
 

Tjällmobladet 

Information från Tjällmo Byalag  
Juli 2019  

Missa inte detta: 
-   3 augusti besök hembygdsparken Musik o PRO kören sjunger där. 

- 17augusti Lördag Tjällmodagen: Mopedrally och  bakluckeloppis 

start 10.00 

 

- 31 augusti. Ett återkommande Boule Cup-spel mellan Tjällmo`s                                              

föreningar på Boule/aktivitetsanläggningen vid Tjällmo IP.KL.10.00 

 

- 1–30 sept Rösta på Tjällmos nominerade (Eldsjäl Pär ICA) samt på 

(Tjällmo PRO som Bästa Förening) inför Folkungagalan.Se PRO-sidan   

 

- Bibliotekets öppettider: Måndag o Torsdag 9-13, 15-17.  

Tisdag 15-19.  Fredagar jämna veckor öppet för skolan. 

Under sommaren 17/6–16/8 gäller öppet Torsdagar 15 - 18.00 

SOMMAR-BOKEN för dig mellan 6–16 år: Låna o läs 4 böcker 

i sommar så får du en i present. Gäller perioden 1/6-31/8  



 

 
 

 

 

 

                           ETT STORT VARMT TACK                

till alla er som ställde upp och hjälpte till vid branden i påskas. 

Utan er insats, er lojalitet och er uthållighet hade inte 

släckningsarbetet fungerat. 

 

Familjen Allard 
 

  



 

 

 

 

 

TJÄLLMODAGEN OCH MOPEDRALLY MED BAKLUCKELOPPIS 

          Anmälan till loppis sker till Ulla 070 3054025 

               ALLTID TREDJE LÖRDAGEN I AUGUSTI 

                               START KL 10.00 
                                                                                                Arr. Tjällmo Byalag 



                      Tjällmo PRO                  
Ordföranden har ordet 

Lite information från Tjällmo PRO om vad vi gjort och vad som händer i 

höst.PRO deltog med 3 lag i kval till DM i Boule tyvärr gick vi inte vidare men vi 

föll med flaggan i topp, vilket också Vetar-damerna gjorde i DM finalen i 

Fontänen 21 maj. PRO har också deltagit med två golfare i kval till golf DM.  

Den 14 maj en skön försommardag klev 50 PRO:are på Hällestadsbuss för en 

sommarresa till Stockholm. Efter stopp för fika var vi framme då vi genast 

hamnade i fängelse vi var nämligen på Långholmen. Där fick vi en utmärkt 

guidning. Efter lunch bar det av till maktens boning Riksdagshuset efter en viss 

väntan blev det även där en guidning med information om riksdagen. 

Torsdagen den 27 juni med strålande väder hade boulegänget sin sommarfest, 

vi startade med boule spel, därefter avnjöt vi en mycket god sommarbuffé som 

var levererad av ICA Tjällmo och blev mycket uppskattad. 

Höstens månadsmöten rivstartar med herrarnas sillunch den 21aug kl. 14.00. 

Vi i PRO ser fram mot en fortsatt skön sommar och en trevlig höst 

Vid pennan Kjell 

Övrigt  

Lördagen den 31 aug kl 10.00. På vår Aktivitet o Bouleanläggning vid Tjällmo IP 

är det återigen dags för årets stora Tjällmo Boulecup med 10 lag från ortens 

föreningar. Kom och se, peppa och hurra fram dina favoriter.  

Vi bjuder på läsk och korv. Ta gärna med en picnic-Korg, vi spelar hela dagen.  



 

Den 17 oktober 2019 kommer Leader Folkungaland hålla sin Folkungagala. 

Galan arrangeras för att lyfta våra Leaderprojekt och lokala aktörer som inom 

Folkungalands verksamhet och område har bidragit till att utveckla 

landsbygden på ett positivt sätt. 

Alla tolv som nominerats, i stark konkurrens från andra projekt, kommer inför 

galan att presenteras med filmer.  

De nominerade är: bl.a Tjällmo-PRO som Bästa Förening samt som bästa 

Eldsjäl ICA´s Pär Selin. En månad före galan kommer det bli möjligt att rösta 

på de nominerade. 

En ”röstlänk” finns tillgänglig strax före september. Info 0703721982 Kjell och 

0706306681 Roland. Hör av er och vi hjälper er att rösta. 

 

Tjällmo PRO har tillsammans med Tjällmo IF och Byalaget installerat en 

Hjärtstarter som nu finns monterad på väggen innanför huvuddörren på 

Tjällmo IF´s klubbhus. Den uppdateras via sin GPS-installation. 

Övriga hjärtstartrar i Tjällmo tätort finns även på ICA och i Församlingshemmet. 

 

PRO´s månadsmöten i höst är 21/8, 18/9, 23/10 o 20/11 kl 14.00.  

Du som är pensionär och känner för att vara med i några av våra aktiviteter är 

alltid välkommen att prova på. För mer info se PRO Tjällmo´s hemsida. 

Till föreningar och företag samt privatpersoner finns möjligheten att hyra vår 

Aktivitet o Boulehall tag kontakt med Kjell  Abrahamsson  0703721982. rb. 

 

http://www.leaderfolkungaland.se/folkungagalan/nominerade/


Tjällmo Hembygdsförening 

Den 1 juni invigdes Citatstigen på Skönnarboleden 

/Östgötaleden. Stigen är en del av Region Östergötlands 

satsning på att inspirera till vandring och samtidigt lyfta fram 

lokala författare och illustratörer. Det är författaren Arvid 

Fredriksson, född och verksam i Tjällmo, vars texter illustrerats 

av hans dotter Maria Tronnersjö.  

Citatstigen börjar vid vindskyddet vid Skönnarbosjön och 

fortsätter på Skönnarboleden genom den äldre skogen ner mot 

Pärltorpsvägen.  

 

 

Midsommarfirandet inleddes kvällen före 

midsommarafton då vi band 

blomstergirlanger och klädde 

midsommarstången. Barbro Carlsson och 

Anita Nordh band de vackra 

blomsterkransarna. Midsommaraftonen 

lockade många besökare till dans och 

lekar, fiskdamm och lotterier samt till fika 

med hembakat bröd. Emelie Gemzell 

tillsammans med sönerna Henrik och 

Richard Karlsson samt Conny Björn 

underhöll med sång och musik 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.  

Tjällmo Hembygdsförening har tilldelats utmärkelsen "Årets Tjällmobo 2018" av Tjällmo 

Byalag och mottog stolt diplom, plakett och blomampel från Byalaget vid Tjällmo marknad. 

 

Kalender 

22 juni – 4 augusti kl 11.00 – 17.00: Hembygdsmuséet och Café med hantverk brevé 

3 augusti kl 14.00: Musik i Hembygdsparken - musikaliska förmågor med lokal anknytning och 

allsång. Konferencier och allsångsledare: Ann-Louise Kaliff. Hantverk och lotteri. Servering. 

17 augusti:Bakluckeloppis och (mopedrally kl.10). Café och hantverksboden öppna för besök. 

Välkomna! 



 

 

Lokala Hyresgästföreningen Tjällmo Privaten  

Hej alla läsare av Tjällmobladet! 

Det blev sommar även i år och Lokala Hyresgästföreningen Tjällmo Privaten 

börjar att få igång sin verksamhet. På grund av en begränsad ekonomi måste vi 

vända på varenda krona för att kunna få till någon verksamhet, men vi gör så 

gott vi kan.  

Vårt första offentliga framträdande var på Tjällmo marknad. Där fanns vi för att 

informera om Hyresgästföreningens verksamhet. Informationen var inte 

förgäves då vi erhöll en ny medlem innan dagen var slut! 

Den 10 juli deltog 20 hyresgäster och medlemmar på bingo och teater i 

Hembygdsparken. Det var mycket uppskattat och vi vill framföra ett stort tack 

till teatergänget som anordnade denna kväll.  

En familjedag är planerad att genomföras i slutet av augusti, mer information 

om denna kommer.  

Vi i Lokala Hyresgästföreningen Tjällmo Privaten önskar alla hyresgäster och 

medlemmar en skön eftersommar och höst. 

Styrelsen 

 

 

 

 

http://www.hyresgastforeningen.se/


         Tjällmo Godegårds Rödakorskrets 

 

Ja, nu är det sommar i Sverige och allt är så ljuvligt och grönt. Ja, nu är det 

sommar i Sverige då känns det så otroligt skönt. Så har Roland Cedermark skrivit i 

en visa och visst stämmer det.  

Nu får vi njuta av sommaren med allt vad den har att bjuda på. 

 

 

 

Här kommer en återblick på vårens aktiviteter. 

Vi anordnade en mycket uppskattande mannekänguppvisning med många besökande en mycket 

trevlig eftermiddag i april. Nytt för året var att även en herre gick mannekäng. Överskottet gick till 

katastrofdrabbade i Mozambique. 

 

 

Marknaden i Godegård gick riktigt bra. Det var perfekt marknadsväder  

och mycket folk. Marknaden i Tjällmo är ju inte så välbesökt som Godegård, men det gick skapligt, 

vädret var det ju inget fel på. Ett stort tack till de som skänkt bröd till våra marknader. 

Den 9 juli var vi till Solgläntans äldreboende i Godegård. Vi bjöd på underhållning av Patrik Ilar som 

uppskattades mycket. Kaffe med hembakatbröd, paj och vaniljsås serverades. 

Nu ser vi framåt till sommarens och höstens aktiviteter. 

Den 11 aug. har vi Friluftsgudstjänst i Hagstugan kl 14.00. Musik av Otto Fogelberg. 

Alla är välkomna. 

Vi ska även i år vara med på Bouleturneringen den 31 aug. med ett lag.  

Vi startar upp vår verksamhet i sygruppen i sep. igen. Alla är välkomna att besöka oss i 

Församlingshemmet onsdag förmiddag. Vi fikar vid 10 tiden. Välkomna. 

Styrelsen 



TJÄLLMO FÖRSAMLING 
Händelser i Tjällmo församling under vår och sommar 2019. 
I april hölls en välbesökt musikgudstjänst med Hampe Gospel, och det var också en cafékväll 

då auktionisten Alf Ek berättade om gammalt och antikt. 

Traditionsenligt hölls gökotta i Ansebo med Lenakören och pilgrimsvandring på 

Kärnskogsmossen. Familjen Ekberg stod för bejublad sång och musik en kväll i sommar. 30 

juni var det musikgudstjänst då kvartetten 'Qvattro Solte' gladde oss medfantastisk sång och 

musik. Det har också varit orgelkonsert med domkyrkoorganist Sara Michelin vid 

Risbergsorgeln. En kväll att minnas. 

Höstens program 2019 

11 augusti      14.00 Friluftsgudstjänst vid Hagstugan.Kyrkkaffe med Röda 

Korset. 

1   september 11.00  Mässa 

4   september 12.00  Sopplunch i församlingshemmet. 

8   september 18.00  Musik i söndagskväll. Daniel Beskow och Carolina 

Amneus. 

16 september 10.00 – 12.00 Våffelcafé i församlingshemmet. 

21 september 17.00  Tjällmo kyrka. Öppen scen. Lars Goldkuhl. 

22 september 11.00  Högmässa. De äldres högtid. Tjällmo kyrkokör. Kyrkkaffe. 

23 september 18.30  Cafékväll i församlingshemmet. 

30 september 10.00 – 12.00 Våffelcafé i församlingshemmet. 

2   oktober     12.00   Sopplunch i församlingshemmet. 

6   oktober     11.00   Lekmannaledd gudstjänst. 

13 oktober     11.00  Mässa Små och Stora. Försäljning av bröd mm. 
Utställning med lövlyktor.Centerkvinnorna bjuder på kaffe i församlingshemmet 

14 oktober     10.00 – 12.00 Våffelcafé i församlingshemmet. 

19 oktober     17.00   Musikcafé med Tjällmo kyrkokör. 

20 oktober     11.00    Lekmannaledd gudstjänst. 

27 oktober     11.00    Mässa. 

28 oktober     10.00 – 12.00 Våffelcafé i församlingshemmet. 

1   november  9.00 – 17.00 Gravsmyckningskaffe i kapellet. 

2   november  18.00   Minnesgudstjänst. 

6   november  12.00   Sopplunch i församlingshemmet. 

10 november  11.00   Mässa. 

11 november  10.00 – 12.00 Våffelcafé i församlingshemmet. 

11 november  18.30   Cafékväll. Specialistläkare Göran Karlsson talar om dem     

                                   demenssjukdomar. 

16 november  17.00   Tjällmo kyrka. Öppen scen. Lars Goldkuhl. 

17 november  11.00   Lekmannaledd gudstjänst. 

24 november  11.00   Mässa Små och Stora. 

25 november  10.00 – 12.00 Våffelcafé i församlingshemmet. 

1   december   11.00   Adventsmässa. Tjällmo kyrkokör. Kyrkkaffe. 

4   december   12.00   Julgröt i församlingshemmet. 

VÄLKOMNA!        Församlingsrådet  / Gunnar Eriksson        



Rekordmycket vatten i Djävulens Gryta 
TJÄLLMO 360 Den sju meter djupa jättegrytan Perkils Kättil från istiden töms 
på vatten av ideella lokala krafter. 

I skogen norr om Tjällmo, där väg 211 tar av mot Lemneå och där Annsjön 

skymtar från vägen, ligger Perkils Kättil ”Djävulens Gryta". En av Sveriges största 
jättegrytor.  

Jättegrytan är totalt tolv meter djup, men de fem första meterna saknar en del av 

väggen vilket mer ger intrycket av en bergsskreva Resterande sju meter är intakta 

och på det bredaste stället mäter jättegrytan fyra meter i diameter.  

Med tiden brukar den fyllas med vatten. Tjällmobon Sven-Erik Larsson har tidigare 

hjälpt till att tömma jättegrytan på vatten. Enligt honom har den nått rekordnivåer i 

år. 

 
BILD: Ulrika Johansson | Perkils Kättil 

 

– Jag var här med min hund för någon månad sedan då var vattennivån ändå lite 

högre än idag och hunden kunde utan problem dricka vatten ur jättegrytan, det hade 

till och med runnit över så det var en blöt pöl på marken.  

Jättegrytan skapades på istiden av en vattenvirvel i en isälv. Den kraft som virveln 

skapade drog med sig stenar och stenblock som nötte ur berget nedåt och bildade 

den grytformade urgröpningen som man kan se än idag.  

På tisdagsmorgonen samlades Conny Bengtsson, Conny Björn, Sven-Erik Larsson 

samt Torgny Carlsson för att gemensamt påbörja det ideella arbetet med att tömma 

naturmonumentet. Sven-Erik har vid tidigare tillfällen fått låna en större pump av 

brandkåren, då tog arbetet ungefär en timme. Denna gång har de två dränkbara 

pumpar av mindre modell.  

 
 



 

 

BILD: Ulrika Johansson | Från vänster Torgny Carlsson, Sven-Erik Larsson, Conny Björn och Conny Bengtsson 

– Jag har räknat med att vi blir kvar här i ungefär sex timmar, så jag hoppas ni har 
ordentligt med matsäck med er, säger han och skrattar.  

Maskiner och material har de lastat på en fyrhjuling. De har parkerat bilarna 300 

meter ifrån jättegrytan. Utrustningen innefattar bland annat ett elverk, två dränkbara 
pumpar, flera meter plattslang samt några dunkar med bränsle.  

Två gånger Conny och Sven-Erik leder arbetet genom den lokala 

Hembygdsföreningen och Torgny Carlsson, som är lokal hantverksentreprenör, har 
stöttat arbetet genom att låna ut en del maskiner.  

– Jag har stöttat fler föreningar i Tjällmo och tyckte att jag även kunde hjälpa 

Hembygdsföreningen.  
 

BILD: Ulrika Johansson | Jättegrytan Perkils Kättil är fylld till bredden med regnvatten 

 



Vem eller om någon egentligen har ansvar för att utföra liknande arbete vet de inte, 

men Sven-Erik tror att tömningsarbetet kan resultera i att platsen blir ett mer 
attraktivt besöksmål.  

 

 

 
BILD: Ulrika Johansson | Skyltar visar besökare till platsen, samt vägen för Östgötaleden som passerar platsen 

 

- Östgötaleden passerar förbi här, och det är ju mycket roligare att titta på 

jättegrytan när den är tömd än nu när den ser ut som en vattenpöl, det blir svårt att 
förstå att den fortsätter sju meter till neråt. 

 

Vid klockan halv fyra packades utrustningen ihop och arbetet avslutades.  

- Pumparna orkar inte mer så vi får ge oss nu, säger Conny Bengtsson.  

 

Vattennivån sänktes med cirka fem meter och det urpumpade vattnet hade i det 
närmaste skapat en bäck som rann längs stigen bort från jättegrytan.  

Ulrika Johansson 
Tjällmo 360-bloggare 

 
Tjällmo 360 har producerat detta material. Bakom initiativet står MVT, Corren och Folkbladet. 
Tjällmo 360 publicerar regelbundet lokala nyheter från orten. Allt material finns på respektive 
nyhetssajt och det mesta publiceras i tidningarna. 
 



Kritik mot rivningar av byggnader på skjutfält 
TJÄLLMO 360 - Detta skulle knappast accepteras i något annat 
sammanhang, säger byggnadsantikvarie Sverker Larsson. 

Kulturhistoriska byggnader och lämningar som saknar lagskydd tas bort på 

skjutfältet Kvarn-Prästtomta. 

– Det verkar som försvarsmaktens ambition är att ”städa rent" i området och ta bort 

bebyggelse och lämningar efter hus. Då försvinner spåren efter områdets 
kulturhistoria, säger byggnadsantikvarie Sverker Larsson.  

På Kvarn-Prästtomta skjutfält, där tidigare jordbruksfastigheten Lilla Holma 1:3 

legat, fanns det fram till för något år sedan kvar grunder och spår efter flera 

ekonomibyggnader. Under 2018 revs ett kvarvarande magasin och grundresterna 

togs bort. Efter att Fortifikationsverket, som har hand om fastigheterna på 

försvarets mark, bearbetat platsen finns bara en gräsbevuxen kal kulle kvar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILD: Sverker Larsson | Magasinet 2010, foto ur Sverker Larssons dokumentation. 

 

 

Sverker Larsson är kritisk. Han gjorde en antikvarisk bedömning av platsen 2010, 

på uppdrag av Fortifikationsverket, bland annat som underlag för vad man skulle 

göra med platsen framöver.  

– Beklagligt att byggnader rivs. Att även spåren efter byggnader tas bort är inte 

bara beklagligt utan också problematiskt, de har ett stort kulturhistoriskt värde. 
Enligt hans bedömning var magasinet från början av 1900-talet och i bra skick.  



Han lyfter även byggnadens värde som en tidigare samlingslokal för kulturlivet i 

området. Några gånger per år arrangerades logdanser på magasinets övervåning 
från 1950-talet fram till 2003.  

– Jag tycker den viktiga frågan är varför man så konsekvent rivit hus och tagit bort 

husgrunder på skjutfältet om det inte varit nödvändigt, till exempel för något 

byggnadsprojekt. 

BILD: Ulrika Johansson | Platsen där magasinsbyggnaden tidigare stod. 

 

Ingela Andersson, kulturarvsspecialist på Fortifikationsverket, anser att de tar den 

hänsyn de kan i varje enskilt fall. De tittar bland annat på försvarsmaktens 

verksamhet, miljöfarliga ämnen och skaderisker om man exempelvis går in i en 
tom byggnad eller faller ner från en mur.  

– Vi tar också hänsyn till kulturhistoriska värden i den mån det är möjligt utifrån    

förutsättningarna för varje enskilt objekt.  

Varför togs då grundresterna bort?  

Enligt uppgifter från Fortifikationsverket brukar de i samband med rivning ta bort 

grunden när den består av betong.  

 

Ingela Andersson poängterar att magasinet vid Lilla Holma innehöll miljöfarliga 

föroreningar i betongen.  

– Risken för miljöföroreningar går före de kulturhistoriska värdena, säger hon.  

 

 

Sverker Larsson ställer sig frågande till påståendet att magasinsbyggnaden innehöll 
betong. 



– Jag vet inte om det stämmer, det aktuella magasinet hade såvitt jag såg inte 

betonggrund utan dels en grundmur av granitblock och huggna plintar av granit 

under stolpstommens knutpunkter. Fanns partier av betong hade man enkelt kunnat 

bila bort den utan att ta bort allt annat.  

 

Annika Agnesson, projektledare med ansvar för avyttringar på Fortifikationsverket, 

konstaterar att Lilla Holma betraktas som ett så kallat öppet projekt. Därför ansökte 

de om åtgärder hos kommunens plan- och miljövårdsförvaltning som vilken 

privatperson som helst.  

– Då Lilla Holma är en ekonomibyggnad till ett gammalt jordbruk ansåg inte 
kommunen att jag behövde någon rivningsanmälan.  

BILD: Sverker Larsson | Interiörbilder från det rivna magasinet ur Sverker Larssons dokumentation. 

Sverker Larsson tror att rivningar som denna och liknande går de flesta obemärkt 
förbi.  

– Personligen tycker jag att fortifikationsverket/försvaret borde ha avkrävts ett 

större ansvar för bebyggelsemiljöerna inom området och inte rivit mer än vad som 

krävts för skjutövningarna. Gårdar och byar inom skjutfältet har ju som på alla 

andra platser en månghundraårig historia. Detta skulle knappast accepteras i något 
annat sammanhang.  

Ulrika Johansson 
Tjällmo 360-bloggare 

 

Tjällmo 360 har producerat detta material. Bakom initiativet står MVT, Corren och 
Folkbladet. Tjällmo 360 publicerar regelbundet lokala nyheter från orten. Allt material 
finns på respektive nyhetssajt och det mesta publiceras i tidningarna 

 

 



 

 

 

 

 

  

  

 

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:HB  Clear Nr: 6563 
Konto Nr: 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           
mob Nr: 0733 67 9007  

 

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 2019 

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). 

                       till  

   tjallmobladet@gmail.com 

 


