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Tjällmobladet
Information från Tjällmo Byalag höst/vinter 2020-2021
Missa inte detta:
Med reservation för förändring.
- Julmarknad 28 nov i Hembygdsgården och Församlingshemmet är inställda
p.g.a. Covid-19
- GYMMET. 7 november kl.11.00-14.00 har vi invigning av de nya lokalerna
som ligger i källaren under ICA affären, då är alla varmt välkomna att kika in.
Tjällmo Byalag har till uppgift att främja bygdens
utveckling genom samarbete med kommunen,
näringsliv, föreningar och övriga organisationer.

Vad vill du Byalaget ska jobba med i framtiden?
Vad tycker du är viktigt för samhället? Vad saknar du eller vad ska utvecklas?
Om du har några idéer hör gärna av dig via mejl (byalaget@tjallmo.info) eller lämna en lapp i
Byalagets brevlåda (finns bredvid anslagstavlan på det gröna huset vid Ica). Vi finns också
på facebook: `Tjällmo Byalag´.
rb.

”PLANEN”
Gräsmattan vid infarten till Hultet.
Sedan två år tillbaka har byalaget använt denna plan till bilutställningen på
marknadsdagen. Dennis Hovlund och Magnus Gellerstedt har lagt ner mycket
jobb med att klippa den och hålla den fin.
Nu ska Tjällmo få några nya picknickbord som vi tänkte placera där (dessa bord
kan man som förening låna om man skulle behöva vid något tillfälle, men
kontakta någon i byalaget först).
Man är varmt välkommen att använda planen till olika fritidsaktiviteter eller
kanske bara en liten picknick med barnen. Seniorgympan är redan igång där.

Vi tänkte att det kunde vara roligt om vi kunde placera lite spel så
som kubb/krocket eller liknande där, har ni förslag maila till
tjallmo.byalaget@gmail.com eller lägg ditt förslag i byalådan på torget. Vi vill
också ha namnförslag till vad vi ska kalla planen.

GYMMET
Efter 8 år med gymmet i ”gamla” matsalen, är det nu dags att vi flyttar till en
mer permanent lokal.
7 november kl.11.00-14.00 har vi invigning av de nya lokalerna som ligger i
källaren under ICA affären, då är alla varmt välkomna att kika in.
Just nu håller vi (eller mest Dennis) på att göra iordning där och i slutet av
oktober måste alla redskap flyttas från gamla matsalen till ICA-huset.

Tjällmo PRO
Ordförande har ordet:
Detta år har inte blivit som vi hade tänkt oss, efter årsmötet februari har alla
månadsmöten och mycket av den övriga verksamheten fått stå tillbaka p.g.a den
rådande pandemin. Vi har kunnat hålla boulespelet igång nästan hela tiden och
det har varit mycket uppskattat då man får en fin social samvaro. Gymnastiken
startade upp i augusti med gympa utomhus det blev också en mycket uppskattat
aktivitet, även sittgympan och gå-gruppen har också kommit igång igen.
En mycket uppskattad underhållning med ”sångfågeln” Lotta Källström från
Norrköping lyckades vi också arrangera som den 29 juli inför 50 talet åskådare
backade upp bilen mot PRO-hallens stora port och ur bagageluckans öppning
strömmade en bred repertoar av visor och populära låtar där vi ibland kunde
sjunga med.

Vi måste nu blicka framåt och ha lite framtidstro även om faran för Corona
pandemin inte är över än på länge. Vi planerar för våren 2021 och hoppas att vi
kan ha våra trevliga månadsmöten och all annan verksamhet igång för fullt.

Du som är pensionär och känner för att vara med i våra aktiviteter är alltid
välkomna att prova på som exempelvis den här nedan nystartade utegymgruppen. När kylan och dåligt väder ankommer flyttar vi in i skolans gympasal.

För att vara med i PRO`s aktiviteter fr.o.m 2021 måste man vara medlem i PRO
enligt PRO`s regelverk. Det innebär att alla som deltar i någon PRO-aktivitet är
försäkrad. I medlemskapet ingår en mängd rabatter från olika affärer och
företag samt att du får vara med i PRO´s aktiva gemenskap och PRO-resor.
Gå in på www.pro.se där kan du läsa om alla PRO´s förmåner och rabatter.

Till alla föreningar, företag och privatpersoner finns möjligheten att
hyra vår Boulehall. Tag kontakt med Kjell Abrahamsson 0703721982.
Till er alla där ute, var rädda om varandra följ dom råd som gäller så ska vi
tillsammans se till att vi får en fin höst och vinter. Vi måste ha framtidstro och
hålla ut så fixar vi detta tillsammans.

Pro Tjällmo styrelse önskar er alla en skön höst och en
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Hej alla glada läsare av detta Tjällmo blad. Nu börjar hösten att göra sitt intåg över landet
och fotbolls säsongen 2020 är i det närmaste avslutad
Vår verksamhet på seniorsidan just nu består av ett Damlag som vi sedan 2019 driver
tillsammans med Borensbergs IF där träningen bedrivs i både Tjällmo och Borensberg . Det
nystartade laget har i nuläget ganska få spelare från Tjällmo och vi vill gärna öka den delen
så är du intresserad av att börja spela så hör gärna av dig till oss på nr. 070 59 77 592 (Ordf.)
På ungdomssidan har vi i nuläget ett Mixat 12-års lag tillsammans med DGIF där både tjejer
och killar spelar. Fr.o.m. 2021 kommer de att spela 9-manna fotboll och vi söker i nuläget
spelare för att utöka truppen till kommande år. Är du, kille eller tjej född 2007-2010
intresserad att testa , hör av dig till Martin Aktner på tel. nr. 070 541 60 18.
Vi har även ett Mixat 8-års lag som i år har gjort sin första säsong med matcher. Det laget
innehåller också både tjejer och killar. Det här laget har utvecklats mycket under året som de
spelat. Från att ha haft ganska stora förluster i början till att spela jämnt med lagen de sista
matcherna i höst. Mycket bra jobbat. Är du, kille eller tjej född 2011-2013 och intresserad att
testa hör av dig till Ida Bonnevier på tel. nr. 076 235 44 44.
Det finns även en Bollskola för barn födda 2014-2017 som har startat upp i år. Ledare är
Sandra Göransson Tel.nr. 073 422 63 53.
Som alla mindre föreningar som ligger utanför de större tätorterna har vi allt svårare att
hålla våra lag igång. Seniorlagen på herrsidan blev vi tvungna att släppa för några år sedan
och det är inte jättelätt att hålla U-lagen igång heller , då antalet intresserade ungdomar inte
står på kö för att ansluta sig till våran verksamhet. Därför så har vi börjat fundera på om det
finns någon annan verksamhet som vi skulle kunna bedriva vid vår anläggning. Om det är
någon som har en ide om något som skulle gå att genomföra hos oss eller söker en lokal för
att ha sina möten i t.ex. hör gärna av er så kanske vi kan lösa ert problem.
Vi har en mycket fin anläggning med stora ytor utomhus och även bra ytor inomhus också
som går att använda till mycket, det finns även Bastu om någon blir sugen på det.
Om du nu känner att du skulle vilja ingå i vår gemenskap som Ledare, Styrelseledamot eller
vara ansvarig för vår fina Kiosk som är öppen på alla hemmamatcher, var inte blyg ,lyft luren
och hör av dig till oss. Du kan även gå in på vår hemsida svenskalag.se/tjallmoif och hitta
information om oss.

Som avslutning på detta skulle jag vilja lägga upp en lagbild från 2019 på Damlaget
Borensberg/Tjällmo som lyckades att vinna sin serie under samarbetets första år.

Tjällmo IF Ordf. Christer Thörngren

TJÄLLMO FÖRSAMLING
Tjällmo församling under hösten 2020.
På grund av coronapandemin har många gudstjänster och aktiviteter ej
genomförts under våren och sommaren. Våffelcafé, soppluncher och
måndagsvandringar har varit inställda, och så även kyrkokörens arbete och
barnverksamheten.
Nu har i alla fall kyrkfritids kommit igång, och en del gudstjänster med max 50
personer har planerats för hösten.
Som ny kyrkoherde efter Sverker Linge kommer Ilona Degermark att installeras
första advent. Vi har också ny församlingsherde Theresia Österlund, som
efterträder Ann Henriksson.
Trots rådande läge har ett par gudstjänster firats utomhus under sommaren. I
juli var det gudstjänst i hembygdsparken där det trots regnet var många
deltagare. 9 augusti, en varm och fin eftermiddag, firades gudstjänst vid
Hagstugan. Ett trettital personer hade mött upp och Röda Korset serverade
kyrkkaffet.
6 september började gudstjänster komma igång och vid mässan välkomnades
församlingsherden Theresia Österlund till Tjällmo och AnnLouise Kaliff hälsades
välkommen som ny kyrkvärd. 4 oktober var det mässa och då avtackades Boel
Bohlin, som tjänstgjort som kyrkvärd i 19 år.

Höstens program
31 oktober 16.00 Minnesgudstjänst 1.
31 oktober 18.00 Minnesgudstjänst 2.
22 november 11.00 Mässa.
28 november 18.00 Helgsmål inför advent.
13 december 18.00 Gudstjänst “Lucia, ljus eller liknande”.
Se annonsering inför kommande gudstjänster under jul och nyårstiden.

VÄLKOMNA!

Församlingsrådet / Gunnar Eriksson

Från ödehus till liv på landet.

-Tomma hus-projektets första fas avslutad.
På sociala medier och i tv-program går en våg av intresse för att ta till vara på hus och platser
som kanske glömts bort. Många vill söka sig till landsbygden, speciellt i dessa tider, i
kombination med ett intresse för hållbarhet och att återvinna det som redan finns. Det finns
många siter på nätet där det går att följa människor som väcker ödehus till liv.
Med inspiration från andra projekt (ta en titt på Oskarshamn och projektet Lev din dröm
www.hssloskarshamn.se) har Motala Kommun, Hela Sverige ska Leva Östergötland,
Coompanion och Region Östergötland satt igång pilotprojektet ”Tomma hus” tillsammans
med byalag och bygderåd. Under sommaren har det samlats in hus som verkar se ut att inte
användas. Godegårds bygderåd är vinnaren i den inventeringen där hela 115 hus (av totalt
177) registrerats av dem. Ni som kanske är ägare till något av de identifierade husen
kommer under hösten få ett brev för att undersöka intresset av att kanske vara med i denna
förmedling till de som är intresserade.
Projektet har rönt intresse i media både lokalt och nationellt och Anders Bengtsson,
landsbygdsutvecklare på Motala kommun, och Pia Tingvall, Hela Sverige ska leva
Östergötland, har kontaktats av många som är intresserade av objekt.
Helt övertygad om att vi kanske missat hus. Även ekonomibyggnader kan delta då det ju
finns intresse att omvandla ladugårdar till bostäder s.k. ”barnconversions”.
Är du intresserad, meddela Monica Wall, Jenny Krigh eller någon annan medlem av byalaget.
Mail monica.wall@tjallmo.com Tel 0702-849201

BÖNEGRUPPEN I TJÄLLMO
Några samlas åter igen hos oss för bön, bibelläsning och gemenskap. Vi
annonserar ej offentliga samlingar eftersom vi ej vill vara för många, då vi skall
hålla avstånd. Vi behöver i dessa tider mer än någonsin varandra och mötet
med Gud. Daniel och jag var till Tjällmo kyrka förra söndagen. Trots ett ruskigt
väder samlades en relativt stor skara där (drygt 40 pers.) Även TVgudstjänsterna har ökat markant, läste jag i en tidning. Det är ett behov vi har.
Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer min räddning. Han är klippan
som räddar mig, min borg där jag står trygg. Sätt alltid din lit till honom, du folk,
öppna ditt hjärta inför honom. Gud är vår tillflykt. Ps 62:2,3,9.
Det står i Predikarens bok att Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan.
Från honom har vi utgått och till honom skall vi efter jordelivet. Vår kontakt
med Gud blev bruten genom syndafallet, men genom Jesu död och
uppståndelse är den hel igen. Vi får i tro tacka för vad han gjort. Detta är svårt
att förklara, men underbart att erfara.
Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att
Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till
rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Ty var och en som åkallar
Herrens namn skall bli räddad. Rom. 10:9,10,13.
Genom att du berättar för andra att du tror på detta upplever du en härlig
befrielse. Då känns Jesus vid dig inför sin fader i himlen. Matt 10:32. Du känner
dig välsignad av Gud. Jag hoppas innerligt att du förstår mig. Någon har sagt att
de ej begriper vad jag skriver. Det tycker jag är tråkigt. Men jag ber att den
helige ande skall förklara för er. Vi hörs och syns!
Vi önskar Er alla Guds rika välsignelse!
Ethel och Daniel

Tjällmo Hembygdsförening
Skönnarboleden – ett andningshål
Denna annorlunda vår och sommar har för många
inneburit fler och andra utomhusaktiviteter än vanligt.
Detta har varit särskilt tydligt vid Skönnarboleden som
varit välbesökt av både närboende och långväga
besökare för såväl dagsturer som övernattningar i
vindskyddet. Den historiska miljön, naturen i sig och
citatstigen har varit ett andningshål för många av oss –
oavsett väderlek.

Industrihistorisk guidning vid
Christinefors/Skönnarbo
Hembygdsföreningen hade guidetider vid fyra
tillfällen under helgen den 5 och 6 september.
Besökarna fick information om hur arbetet gick
till på Övre bruket och Nedre bruket. Vi vandrade
längs den historiska delen av leden från
Christinefors upp till Skönnarbo.

Det stora vattenhjulet sattes igång och
ljudet från räckhammarens nedslag hördes.
Östergötlands industriarvsrunda var ett
samarbete mellan Finspångs, Motalas,
Norrköpings och Åtvidabergs kommun.
Region Östergötland var medfinansiär.

Torpinventeringsgruppen informerar
Torpinventeringsgruppen har
under hösten satt upp nio nya
torpskyltar runt om i Tjällmo
samt att arbetet med vår
digitala Torpkarta fortgår.
Några exempel:
Vi besökte Snippen under Und,
Stiggölstorpet under Hultema
och Tyle gård och satte upp nya
torpskyltar och lyssnade då
Anders Andersson berättade om livet på Tyle Gård.
Helgen efter det skyltades
Karsvik soldattorp under
Hågra, Brahus under Dråsa
och Paris under Lund. Vid
Karsvik berättade Tomas
Carlsson anekdoter från
historien rörande Hågra gård.
Bilden visar Brahus.

Sist att skyltas innan
älgjaktsuppehåll blev Storängsstugan
och Fräkneängen, båda under
Trosby, samt Fridensborg på
Labbetorp.
Vid Fräkneängen berättade Per-Inge
Pettersson om hans 1700-tals
anfäder som bebott platsen.

Vi vill tacka för visat engagemang och alla värdefulla historier och dokumentation som
gruppen fått ta del av och kunnat förmedla vidare på vår digitala karta.
Kartan hittar ni via Hembygdsföreningens hemsida eller direkt på https://tinyurl.com/httpstjallmotorpkarta-com
Vi tar tacksamt emot fotografier och/eller hågkomster gällande gamla ställen i Tjällmo. Har
du frågor eller önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta
torpinventeringsgruppen: Ulrika Johansson, tel. 072 – 740 40 82 eller via e-post (se nedan).

Några axplock ur föreningens bildarkiv – med en historisk återblick över torget i Tjällmo
Mejeriet och Nilssons affär som senare
blev Konsum. Kortet är taget 1917.
(Paul Johansson)

Transport till mejeriet av
Gösta Bäcklund, ca 1930
(Hjalmar Johansson)

Gästgivargården och den stora skorstenen
vid mejeribyggnaderna, ca 1925-1930.

Till höger: Konsum på 1930-talet, med separat
ingång till mjölkaffär.
Den nya Konsumaffären (nedan) byggdes på
mejeritomten och stod färdig 1954.
Sedan 1993 ICA-affär.
(Henry Persson 1995)
Den gamla Konsumaffären (ovan) har
genom åren bl.a. inrymt Sparbank,
tygaffär, Hasses El, loppis, klubblokal för
Tjällmo If och idag Sense Of Yoga.

TACK till alla er som besökte vårt museum och ”Café med hantverk brevé” i somras och på
så vis bidrog till att bygden fick en levande hembygdsgård!
TACK även till besökare vid Skönnarboleden som swishat bidrag till ved vid grillplatserna.

Vi söker cafévärdinnor till sommaren 2021. Kontakta snarast Margareta Karlsson för mer
information på tel. 073-427 75 12.

Böcker som finns till försäljning via Tjällmo Hembygdsförening:
En översikt av föreningens skrifter hittar du på vår hemsida.

Information om Hembygdsföreningen och länkar vidare till exempelvis pågående
torpinventering hittar du på vår hemsida: www.hembygd.se/tjallmo
E-post till Tjällmo Hembygdsförening: hbf.tjallmo@gmail.com
E-post till torpinventeringsgruppen: tjallmotorp@gmail.com
Välkommen att bli medlem du också! 100 kr/person och år.
Swish nr: 1234940284, Bankgiro nr: 686-7980

Alla våra arrangemang och guidningar genomförs i samarbete med Studiefrämjandet i
Östergötland.

Kalender hösten/vintern 2020/2021 (med reservation för ändringar)
2020-11-28: Julmarknad – inställd p.g.a. rådande Covid-19-pandemi.
Årsmöten avseende verksamhetsåret 2019 respektive 2020 kommer att hållas gemensamt
under 2021. Tid meddelas senare.

Tjällmo Kyrkas gravar
År 1695 hade den gamle och skuldsatte länsmannen Nils Persson Källman lämnat jordelivet och
blivit begravd i eget gravkor i Tjällmo kyrka; hans skulder uppgick till 515 daler silvermynt. Sonen
Johan, som tidigare varit fjärdingsman, blev nu länsman i socknen. Liksom sin far bodde han kvar vid
Bäcketorp. Den 22 år gamla Johan hade året innan gift sig den 6 oktober med den nu döde krögaren
Olof Torkelssons 37-åriga dotter, Maria Carlström; paret fick sedan av naturliga skäl aldrig några
barn, utan äktenskapet får nog ses som ett rent klassäktenskap. Johan dör 1704

8 oktober och

begravs den 13 "beravs i stillhet om aftonen utan ringning länsman johan Nilsson källman i sin faders
grafställe sedan han länge legat sjuk, och var 30 och några år."

1705 4/10 den 4 dödde och 6 begravs comministerns lilla son Petrus Örberg och ligger begraven
på gången i nykyrkan.

Bild: Skärmklipp från dödboken ArkivDigital | Utdrag ur dödboken 1705 den 4 oktober.
Vid renoveringen av kyrkan 1956-1957 hittades 2 gravar i kyrkan.
De var lika stora 3,2 x 2,8 meter och markerades i det nylagda kalkstensgolvet med ett avvikande
mönster och plattstorlek än på övriga golvet.
I Anton Ridderstads beskrivning över Östergötland “Östergötlands beskrivning med dess städer samt
landsbygdens socknar och alla egendomar” från år 1917 samt i Carl Fredric Broccmans “Beskrifning
öfwer the i Öster-Göthland befintelige städer, slott, sokne-kyrkor, soknar, säterier, öfwerofficersboställen, jernbruk och prestegårdar, med mera”från 1760 nämns dock enbart en grav(se
utdrag nedan). Citat från Broccman “Familiæ-Grafwar är här endast

Häradshöfdingens Johan Adlerclous, som murades år 1704.”

Bild: Östergötlands beskrivning med dess städer samt landsbygdens socknar och alla egendomar |
Utdrag ur Anton Ridderstads bok från år 1917 där Adlerclous grav nämns.
Den ena av de två gravarna som hittades vid kyrkorenoveringen , som är placerad 1,5 meter ifrån på
gränsen mellan långhuset och den norra "nykyrkan"under 3-7e bänkraden, tillhör Häradshövding

Johan Aswer, adlad Adlerclou *1654 - † 1705 vars begravningsvapen hänger på
kyrkans vägg.

Bild: ArkivDigital | Skärmklipp från dödboken och Johan Adlerclous död 1705 "26 april avsomnade häradshövding herr Johan Adlerclou och
den 7 maj begrovs han i tysthet om aftonen vid pass kl 9 uti sin grav som han vid sin dödsstund utkorat uti korset där gången åt nykyrkan
bliver, vilket honom ock sedan i sockenstämman enhälligt beviljades, särskilt som han i livstiden om kyrkans reparation och byggnad dragit
(tagit) stort ansvar (möda)."

Att begravas på kvällen och i tysthet var inte vanligt. Att begravas i stillhet eller tystnad ansågs som
ett straff eftersom det innebar att varken kyrkklockor, sorgemusik, liktal eller sång spelades, det var
ingen" riktig begravning ". Det var ofta ett straff vid självmord som var ett brott in på 1900-talet.
I en kunglig förordning 1864 står:
"Har någon förgjort sig själv, hans kropp skall i stillhet å kyrkogård jordfästas"
En grav ska även ha funnits i det medeltida vapenhuset som revs 1758 vars grundstenar användes till
byggnationen av det nya klocktornet.
En Daniel Hemmingsson i Lilla Holma begravdes

År 1729 och låg enligt prästens anteckningar begraven i vapenhuset nere vid dörren på östra
sidan intill väggen.

Bild: ArkivDigital | Skärmbild från dödboken och Daniel Hemmingsson död 1729 "24 juli dödda och 27e. begrovs Daniel Hemmingsson i
Lilla Holma och ligger begraven i vapenhuset nere vid dörren på östra sidan intill väggen 52 år och 7 månader gammal."

Det medeltida vapenhuset var en utbyggnad framför den dåtida ingången som låg till väster i
långhuset med port i söder, där barnens lekhörna finns idag.
Någon grav efter Hemmingsson har inte återfunnits men en stor stenhäll hittades vid den gamla
ingången som antogs vara en tröskel.
Hemmingsson var son till en Kyrkvärd och halvbror med riksdagsmannen Johan Danielsson.
Den andra graven som hittades vid kyrkorenoveringen , som är placerad mitt i kyrkan, tillskrivs Carl

Carlsson Tisell den äldre *1683 -† 1754. Den Tisellska ättens släktgrav finns
egentligen där den gamla klockstapeln stått ute på kyrkogården på vilken det står "Carl C:son Tisell,
född 1683, död 1755" varför det antagits att Herr Tisells önskan om att begravas innanför
kyrkomurarna aldrig föll in. Den Tisellska släktgraven anlades dock först 1798 när Carl Carlsson Tisell
den yngre dör. Gravstenen till densamma är tillkommen nära 100 år senare, 1895 när Ture Casimir
Tisell, *1823 - †1899, låter den uppföras.

Ture Casimir är alltså upphovsmannen till
missuppfattningen att Carl Carlsson Tisell den äldre aldrig blev begraven innanför kyrkans murar
eftersom han inte visste vart hans farfars farfar cirka 150år tidigare blivit begraven.

Dessutom finns i det nuvarande vapenhuset i dess nordvästra hörn en gravhäll som det nylagda
golvet placerats runt istället för att läggas över. Stenen är rektangulär och delad i två delar.
Mäter 1,8mx1,2m
En oval bladkrans krönt av en ros omfamnar inskriptionen som bara till hälften går att tyda “här
under hvilar Häradshövdingen”. Den nedre delen av stenen är så sliten att texten är i det närmaste
utraderad och att stenen blivit lagad eller fogad med något slags bruk mitt på underlättar inte heller
text läsningen.
Stenhällen nämns inte i förra prästen Lindquists skrifter till församlingen varken i beskrivningen av
kyrkan eller i rapporterna om renoveringsarbetet. Kanske att texten ger en ledtråd till dess härkomst,
Adlerclou var visst Häradshövding, eller kanske att dess storlek kan tänkas passa de funna gravarnas
så fallet är så att gravhällen är flyttad hit vid kyrkorenoveringen?
Efter besök på landsarkivet i Vadstena fick en del av gåtan sin lösning. Gravhällen är vid renoveringen
flyttad till vapenhuset enligt arkitekten Erik Lundbergs instruktioner. Troligen från Adlerklos grav inne
i kyrkan för att inte gjutas över när det nya betonggolvet gjöts.

Vid kyrkorenoveringen hittades förutom de båda gravarna en mängd mänskliga kvarlevor som
samlades och åter begravdes intill bårkällaren. Kvarlevorna fyllde två trälådor och bestod av flera
kranier och skelettdelar från ett fyrtiotal olika skelett. I det nya kalkstensgolvet markerades platsen
med ett av stenplattorna lagt kors.
Ett försök till redogörelse över gravar i Tjällmo kyrka samt fynd därav vid kyrkorenoveringen
1956-1957.
Ulrika Johansson

Hur skall Tjällmo bebyggas i framtiden?
Samrådsmöte den 12 november – Var med och tyck till!
Just nu finns goda möjlighet att påverka vårt samhälle i och med att Motala kommun arbetar med en
ny översiktsplan – ”ÖP 2040”.
Så här presenteras planen:
Översiktsplanen (ÖP) är ett av kommunens viktigaste styrdokument. Den talar om hur mark och
vatten ska användas på lång sikt och hur kommunen vill utveckla Motala med bostäder,
verksamheter, infrastruktur, natur och vatten.
Översiktsplanen är nu helt digital och därför mer tillgänglig och lättare att använda än tidigare.
Mellan 5 oktober och 4 december 2020 pågår samråd om den nya översiktsplanen. Då kan du vara
med och påverka.
Just för Tjällmos del finns det några konkreta tankar i planförslaget. Man pekar bland annat ut en
möjlig sträckning för en gång- och cykelväg mellan tätorten och Tjällmo IP. En annan framtidsåtgärd
är att man anger plats för en kommande laddstation för elbilar.
I övrigt talar man om behovet av nya bostäder, inte minst i flerbostadshus. Idag finns några färdiga
småhustomter, men planen visar ytterligare några områden som kan vara möjliga att utveckla för
bostäder.
Den 12 november kl 18.00 arrangeras ett samrådsmöte i Församlingshemmet. Alla är välkomna att
komma och lyssna, ställa frågor och lämna synpunkter MEN MAN MÅSTE ANMÄLA SIG I FÖRVÄG PÅ
GRUND AV CORONAPANDEMIN – detta görs antingen via e-post till anders.bengtson@motala.se –
eller telefon 0141-22 24 95.
Alla medborgare kan lämna synpunkter. Det gör man antingen vid samrådsmötet eller digitalt genom
att gå in på https://www.motala.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/oversiktsplan och
så klickar man sig enkelt vidare till samrådshandlingen. Där finns hela planen med kartor och texter
och också en särskild flik för dina synpunkter.
Rolf Hansson

Tjällmo - Godegård – RK
Vår verksamhet har ju legat nere sedan i mars på grund av Covid 19.Inga marknader eller
modevisning som under tidigare år.
Sy-och stickgruppen har startat upp och vi är några som kommer varje onsdag. Vi håller
avstånd och tänker på handhygienen. Det är viktigt att kunna träffas och utbyta tankar och få
skratta.
Nästa år läggs vår krets ner och går upp i Motala Röda korskrets. Det ska bara finnas en
krets i varje kommun och för vår del blir det Motala. Det är inget som vi har kunnat styra
utan ett beslut som tagits centralt vid Röda korsets årsstämma.
Vi kommer att finnas kvar här i Tjällmo som en Röda korsgrupp. Skillnaden blir att vi inte
har en styrelse med ekonomiskt ansvar längre, men kommer att vara representerade i
styrelsen i Motala.
Vi hoppas att ni fortfarande vill vara medlemmar i Röda korset alla behövs!
I år hade vi tänkt fira att vår krets funnits i 90 år men det satte Covid 19 stopp för.
Ett varmt tack till alla som på olika sätt bidragit till de goda resultat vi har haft i vår RKkrets under många år.
Inger Andersson ordf.

Tjällmo Byalag
Styrelse
Ordförande:
Maria Sundén Joge 070 3968430
Sektreterare:
Ilse Straatman 073 7843479
Kassör:
Inge Savelsberg 070 3364020

Hemsida: www.tjallmoinfo/

Tjällmo Gym är öppet för alla, gammal
som ung.

Mailadress: byalaget@tjallmo.info

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

Annonspriser 2019
Helsida 250,½ sida 125,¼ sida 50,-

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.

Materialet till redaktionen ska ha
för våren inkommit senast den 1
april

höst/vinterbladet senast den 15
oktober.
till
tjallmobladet@gmail.com

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

Glöm ej ange namn samt mailadress vid
betalning.
Koderna för tillgång till gymmet skickas
per mail.

