands Barn
(FÖB)
Under hösten har elever på Tryserums Friskola hjälpt till att måla och
rita blåklintar för FÖB:s räkning. Sex stycken bilder valdes ut att pryda
bland annat muggar och canvastavlor.

Annika berättade att muggar och tavlor kommer att säljas till förmån för
FÖB:s arbete och på så sätt hjälpa föreningen att göra än större skillnad
för familjer och barn som behöver ekonomiskt stöd.
Bland annat kan barn få bidrag till hjälpmedel, kläder eller varma skor,
kostnader för läger och skolutflykter, eller kanske någon aktivitet, som
man vill delta i på fritiden, via någon förening.
För den som vill köpa en mugg eller fler finns de till försäljning hos
Annika Hassel, Tryserum, annika@telia.com eller 070 578 98 08.

Alla muggar säljs till specialpriset 120 kr per st fram till årsskiftet,
därefter sätts pris utifrån inköpspris.
www.ostergotlndsbarn.se

Gemenskap och sopplunch i
Östra Ed

Valdemarsviksbygdens rödakorskrets i Östra Ed och
Valdemarsviks församling, inbjuder till gemenskap och
möjlighet att köpa sopplunch med bröd, kaffe/te och kaka.

När: Onsdag den 15 februari, med start klockan 12
Var: Församlingshemmet i Östra Ed, uppe vid kyrkan
Kostnad: 40 kronor, kontant eller Swish

Alla som kommer bidrar 
till gemenskap, den som 
vill får spela, sjunga, läsa 
dikter eller bara umgås.

Hör gärna av dig innan 
måndag den 13 februari 
till Inger Aulin, 0703-621 123 
eller Anna Ersson, 
0707-810 591 om deltagande.

Välkomna!

Har du en historia 
att berätta?
För trettionde året 
i rad gör Tryserums 
Hembygdsförening en 
årsbok och efterlyser nu
historier med anknytning 
till Tryserum. Har du en historia 
att berätta, skriv ner den på papper eller på
dator och skicka till Ingalill Ivarsson, Gållösa
Nannyhill, 615 95 Valdemarsvik eller på epost:
ingalill.ivarsson@telia.com. 
Senast sista februari vill vi ha manus.

Sångdag i Långrådna Bygdegård med  
Kajsa Norrby & pianist Alexanre Ambec 

28/1 kl 14
Alla är välkomna! 

Kostnad 100 kr för att delta
Ett arrangemang av Långrådna Bygdegård med stöd från 

KULTURRÅDET och Bygdegårdarnas Riksförbund
Anmäl dig till Marie-Louise 070-6163582



St i ckca fee t  i  T ryse rums  Hembygdsgård .
T i l l  a l l a  handa rbetsvänner .  
Vå r säsongen  ha r  bö r j a t ,  v a r j e  måndag ,  k l .
10  –  12 ,  j anua r i  t . o .m  mars .
G l öm i n te  f i kako rgen  t i l l  e l v aka f fe t .  Den
som v i l l  k an  också  t a  en  p romenad  i
omg i vn i ngen .
Vä l komna .
Kontak t :  Mar i e :  0705509904 .

Dahlbergs 
Kross

Behöver du makadam, kross,

grus, singel, sand?

tel: 0706715772

TJEJLUNKENSTICKARNA:

Fredagskväll på Ekbacken 
den 10 februari från kl 19.00

 
Festlokal och övernattningsrum 

till humana priser.
Boka på 070-390 48 02

eller info@ekbackenshus.se

Ekbacken

Därför bör du beskära dina fruktträd
Allt fler får upp ögonen för, vilken fantastisk tillgång det är att ha
fruktträd. Tänk att få njuta av de första sommaräpplena, att framåt
hösten kunna musta, göra äppelmos, kanske konservera och till sist
lagra in, för att ha egen frukt under vintern.

Du får ett luftigare träd vilket minskar risken för olika svampangrepp.
Ljuset kommer in och motverkar grendöd.

Du får bättre kvalitet på frukten då den ges maximalt med sol för att
kunna utveckla den bästa smaken och färgen.

Ett gammalt träd bär på en historia om platsen där det växer,
trädgården, huset och människorna som levt där i decennier.

Du får ett vackert träd som blir en prydnad för trädgården

Behöver du hjälp med beskärning och/eller idéer om hur du ska göra
med dina träd, så slå oss gärna en signal eller skicka ett mail eller
SMS, så kommer vi ut och tittar vad du bör göra för att dina träd ska
må bra.

Roy, Märta, Hans, Johanna

Roy 073-4142152.  
Märta 073-8315703.  
green_copy@live.se



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

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 Korsgrupp

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 13 februari!
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 070-40 57 183, 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.

Utan er finns vi inte 

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

Byabladet

Ekologiskt nötkött från djur som
betat runt om i bygden hela
sommaren. Det går att köpa
hela lådor och enskilda
styckdetaljer. Välkommen att
beställa!

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

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

Åsviks Kött

 

STORT TACK
GAMLA OCH NYA KUNDER

FÖR ÅRET SOM GÅTT
 

Nu håller jag stängt fram till
slutet av mars,

Men som alltid – slå en signal
så öppnar jag gärna.

(Är i butiken flera gånger i
veckan och jobbar)

 
VÄL MÖTT!

 
LOTTA

 
0493-420 00
0705-303455

WWW.SVENSKA-PRESENTER.SE
 
 


