
 

 TJÄLLMOBLADET 

Information från Tjällmo Byalag augusti 2017 

 

       
 

 

Hålltider evenemang: 

 

HBF 5 aug Musik i hembygdsparken kl 13.30 - 16.30 

        19 aug (Tjällmodagen) smedjan, café o hantverksboden öppna kl 10 – 15.00 

        15 okt Höstträff i församlingshemmet kl 15.00 

 

TIF-Dagen 12 aug start 10.00. Sponsor-femkamp start 16.30  

 

Tjällmo-PRO 12 aug Invigning av PRO-Hallen kl 12.30 vid TIF´s fotbollsplan 

 

Mopedrally  19 aug start kl 10.00 

 

 



Tjällmo Byalag informerar 

Flera positiva saker har hänt och kommer att hända i Tjällmo. 

- Vi har haft vår årliga marknad sista lördagen i maj. 

- Vi har fått en ny hare vid infarten. En till vid andra infarten är på gång. 

- Tavlan vid kyrkan har fått en uppdatering med ny karta och information. 

- Näridrottsplatsen med en skatepark byggs vid skolan. 

- Toaletterna i bygdegården har renoveras. 

- Sommarblommor har planteras. 

- Gymmet är kvar och kommer förhoppningsvis utvecklas. 

- Ny tavla och en Bya-låda (brevlåda till Byalaget) har placeras på det gröna huset vid Ica. 

- Tjällmobladet får ett nytt lyft och kommer ut tre gånger om året. 

- Full fart med planering inför Tjällmodagen med mopedrally. 

 

 
 



Spontanidrottsplats och skatepark i Tjällmo blir verklighet! 

En spontananläggning och en skatepark byggs vid skolan. Skateparken ska bestå av 6 hinder 

och platsbyggs av några `gamla´ skatare som är duktiga på ramper. Det finns cirka ett 100 tal 

liknande skateparker i Sverige och de som håller på bygger här, har byggt ett trettiotal.   

Hindren består av grus som har packats vid rätt höjd, följd av armering och till sist gjuts en 

15 cm tjock kaka över det. En lite trögare betongsort används som inte glider ner lika fort vid 

gjutningen. Efter att träramen som används som mall tagits bort, glättas betongen så att det 

blir en slät yta att åka på. Hela bygget tar cirka två månader och invigningen beräknas vara 

den 19 augusti (Tjällmodagen). 

Befab gör också grunden till spontananläggningen. Vecka 35 kommer Hags som gör resten av 

anläggningen: placera stolpar, räcke och konstgräs. Spontanidrottsplatsen blir 22 meter bred 

och 44 meter lång och kan användas till bland annat basketball, fotboll och innebandy.   

Belysning kring spontanidrottsplatsen och skateparken ser till att de också kan användas i de 

mörka stunder.  

Förhoppningsvis ger detta glädje till många! 

 

 

 



Nytt i Tjällmobladet är `Intervju med...´. Där vi frågar om 
dåtid, nutid och framtid. Först ut är : 

 

Dåtid                        

1822 startade Tjällmos handlarhistoria då Gustava Liljenros startade butik i tingshuset.  I 

början på 1830-talet byggdes det nya Gula handelshuset. 1935 kom ICA till Tjällmo och 1993 

flyttades affärsverksamheten till dagens lokaler. Sedan den 1/5 2013 är det Pär Selin som 

driver butiken.  

Nutid                             

Vi är särskilt nöjda med den stora ombyggnaden av affärslokalen som gjort att det både 

känns större, ljusare och fräschare. Samtidigt bytte vi ut det mesta av inredningen. I butiken 

finns all tänkbar service. Vi är ombud för postnord, systembolaget, apoteket, ATG och 

svenskaspel. 

Som handlare är jag väldigt nöjd med omsättningsökningen sedan jag tog över. Men det jag 

är allra stoltast och nöjd med är min fantastiska personal. Utan dem skulle det naturligtvis 

inte gå att driva en så fin och bra livsmedelsbutik alla dagar året om. De är de bästa och mest 

serviceinriktade. Vi har en bra kultur där man snabbt förstår vad som krävs och vi har ofta 

väldigt roligt tillsammans. 2017 är året då onlinehandeln på mat tar fart även i Tjällmo. 

Sortiment och trender sprider sig snabbare och snabbare runt jordklotet. Ica firar 100 år och 

framåt i Sverige 2017. 

Framtid               

Framtiden är jag tyvärr orolig över. Lagar, regler, avgifter och kostnader ökar och gör det 

närmast omöjligt att driva en mindre butik. Det krävs att man jobbar omänskligt mycket 

själv. Jag jobbar över 60 timmar i veckan och inte ens det räcker. 

Så det är upp till er Tjällmobor om det kommer att finnas någon butik i framtiden. 

Välkomna in att handla. 

Pär Selin med personal. 

 

ICA Nära Tjällmo 



 

 

Togga Entreprenad 

Ett alltjänstföretag som utför tjänster inom                                                                
både bygg, transport och trädgård. 

 

Behöver du bygga nytt, renovera eller byta tak? Hör då av dig till oss. Jag heter Torgny 
Carlsson, är 57 år och driver Togga Entreprenad. Firman är belägen i Tjällmo, men självklart 
utför vi arbeten även runt om Tjällmo. Till min hjälp har jag Christoffer Avelöv, 31 år, som 
tidigare har arbetat som takläggare men senaste åren inriktat sig på olika typer av snickeri.  

 

Det vi utför är det mesta inom bygg, men även trädgårdsarbeten så som gräs- och 
häckklippning, samt mindre transporter. Du som kund kan självklart nyttja Rot och Rut när 
du anlitar oss för jobbet. 

Tveka inte att höra av dig, vi finns nära!  

 

 
Telefon: 070-3998539 

Mail: torgnytoggacarlsson@gmail.com 

Hemsida: www.toggaentreprenad.se 

 



Tjällmo, fiberanslutning och VÖKBY Bredband 

Hej alla härliga Tjällmobor! Som många av er känner till har VÖKBY Bredband under 2016 

och 2017 arbetat med olika fibersatsningar i och runt Tjällmo. Vissa av dessa fibersatsningar 

har resulterat i färdiga och kompletta fiberanslutningar och andra projekt har dessvärre inte 

gått att genomföra. Nedan följer en kort genomgång av dessa projekt och deras utfall. 

Fiberprojektet i Tjällmo tätort befinner sig i skrivande stund i sitt slutskede. Majoriteten av 

de som beställt fiberanslutning i detta projekt har fått sin fiberanslutning färdigställd och 

njuter nu av Internet, telefoni och TV via sin fiberkabel. Då samtliga projektdeltagares 

fiberanslutningar är färdigställda återstår viss återställning av uppgrävda områden innan 

projektet helt är avslutat. 

Under början av 2016 arbetade VÖKBY Bredband med en fibersatsning som vi kallade 

”Tjällmo Omlandet”. Detta projekt täckte delar av landsbygden från Borensberg i söder upp 

till kommungränsen mot Finspång i norr och var tänkt att byggas med hjälp av statliga bidrag 

från det så kallade landsbygdsprogrammet. För att projektet skulle genomföras krävdes att 

en omfattande majoritet av de fastboende inom projektområdet skulle välja att ansluta sin 

fastighet. Dessvärre gick projektet inte att genomföra då endast ca 10-15 % av de 

fastboende i projektområdet inkom med en intresseanmälan. 

Men många boende i ovanstående projektområde efterfrågade en ny chans till fiber på 

Tjällmo landsbygd. Därav lanserade VÖKBY Bredband under första hälften av 2017 

ytterligare två fibersatsningar norr om Tjällmo som vi kallade ”Tjällmo Norra” och ”Tjällmo-

Prästköp”. Dessa satsningar var mer begränsade i sitt projektområde och ej beroende av 

bidrag men hade som krav att minst 50 % av de boende i projektområdena skulle inkomma 

med en fiberbeställning. Dessvärre uppnådde dessa projekt ca 15 % respektive 25 % under 

sin intresseperiod och inte heller dessa projekt uppnådde den gräns som krävdes för att 

projektet skulle genomföras. 

Men vad väntar Tjällmo-området härnäst i fiberväg från VÖKBY Bredband?  

Efter flera försök med att erbjuda landsbygden kring Tjällmo fiberanslutning finns i närmaste 

tiden inga planer att utföra ytterligare fibersatsningar på landsbygden. Däremot finns goda 

chanser att VÖKBY Bredband i framtiden kommer kunna erbjuda de boende i Tjällmo tätort 

som ännu inte anslutit sig till fibernätet en andra chans. 

 

Dennis Bohman 

Kommunikatör                                     

VÖKBY Bredband AB 



BÖNEGRUPPEN I TJÄLLMO 
 
                                                  På himlens skyar skall Jesus komma 

    Och som han lovat, hämta sina fromma 
                                Ty tecknen båda, att han är nära 
                                                  Och vi får flytta till himmelen. 
  
Jesus säger till oss: "Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig." Det får vi göra. Laglöshet 
och ondska breder ut sig, som det är förutsagt. 2 Thess. 2:3. Då får vi ta till oss Jesu löfte. 
"Jag är med er alla dagar till tidens slut." Matt 28:20. 
 
Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst 
och Guds basun, då skall de som är döda i Kristus uppstå först, och därefter skall vi som är 
kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och 
sedan skall vi alltid vara hos honom.  Ge nu varandra tröst med dessa ord. 
 
Vi inbjuder på nytt till samlingar hos oss varannan onsdag kl.19 med början den 16 augusti. 
OBS!  Vi har en parfymfri samvaro! Adressen är Egeltorpsvägen 16 B. Daniel 
säljer skärbräden . Behållningen går oavkortat till Lepramissionen för deras arbete att utrota 
lepran. 
 
Läs även på www.kyrktorget.se/bonegruppen.tjallmo. Där kan du lyssna på veckans avsnitt 
av HÄNDELSEVIS läst av Lena och Otto Rimås. 
                                                                
                                                 Guds välsignelse önskar vi Er! 

Ethel och Daniel Carlsson 
 
 

 

   
 

 

http://www.kyrktorget.se/bonegruppen.tjallmo


Tjällmo Hembygdsförening 

Under våren lades nytt torvtak på ena sidan av taket på Bolingstorpet i Hembygdsparken.  

Ett gediget arbete utfört av männen i styrelsen och Per Eloff.  

 

Vattenhjulet vid Skönnarbo har fått några nya ekrar. Ytterligare reparationer på hjulet följer i 

höst. 

 

Midsommarfirandet inleddes kvällen före midsommarafton. Lotte och Inge van Gerwen 

band de vackra kransarna. Vi tackar alla som bidrog med blommor och sedan hjälpte till att 

klä och resa stången! Midsommaraftonen lockade många besökare till dans och lekar samt 

till fika med hembakat bröd.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



andra Landberg har arbetat i smedjan.  

Hon har tillverkat s.k. hästskohjärtan, 

som hon säljer.  

 

 

 

 

 

Folkskolan 175 år: Riksdagen beslutade år 1842 att införa 

allmän folkskola. Från och med år 1853 inrättades 

småskolor på vissa ställen. Barngrupperna var stora utan 

särskild klassindelning. Halvtidsläsning och 

varannandagsläsning tillämpades ofta för att få plats med alla elever – något som på sina håll 

pågick ända in på 1920-talet. 

Vid föreningens höstträff kommer vi att uppmärksamma detta med bildvisning. Hjälp oss att 

identifiera personer på gamla skolkort från Tjällmo. Vi tar gärna emot fler skolkort – bl.a. 

från bygdeskolorna. 

Föreningens senaste skrift ”Tjällmominnen 1 i ord och bild” såldes för 

första gången på Tjällmo marknad och finns för försäljning.  

”Tjällmominnen 2” kommer bl.a. att handla om folkskolan 175 år.  

 

 

Kalender 

5 augusti: Musik i Hembygdsparken kl 13.30 – 16.30. Musikunderhållning med 

musikaliska förmågor med lokal anknytning och Allsång. Servering – Hantverk – Lotterier.            

Konferencier: Conny Björn, Allsångsledare: Ann-Louise Kaliff.                                                

Avslutning i kyrkan kl 17.00.  

19 augusti (Tjällmodagen): Café och hantverksbod öppna, kl 10-15.                                                   

Smedjan är öppen kl 11-13. Lennart Lundström underhåller vid caféet. 

15 oktober: Höstträff med bildvisning i Församlingshemmet kl 15.00 - Folkskolan 175 år. 

Servering - Lotterier           

Välkomna! 



 

 

 

Vill du synas här? 
 

Skicka ett mejl till: 

byalaget@tjallmo.info 

 

Hel sida 500,- 

½ sida 250,- 

¼ sida 125,- 

 

I vårt mysiga torp i Tjällmo 

klipper jag barn och vuxna. 

Erbjuder också 

hemklippning.         

Öppet efter överenskommelse: 

vardagar, kvällar och helger.  

Alla första klippningar: 50 kr inkl 

moms.   

                      
Ilse Straatman - 0737843479 

  

mailto:byalaget@tjallmo.info


I förra Tjällmobladet berättade vi att vi var på väg att starta INTRESSEFÖRENINGEN 

GRANLYCKAN. Så blev det - den 1 juni höll vi det konstituerande mötet och föreningen 

bildades. Därmed kunde vi berätta för Motala kommun och för Riksbyggen att Tjällmo är på 

banan. Vi hade ju sett att Tjällmoborna alldeles själva inte riktigt skulle klara att bygga om, 

äga, förvalta och hyra ut anläggningen. Vi behövde mera muskler - i form av kapital och 

kompetens. Och då vände vi oss till Riksbyggen, som nappade och som också vill ha med 

kommunen i arbetet. Men en förutsättning för dessa har alltså varit att det finns ett starkt 

lokalt engagemang. Och nu finns det sådant - en förening som vill att fd Granliden skall 

fortsätta att vara seniorbostäder i Tjällmo.  Kommunen och Riksbyggen har mycket riktigt 

reagerat positivt. Just före sommaren hade man ett möte där man kom överens om att 

fortsätta att titta på ett gemensamt upplägg för framtiden. Allra först skall man ta fram ett 

ekonomiskt underlag för det fortsatta arbetet. 

Nu väntar vi med spänning på vad Riksbyggen och kommunen kommer fram till. Föreningens 

roll kommer att vara som en brygga mellan dessa och Tjällmoborna. Vi kommer å ena sidan 

att informera och berätta vad som händer och vi kommer så småningom att vara med i 

planeringen av bostäderna och framföra Tjällmobornas åsikter och önskemål om utformning 

och ekonomi och vad övrigt som kan komma upp. Föreningens uppgift när allt sedan är klart 

kommer att vara att skapa en trevlig verksamhet i anläggningen, litet socialt och kulturellt 

som de boende kan ha nytta och glädje av. Vi ser också en möjlighet att ha aktiviteter som 

riktar sig till hela Tjällmo. 

Riktigt glädjande är att det redan finns 169 personer som har antecknat sig på vår 

medlemslista! Så snart vi har ordnat med en bra bankkontakt kommer vi att skicka ut brev 

till dessa, med ett inbetalningskort för medlemsavgiften. Avgiften är bestämd till 100;-

/person/år och 200;-/familj/år. Och vi vill absolut välkomna fler medlemmar! 

Vid årsmötet fastställde vi stadgar och valde styrelse, revisor och valberedning. Styrelsens 

ser ut så här:                                                                                                                                          - 

Rolf Hansson, ordförande,  0708-46 22 98,  hansson202@gmail.com 

- Carola Ilar, sekreterare, 070-239 24 19, lolisilar@gmail.com 

- Monica Wall, kassör, 070-284 92 01, monica.wall@tjallmo.com 

- Ilse Straatman, ledamot, 073-7843479 , ilse.straatman@hotmail.com 

- Jonas Ericson, ledamot, 070-571 41 10, e.jonas@telia.com 

- Barbro Hildén, ersättare, 0702-78 04 77, barhilden@hotmail.com 

- Håkan Carlsson, ersättare, 072-188 36 45, carlsson5328@hotmail.com 

Kontakt med föreningen får du via någon av ovannämnda. Vår Facebookgrupp heter 

”Intresseföreningen Granlyckan”. Vi kommer också att berätta en del på Tjällmo Forum 

(Facebook) / Tjällmobladet. En egen hemsida är också på gång. 

Nu önskar vi alla en fortsatt glad och skön sommar! 
INTRESSEFÖRENINGEN GRANLYCKAN Rolf Hansson- ordförande 

 



 

 

Tjällmo IF 

 

Hej alla glada semesterfirare !!!  Hoppas att ni har fint väder när ni läser detta. 

Nu är vårsäsongen över för vår del och vi kan se tillbaka på en tuff säsong för vårt A-lag där 

man inledde med att bortaslå Ödeshög med 3-2. Efter det har man kammat noll på 

poängfronten. Det som har varit positivt är att det har tillkommit en del nya spelare under 

våren, ( fler behövs). Vi får hoppas att hösten följer de positiva fotspårens väg med fler 

spelare och fler poäng. 

Damlaget har plockat in fler poäng, men har tyvärr tappat en del spelare istället, vi hoppas 

att den negativa trenden vänder. 

U-lagen har haft både med och motgångar under våren men jobbar på riktigt duktigt i sina 

lag. 

Den 12 Augusti kommer TIF-dagen att genomföras. Alla våra lag kommer att spela under 

dagen med start kl. 10.00. 

 Ca 16 30 kommer våra sponsorer att göra upp i årets femkamp. Grenarna som ska avverkas 

känner ingen av de tävlande till innan start då dessa ändras varje år. Den stora frågan är om 

Tjällmo Grävmaskiner kommer att ta den tredje raka segern av tre möjliga . 

Dagen avslutas  med att vi grillar och efter det så kommer DJ Jalle att spela upp till dans. 

Mer info finns på vår hemsida och på vår” trottoarpratare” vid ICA 

I slutet av oktober kommer årets avslutningsfest att anordnas som vanligt. I skrivande stund 

har vi inget klart men info om festen kommer att läggas ut på vår hemsida.  

svenskalag.se/tjallmoif 

 

Ha en fortsatt trevlig semester                                       Christer Thörngren  Ordf. 



 
 

      

Hundkurser  

Karolina Brandt och Rickard Önnerth heter vi och flyttade till Tjällmo för ca 3 år sen.  

Tillsammans har vi bred erfarenhet av hundar och dressyr/träning, med allt från 
tjänstehundar till rallylydnad.  

Vi är utbildade certifierade instruktörer inom svenska brukshundklubben, vi tränar och tävlar 
även aktivt inom bruks och lydnad med våra egna hundar.  

Tanken är att vi till hösten skall starta hundkurser i egen regi under namnet Nordisk 
Hundutbildning!  

Det kommer info via reklamblad, Facebook och hemsida inom kort! Håll utkik!  

Väl mött! Karolina och Rickard   
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Nyinflyttat! 

Vi hade en längre tid sökt ett hus med charm, stor tomt med äppelträd samt potential att bli 

vårt drömhus. Efter många timmar på Hemnet hittade vi till sist en annons om ett speciellt 

rött trähus med mängder av äppelträd! Renoveringsbehovet verkade vara rimligt stort och 

vårt intresse och nyfikenhet på huset fördjupades. Att en gång i livet få vara med om att 

realisera potentialen hos ett mycket vackert äldre hus. Vi tänkte på saker som vi värnar om - 

närhet till flera större städer, att ha tillgång till natur med svampplockning och fiske. Lugnet.  

Efter ett samtal med mäklaren bokades en visning och ett par veckor senare hade vi skrivit 

kontrakt. Under våren har vi kunnat besöka Tjällmo främst kring loven och då har vi gjort 

utrensningar och fått flera överraskningar.  

De roligaste fynden hittills har varit att läsa Östgöta Correspondenten från mitten av 30-talet 

som vi hittade när linoleummattorna på övervåningen togs upp, samt att vi i blindbotten 

hittat affischer från 1927 om inbjudan till fest i Lilla Yxhult.  

Efter att vi postat detta på Facebook kom det en kommentar om 

att Tjällmo idrottsförening inte bildades förrän 1931, men en 

uppföljande kommentar vittnar om att det fanns en 

idrottsförening innan 1931 – som dock upplöstes när kassören tog 

pengarna, köpte en MC och stack iväg!  

Denna typ av historier sporrar oss ytterligare i vår renovering, det 

är en spännande och vacker bygd som vi är glada att ha funnit. 

Just nu sitter vi med våra äppelträd, njuter av solnedgång och fågelkvitter. Det är mycket 

arbete som återstår men vi tar det lugnt, rum för rum och med harmoni. Magnus Tjällmo El 

har hjälpt oss att koppla in ”byggel”, och Togga Entreprenad hjälper oss med 

gräsklippningen. 

Vi känner oss väldigt välkomnade – tack för det!  

Daniel & Rebecca, Lindenäsvägen 2- Wåågs gamla hus. 

Är du också nyinflyttat och vill du skriva något? Skicka ett mejl till byalaget@tjallmo.info 

 

mailto:byalaget@tjallmo.info


Tävling!  
Vilka barn kan färglägga den här bilden finast? Lämna ritningen i byalagslådan vid 

anslagtavlan på det gröna huset vid ICA senast den 15 augusti. Vinnarna dras i samband med 

prisutdelningen på Tjällmodagen 19 augusti. Är ni fler i familjen som vill vara med? 

På tjallmo.info finns ritningen att downloada. Lycka till! 

 

Namn:   Adress/telefon:    Ålder:  

mailto:tjallmobladet.com


 

Nästa Tjällmoblad utges i början 

av november. Materialet till 

redaktionen ska ha inkommit 

senast den 15 oktober.  

tjallmobladet@gmail.com  

 

  

 

Tjällmo som är öppet för alla, gammal som 
ung.  

Öppettider:                                                
Mån-Fre:  8-21                                             
Lör-Sön   10-21                             

 Priser:                                                                
1 mån: 150,-                                                      
4 mån: 500,-                                                      
1 år: 1300,-       

Betalning:                                       
Postgirokonto 105883-3  

Glöm ej ange namn samt mailadress vid 
betalning.  

Koderna för tillgång till gymmet skickas 
per mail.  

Om ni är intresserade av att komma igång 
med träningen och kanske känner att ni 
behöver hjälp så ställer Dennis Hovlund 
gärna upp med lite introduktion av 
maskiner och redskap. Han kan även 
hjälpa till med träningsprogram för den 
som vill.  

Mail: dennis.hovlund@hotmail.se           
mob 070 24 23 754  

 

                                                  

Tjällmo Byalag 

Styrelse 

Ordförande:                                                 
Maria Sundén Joge                                     
070 3968430                
sunden.joge@gmail.com                        

Sektreterare:                                                   
Ilse Straatman                                              
073 7843479                                                         
ilse.straatman@hotmail.com                                                                                  

Kassör:                                                                
Inge Savelsberg                                            
070 3364020                                                                     
inge.savelsberg@gmail.com 

Och många till! 

 

Hemsida:   www.tjallmoinfo/ 

 

Mailadress:    byalaget@tjallmo.info 

 

Annonspriser 2017 

Helsida 500,- 

½ sida 250,- 

 ¼ sida 125,-  

 

http://www.tjallmoinfo/
mailto:byalaget@tjallmo.info

