
 

 

 

Tjällmobladet 
Information från Tjällmo Byalag 

sommar 2018 07 

Missa inte detta: 

-   4  augusti HBF: Musik i Hembygdsparken kl 14.00 

 

- 11 augusti Tjällmo IF: TIF-Dagen OBS! börjar kl.16.30 

 

- 15 augusti: Bönegruppens 1á samling kl 14.00 

   

- 18 augusti: Tjällmodagen mopedrally och bakluckeloppis kl 10.00 

 

- 19 augusti Röda Korset: Friluftsgudstjänst Hagstugan kl 14.00 

 

-  3 sept. PRO Friskvårdsstart Måndagar Gympa o Stavgång kl 10.00  

 

-  8 sept. HBF: Kulturarvsdagen vid Skönnarbo kl 14.00 

-  HBF Café med hantverk brevé öppet t.o.m V31 
 



 

 

Tjällmo Byalag informerar 

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

- Vi har haft vår årliga marknad sista lördagen i maj med bland annat fina knallar, musik, 

dans och veteranfordon. Vi tackar Pär i Ica för att han spronsrat oss på marknaden. 

- Årets Tjällmobo blev Ove och Mona Caesar med motiveringen:  

Med social kompetens, kunskap och driv, har ni under lång tid, 

Bidragit till att ge vår bygd nytt liv. 

Knutit kontakter med kommunens maktelit, 

Vi i Tjällmo har fått skörda frukten av ert slit. 

Ni kompletterar varandra i tanke och ord, 

Tacklar problem mellan himmel och jord. 

Att ni passat på er position har inte någon undergått, 

Vi hoppas få ta fortsatt del av er kompetens i stort och i smått. 

- Sommarblommor har planteras. 

- Vi har fått en aktivitetscheck av Leader Folkungaland på 22.000 kr beviljat för att göra en 

förstudie kring hur ett nytt skjul vid hockeyrinken ska se ut. Har du förslag hur skjulet kan 

se ut? Hör av dig via mejl till byalaget@tjallmo.info eller lämna en lapp i Byalådan 

(brevlådan på gröna huset brevid ICA). I ett senare skede söker vi mer pengar som vi 

förhoppningsvis kan bygga ett nytt skjul med. 

- Full fart med planering inför Tjällmodagen med mopedrally. 

 
 



 

 

 

 

 

Vill du synas här? 
 

Skicka ett mejl till: 

byalaget@tjallmo.info 

 

helsida 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 

  

  

 

 

Tjällmo kvällsfritids `kvällen´ vill tacka 
Pär på Ica. 

 

TACK FÖR ATT DU SPONSRAR OSS! 

 

Styrelsen 

 



 

 

 

                             TJÄLLMO PRO - KÖR 

 

 TJÄLLMO PRO-PROGRAM för Hösten 2018 

Alla våra medlemsmöten börjar onsdagar kl 14.00 i Församlingshemmet med 

undantag av Lucia den 19 dec. då vi börjar kl 12.00  
22 augusti: Herrarnas Sillunch. Underhållning, Bosse Karlsson 

29 augusti: Resan i det blå. Mer info fr. Ulla Johansson.  

26 sept: Månadsmöte. underhåller, Johan o Gunilla Sigvardsson. 

17 oktober: Sopplunch, PRO 55 år. underhåller, Kaj Lärka 

14 nov: Månadsmöte. Budget o Verksamh, Kören underhåller. 

30 nov: Julbord 

19 dec: Lucia kl 12.00 Tomte o (frivillig) Julklapp, 70:- 

--------------------------------------------------------------------------------                                                     
Tjällmo PRO  hälsar alla nytillkomna medlemmar välkomna vilket innebär att vi nu är över 

200 medlemmar och glädjande i en ökande trend. Våra aktiviteter såsom måndagarnas Gympa 

och Stavgång samt året runt-Boule Tisdagar och Torsdagar bidrar troligen till ökningen och 

att inte förglömma Kör-gruppen och våra trevliga PRO-möten i Församlingshemmet med 

inhyrda underhållare.  

 

PRO´s FRISKVÅRDSAKTIVITETER för Måndagar Startar 3é september.           
Måndagar: Gympa i Skolans gympasal kl 10.00 -11.00   

Måndagspromenaden med stavgång utgår kl 10.00 från Församlingshemmet. 
Tisdagar o Torsdagar: Boulespel året om kl 10.00 – 12.00 på  vår nya PRO-anläggning vid 

Tjällmo IF´s fotbollsplan. Ta med vänner och bekanta till våra PRO-aktiviteter för att 

prova på. Vi hjälper er att komma igång. Boule-klot finns att låna. 

Tjällmo PRO har ett lag kvalificerat för del-DM i Boule på Vikingstads arena den 25 juli. 

Vinnare där går till (RM) PRO´s Riksmästerskap i Gysinge. Följ med och heja på. 

                

PRO-Hallen med utebanor är avsedd att nyttjas för lämpliga aktiviteter av ortens och 

grannkommunernas invånare. Företagare och övriga intresserade kan boka tid för      

”lämpliga aktiviteter” efter överenskommelse med Kjell Abrahamsson Tel 070 372 1982.    

                                                  
 



 

 

 

 BÖNEGRUPPEN I TJÄLLMO 

 

"Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden, som ni har inom er och som ni 

har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt. 

 Ära då Gud med er kropp." 1 Kor 6:19, 20. 

 

"Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes från det 

meningslösa liv som ni övertagit från era fäder. Nej, det var med blodet från ett lamm utan 

fel eller fläck, Kristi dyrbara blod." 1 Petr. 1:18, 19. 

"Om nu Sonen befriar er, blir ni verkligen fria" Joh. 8:36 

 

För information om våra samlingar se w.w.w. kyrktorget.se/bonegruppen.tjallmo. 

 Första samlingen i höst är den 15 augusti kl. 19. 

 

Vi önskar Er Guds frid och välsignelse! 

Ethel och Daniel Carlsson 

                              
 



 

 

Tjällmo Hembygdsförening 

Under våren har olika reparationer gjorts 

utmed Skönnarboleden. Exempelvis har 

grillplatserna vid vattenhjulet och 

vindskyddet fått nya bänkar, trappor och 

ledstänger har lagats och stänger har fått 

täckning av nät. Den 8 september anordnas 

Kulturarvsdag vid vattenhjulet – se vidare i 

kalendern.  

 

Midsommarfirandet inleddes kvällen före 

midsommarafton. Midsommarstången 

lövades och fick vackra blomsterkransar, 

bundna av Barbro Carlsson och Anita 

Nordh. Midsommaraftonen lockade 

många besökare till dans och lekar samt 

till fika med hembakat bröd. Catalina 

Flodin och Mattias Flodin, underhöll med 

några sånger innan Malin Persson och 

Helge Blom ledde oss i dans runt stången. 

Programmet avslutades med att 

Margareta Karlsson och Gunilla Ström 

anordnade lekar för tävlingssugna barn 

och ungdomar.  

En Torpinventeringsgrupp har startat under våren med Ulrika Johansson som 

kontaktperson. Gruppen arbetar med att identifiera, dokumentera och märka ut torp. Har 

du tips eller är intresserad av att delta i arbetet? Hör av dig till Ulrika på telefon 072-7404082 

eller via e-post: ulrikalydiajohansson@outlook.com.  

Har du skolkort från byskolorna från 1920-talet fram till 1957, d.v.s. innan alla elever kom 

till Centralskolan, som vi kan låna och scanna in för att ha med i vår nästa bok?  Kontakta      

Ann-Helen Broomé på telefon 070-6910472 eller via e-post: annhelenbroome@hotmail.com. 

 

Kalender 

4 augusti kl 14:  Musik i Hembygdsparken med lokala förmågor och allsång.                               

Konferencier och allsångsledare: Malin Persson. Hantverk och lotteri. Servering. 

8 september kl 14:  Kulturarvsdag vid vattenhjulet, Skönnarbo, med aktiviteter för barn och 

vuxna. Vattenhjulet är i gång och vi visar smide. Servering. 

Välkomna! 



 

 

TJÄLLMO FÖRSAMLING 

 
Några av vårens händelser i Tjällmo församling 2018 

I mars var det cafékväll med Erik Hallgren som visade vackra och spännande bilder från Afrika och 

Sydamerika. Under april hölls lekmannagudstjänst där LRF bjöd på kyrkkaffe och det var PROs 

kyrksöndag med sång av PRO-kören och kyrkkaffe serverat av PRO.                                              

Kr. Himmelsfärdsdag var det som vanligt Gökotta i Ansebo, där göken stämde in i Lenakörens 

vackra sång. 50 personer kom och njöt. 

Pingstdagen bjöds på 'Sång i sommarkväll' med Borensberg och Tjällmo kyrkokörer. En morgon i 

maj gjordes en pilgrimsvandring på Kärnskogsmossen i vackert väder. 

Organisten Ragnhild Pettersson gav en fantastisk konsert på Risbergsorgeln i juni. 

Soppluncher och våffelcaféer har haft många deltagare och barnverksamheten med kyrkfritids har 

haft ca 50 barn inskrivna. Glädjande! 
 

Sommarens och höstens program 

18 juli           18.00    Gudstjänst i hembygdsparken. Jonas Folkesson sång. Kyrkkaffe. 

29 juli           18.00    Mässa i kapellet. 

5   augusti     18.00    Gudstjänst i kapellet. 

19 augusti     14.00    Friluftsgudstjänst vid Hagstugan. Sång av Lena Petterson och Håkan Nilsson. 

                                   Röda korset serverar kyrkkaffe. 

25 augusti      11.00   Konfirmation. 

1  september  Östgötadagarna. Kyrkan öppen 12.00-18.00. Guidning och kaffeservering14.00-16.00 

2  september  11.00    Lekmanna gudstjänst i kapellet. 

2  september  12.00-16.00 Visning av kyrkans inventarier. 

5  september  12.00    Sopplunch i kapellet. 

8  september               Församlingsresa. 

16 september  11.00   Mässa. Konfirmandjubileum 60 år. Sång och musik av Lovisa och 

                                    Linnea Eriksson. 

17 september  10.00-12.00 Våffelcafé i församlingshemmet. 

17 september  18.30   Cafékväll i församlingshemmet. 

23 september  11.00    Mässa. De äldres högtid. Kyrkkaffe. 

30 september  11.00    Lekmannaledd gudstjänst. 

1   oktober      10.00-12.00  Våffelcafé i församlingshemmet. 

3   oktober      12.00     Sopplunch i församlingshemmet. 

14 oktober      11.00     Mässa med små och stora. Barnkören. Försäljning av skördealster. 

                                     CKF serverar kyrkkaffe. 

15 oktober      10.00-12.00  Våffelcafé i församlingshemmet. 

21 oktober      11.00     Gudstjänst. 

29 oktober      10.00-12.00  Våffelcafé i församlingshemmet. 

2   november   9.00-17.00 Gravsmyckningskaffe i kapellet. 

3   november   18.00    Minnesgudstjänst. 

7   november   12.00    Sopplunch i församlingshemmet. 

11 november   11.00    Gudstjänst. 

12 november   10.00-12.00  Våffelcafé i församlingshemmet. 

18 november   11.00    Lekmannaledd gudstjänst. 

19 november   18.30    Cafékväll i församlingshemmet. 

25 november   11.00    Mässa med små och stora. 

26 november   10.00-12.00  Våffelcafé i församlingshemmet. 

2  december     11.00    Adventsmässa. Kyrkokören. 

    

VÄLKOMNA!         Församlingsrådet / Gunnar Eriksson                

 



 

 

 
  

 

     



 

 

Lokala Hyresgästföreningen Tjällmo 
  

  

Vi i Lokala Hyresgästföreningen Tjällmo arbetar för att skapa en trevligare vardag för 
våra medlemmar. Under våren och försommaren har vi anordnat både bingo, 
tipspromenad och boule, som alla varit välbesökta. Ett nytt inslag var en 
informationskväll om brandsäkerhet i hemmet. Hur gör jag om det börjar brinna? 
Vilka brandhjälpmedel bör finnas i hemmet och vem ska se till att de finns i 
lägenheten? Det var en intressant kväll som både lärde ut ny och påminde om 
gammal kunskap. 
 
Vår årliga sommarfest har avhållits och det blev ett stort kalas! 40 personer var vi 
som åt god mat och hade det trevligt. Patric Ilar stod för underhållningen under 
dagen, det var mycket uppskattat.  
 
Lördagen den 11/8 kl. 12.00 är det dags för den årliga boulecupen. Tjällmo vann 
förra året vilket innebär att vi även i år får stå som värd för cupen. Vi har fyra lag som 
ligger i hårdträning. Vi vill ta hem segern i år för då är pokalen vår! Kom gärna och 
hjälp till att heja fram oss till vinst. 
Plats: Boulebanan vid Råcka. 
 
Vi har ännu inte planerat färdigt aktiviteterna inför hösten så håll ögonen öppna på 
byn efter anslag eller på Facebook så ni inte missar någon av våra aktiviteter! Ni får 
gärna komma med förslag på aktiviteter som ni saknar. 
 
Vi vill passa på att tacka dem som kom och hjälpte oss att göra boulebanan redo för 
spel. Så bra det blir när man hjälps åt! 
 
Glöm inte att gilla och följa vår egen sida på Facebook "Lokala Hyresgästföreningen 
Tjällmo". 
Vi ser fram mot en händelserik höst! 
Bilden är från sommarfesten 2018.  

 



 

 

 

 

Tjällmo-Godegårds Rödakorskrets 

 
Denna sommar går till historien som den varmaste i mannaminne, och då är det dags för en 

återblick av vad som har hänt under våren. 

 

En mycket trevlig söndagseftermiddag  

samlades ett antal damer för att titta på  

fina kläder från Minla i Finspång. 

De har kläder som passar alla storlekar.  

Medlemmar från kretsen mannekängade.  

Kaffeservering och lotterier avslutade 

eftermiddagen. 

 

 

 

                                                                            Den 1 maj hade vi som vanligt brödlotteri på 

                                                                            Godegårds marknad ganska kallt och inte så    

                                                                            Mycket folk som det brukar vara. 

                                                                              

 

                                                                             Den 26 maj hade vi även brödlotteri på  

                                                                              Tjällmo marknad vädret var mycket varmt 

                                                                               relativt mycket folk så lotterna hade en 

                                                                               rykande åtgång.           

                                              

                                                                       

 

 

  

 

 

Genom dessa aktiviteter har vi kunnat skicka 10.000 kr till Röda Korsets katastrofhjälp. 

Ett tack till alla som hjälpt till. 

 

Den 3 juli var vi till Solgläntans äldreboende 

i Godegård. Vi bjöd på underhållning med  

Bosse och Helge som uppskattades mycket. 

Kaffe med hembakat bröd, paj och vaniljsås 

serverades.  

 

Sygruppen är en viktig social verksamhet 

Alla är välkomna in på en kopp kaffe o 

gemenskap. Det finns plats för fler deltagare 

Den 19 aug kl 14:00 har vi friluftsgudstjänst 

I Hagstugan. Håkan Nilsson och Lena Pettersson 

sjunger. Välkomna!                                                                                                 Styrelsen 



 

 

 

 

Tjällmo IF 

 

Hej alla semesterfirare. Nu har vi ett välförtjänt uppehåll över sommaren för våra fotbollslag. 

Tyvärr som alla vet så har vi tappat två lag sen i fjol och har i år bara ett pojklag och ett 

Damlag .  

Pojklaget har gått väldigt bra i år med ett antal segrar i bagaget just nu. Vi hoppas och tror 

på att hösten kommer att gå lika bra för dem. 

Damlaget som i år tagit klivet upp för att spela 11-manna och har haft det ganska kämpigt 

under matcherna som varit. Många av spelarna har aldrig förut spelat 11-manna på stor plan 

så det är en stor omställning för dem. Vi hoppas att hösten blir lättare för dem då de hunnit 

att vänja sig vid 11-manna spelet. 

 

Den 11 Aug kommer vi som vanligt att ha TIF-dagen. Den blir lite annorlunda i år då vi inte 

börjar förrän 16 30 på eftermiddagen. Programmet är inte riktigt fastställt ännu så håll utkik 

efter vår annonsering vid ICA. 

Ha en trevlig sommar så ses vi i höst vid Tjällmo IP 

   Christer Thörngren Ordf. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. Hembygdsgården  

 

Muséet har samlingar från bygden i de olika husen. F.d. komministerbostaden har bl.a. ett 
äldre kök, sal, skolsal och fotoutställningar. I hantverksmuséet finns verktyg från bygdens 
olika hantverkare och jordbruksredskap. Inne i Hembygdsparken finns ett dagsverkstorp, en 
smedja och körvandring. Guidning efter bokning.  

Under sommaren flyttar ”Café med hantverk brevé” in i byggnaderna intill med kaffebröd, 
smörgåsar och hantverksalster. Caféet är öppet varje dag kl. 11-17 från midsommardagen till 
och med början av augusti.  

Info: 073-2232132. www.hembygd.se/tjallmo 

 

 

2. Tjällmo kyrka   

Kyrkan tillkom under 1200-talets senare hälft. Kyrkan har en 
mycket ovanlig orgel och ett märkligt triumfkrucifix från 
1300-talet. Mer information finns på kyrkans anslagstavla.  

 

 

  

Tjällmo  - en plats att trivas på 

Sevärdheter 

 

 



 

 

 

3. ICA- Nära Tjällmo 

 

 

ICA-affären är ombud för post, apotek och Systembolag. affären har ATG och andra spel. 
Butiken finns även online. Manuell chark med kött och ost.  

Info: 0141-60006. Facebook: ICA Nära Tjällmo 

Vägbeskrivning: Åk norrut på väg 211 mot Örebro, affären ligger på höger sidan efter ca 300 meter. Lat: 58.715 
| Long: 15.359. 

 

 

4. Tjällmo Gästgivaregård 

 

Det rödmålade gästgiveriet har anor från 1600-talet. Det är ett av landets äldsta gästgiverier 
som fortfarande är i drift. Här finns restaurang med fokus på närproducerat mat, hotell och 
konferensmöjligheter.  

Info: 0141-600 30. www.tjallmo.com 

Vägbeskrivning: Åk norrut på väg 211 mot Örebro, efter ca 300 m sväng höger, sedan ligger gästgiveriet direkt 
på vänster sida. Lat: 58.715 | Long: 15.359. 

 

 



 

 

 

5. Småängens bad & camping 

 

Familjecamping och stugby vid sjön Lien. 
Servicehus, sandstrand med bryggor, bangolf, 
boule och beachvolley. Uthyrning av vattencyklar, 
trampbåtar och kanoter. Lekpark med studsmatta 
och gräsytor. Under augusti och september finns 
det tillgång till kräftfiske. 

Servicebutik och uteservering är öppen dagligen 
under högsäsong. 

Info: 070-226 56 97. www.smaangen.se 

Vägbeskrivning: Åk norrut på väg 211 mot Örebro, sväng höger efter ca 1,5 km vid skylten `Småängen´, fortsätt 
ca 8 km. Lat: 58.751 | Long: 15.469. 

 

 

6. Perkils kättil 

”Djävulens gryta” är en av Sveriges största och djupaste jättegrytor. 
Den spiralformade grytan är tolv meter djup, fyra meter bred och är 
tidvis vattenfylld. Den bildades vid inlandsisens avsmältning ca 8500 
år f.Kr. Stenar (löpstenar) och grus i smältvattnet roterades och 
skavde då mot berget. Grytan ligger alldeles sydost om Annsjön.  

Vägbeskrivning: Åk norrut på väg 211 mot Örebro, sväng efter ca 6 km höger vid 
skylt `Jättegryta´ och  följ vidare skyltning. Koordinater: Lat: 58.778 |  Long 15.408. 

 

 

  

http://www.tjallmo.info/wp-content/uploads/2014/10/P6280010.jpg


 

 

 

7. Vandringsled Skönnarbo 

Leden är ca 10 km lång, men man har möjlighet att bryta 
promenaden på ett flertal ställen.  Under den första sträckan är 
den historiska delen med minnesmärken från järnhanteringen 
bl.a. ett vattenhjul vid kvarnruinen. Sedan går leden vidare längs 
Skönnarbosjön. Man kan ta sig upp på Tyleklint och få fin utsikt.  

Guidning med fika för grupper och spiksmide kan ordnas från maj 
månad: 073-223 21 32.  

Vägbekrivning: Åk norrut på väg 211 mot Örebro, efter ca 9 km sväng vänster 
vid skylt `Järnhantering´, sedan höger. Lat: 58.803 | Long: 15.368. 

 

 

8. Kärnskogsmossens naturresevat- orrarnas paradis  

 

Här finns vidsträckta myrmarker med ett rikt fågelliv med markerade leder, spänger och 
rastplatser. En av lederna är anpassade för rullstol och barnvagn.     

Vägbeskrivning: Åk ca 9 km norrut mot Örebro på väg 211, sväng efter ca 9 km vänster vid skylt 
Kärnskogsmossens naturreservat. Följ sedan blå skyltar mot naturreservatet i ytterligare ca 9 km. Lat: 58.841 | 
Long: 15.312. 

  

https://www.google.se/imgres?imgurl=https://thumbs.dreamstime.com/t/orrar-45957206.jpg&imgrefurl=https://se.dreamstime.com/arkivbild-tv-lekking-orrar-image36628842&docid=9cHz-ph0UrHN_M&tbnid=6y2iz80QAoKHcM:&vet=10ahUKEwil6_LpqJLTAhUEKywKHQmHB_EQMwiCAShHMEc..i&w=372&h=160&itg=1&bih=585&biw=1188&q=orrar&ved=0ahUKEwil6_LpqJLTAhUEKywKHQmHB_EQMwiCAShHMEc&iact=mrc&uact=8


 

 

 

9. Fågelmossen naturreservat 

Vid naturreservatet Fågelmossen finns en 2,5 km lång vandringled. 
Den centrala delen av reservatet består av fuktig, mossbeklädd 
myrmark som ungefär utgör hälften av reservatets areal. Den andra 
hälften består av gammal skog som omger myrmarken.  

Vägbeskrivning: Åk söderut på väg 211 mot Borensberg, sväng efter ca 5 km 
höger mot Degerön, sväng sedan vänster efter ca 5.5 km mot Hästtumla, följ 
skylten Naturreservat. Lat: 58.673  | Long 15.210 

 

 

10. Fiskevatten 

 
Bra fiskevatten finns i sjöarna Lien och Annsjön, där man kan ha turen att få upp gädda och 
abborre, men även gös. 

Fina fiskevatten med inplanterad regnbåge och öring finns vid Stora och Lilla Svartgölen, 
som ligger 8 km norr om Tjällmo. I Lilla Svartgölen får endast flugfiske med flugspö 
förekomma. 

Fiskekort finns att köpa på ICA-Nära i Tjällmo samt vid Småängens Bad & Camping. 

                         

                       Ormgrop vid Kvarnen Kvarnkärr 

http://www.tjallmo.info/wp-content/uploads/2014/10/stor_fagelmossen.jpg


 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Tjällmo Gym 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 HB. 6563-528 824 511 

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            

 

Tjällmo Byalag 

Styrelse 

Ordförande:                                                 
Maria Sundén Joge 070 3968430 

Sektreterare:                                                   
Ilse Straatman 073 7843479 

Kassör:                                                                
Inge Savelsberg 070 3364020 

 

Hemsida:   www.tjallmoinfo/ 

 

Mailadress:    byalaget@tjallmo.info 

 

Annonspriser 2018 

Helsida 500,- 

½ sida 250,- 

 ¼ sida 125,-  

 

 

Materialet till redaktionen ska ha 

inkommit senast den 1 april 

(vårbladet), senast den 15 juli 

(sommarbladet) och senast den 15 

oktober (höst/vinterbladet). 

tjallmobladet@gmail.com 

 


