Tjällmobladet
Information från Tjällmo Byalag
April 2021
Missa inte detta:
*Utomhusgymmet startar den 12 April kl. 10.00 vid Hultängsvägen.
*Kolla in Hbf-Kalendern på Hembygdsföreningens sista sida här i Tjällmobladet.
*Församlingens vår och sommarprogram finns på deras sida här i Tjällmobladet.

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.

TJÄLLMO BYALAG 2020/2021
Året som gått
Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden, olika grupper har haft möten angående Tjällmo
marknad och Tjällmodagen med mopedrally samt gymmet. I år blev ju dessvärre inga arrangemang
av något slag och möten har skett online. Vi hoppas att 2021 ska föra med sig möjligheter längre
fram för arrangemang och fysiska möten. Arrangemang som arrangeras av Byalaget är ju Tjällmo
Expo, Tjällmo marknad och Tjällmodagen med mopedrally.
•

I år har vi delat ut bidrag till en del föreningar för olika önskade syften.

•

Tjällmobladet har utkommit 2 gånger under 2020.

•

Blommor har planterats och skötts vid 211:ans genomfart.

•

Tomten har återigen stått vid torget och adventsträdet har varit tänt, men med lite strul.

•

Byalagets hemsida uppdateras regelbundet, likaså facebook sidorna.

•

Tjällmo Har fått 4 picknickbord från kommunen som har placerats ut hos några föreningar.

Årsmöte har hållits digitalt med ett fåtal styrelsemedlemmar, inga andra i byn anslöt.
Följande personer utgör styrelse i Tjällmo Byalag 2021
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Vice Sekreterare:
Kassör:
Revisorer:
Revisorssuppleant:
Ledamöter:

Maria Sundén Joge
Dennis Hovlund
Jenny Krigh
Ilse Straatman
Inge Savelsberg
Tony Eloff och Anders Hedlund
Per Eloff
Ove Caesar, Margareta Karlsson, Ulla Johansson, Preben Kristiansen,
Torgny Carlsson, Patrik Joge, Håkan Carlsson, Magnus Gellerstedt,
Monica Wall och Susanne Angelöf.
Vi avtackar Anita Nord och välkomnar Daniel Pihlajamaa till styrelsen.

EFTERLYSNING BLOMSKÖTSEL. Vi söker blomsterälskare som
vill hjälpa till att sköta våra blommor längs 211. Vi i byn får
blommor från kommunen, men måste plantera och sköta dem
själva. Om vi blir fler på skötselschemat så blir detta inte så
betungande för ett fåtal. Kontakta oss på mail
byalaget@tjallmo.info eller prata med någon i styrelsen.
Vi önskar alla en fin vår och sommar.

BYALAGET

ROSA ÄPPLET MUSTERI, CAFE OCH BAGERI
ROSA ÄPPLET MUSTERI, CAFE OCH BAGERI
Sommaren närmar sig och vi planerar att ha cafet öppet
Sommaren
närmar
sig och vi planerar
att hamaj.
cafet
jämna
veckor
onsdag-söndag
från och med
Tillöppet
dess
jämna
onsdag-söndag
från
och med
Till dess går
går detveckor
fortsatt
fint att förboka
nybakat
ochmaj.
nylagade
det fortsatt fint att förboka nybakat och nylagade godsaker
godsaker från våra veckomenyer för take-away.
från våra veckomenyer för take-away.
Ett stort tack till alla härliga människor som väljer att
Ett stort tack till alla härliga människor som väljer att handla
handla hos oss!
hos oss!
Följ oss på Facebook för mer information !
Följ oss på Facebook för mer information !
Varmt välkomna. Josefine och Sophie
Varmt välkomna. Josefine och Sophie
Mail: info@rosaapplet.se Tel. 073-318 57 50
Mail: info@rosaapplet.se Tel. 073-318 57 50

GÄSTGIFVAREGÅRDEN
RUM OCH FRUKOST
Jubileumsåret 2020 blev verkligen inte det år vi tänkt
oss. Och i skrivande stund ser inte heller detta år vara
året för stora firanden. Men att att fira 352 år 2022 är
väl inte så tokigt heller .
Hotellet fortsätter att erbjuda boende i 11 dubbelrum
med härlig frukost av Rosa Äpplet. Restaurangen
fortsätter vara vilande med undantag för middagar
bokade av hotellgäster. Vi hoppas dock kunna mot
mitten, slutet av sommaren kanske ha några
samarrangemang med Rosa Äpplet, om det går att
träffas i större sällskap. Det får tiden utvisa.
Har ni gäster hemma och trångt. Boka in dem hos oss.
Mail: info@tjallmo.com Tel. 0141-600 30
Monica och Chris

Hej alla glada läsare av Tjällmobladet . Nu är äntligen vintern över och vi kan börja se fram
mot varmare tider. Fotbollar och grillar börjar hitta ut från förråden igen. TIF`s lag kan börja
träna ”på riktigt” efter vinterns svåra läge med Corona då det varit tränings stopp emellanåt.
Vårt samarbete med Borensberg på Damsidan har vi släppt då det blev för få spelare från
Tjällmo för att kunna ha ett samarbete värdigt namnet. Tyvärr måste vi säga då det aldrig är
roligt att avsluta en verksamhet .
På Ungdomssidan är vi fortfarande i högsta grad aktiva med två lag i spel under det
kommande året.
Vårt P-13 lag som vi har ihop med DGIF har under vintern fyllts på med nya spelare vilket gör
att vi i år kan spela 9-manna fotboll. Jättekul. Som det låter i skrivande stund börjar
seriespelet omkring 1 maj för det laget om inte Coronan sätter stopp det.
Ledare för P-13 är även i år Martin Aktner, Emma Carlsson och Christer Thörngren
Det P-9 lag som förra året debuterade som lag kommer även i år att spela vidare., där är
startdatumet ännu inte officiellt. Även här är ledarna de samma som föregående år,
Ida Bonnevier och Tomas Larsson.
Om det finns ungdomar som känner att de vill börja spela så är ni hjärtligt välkomna att
delta.
Ett årsmöte har genomförts och det blev omval på samtliga poster i styrelsen som ser ut som
följer:
Ordf. Christer Thörngren
Sekr. Jonas Eriksson
Kassör Per Eloff
Ledamöter : Jan-Erik Brandt Sandra Göransson Magnus Karlström och Tomas Larsson
Suppleant: Ida Bonnevier.
Christer Thörngren Ordf.

Tjällmo PRO 2021
April.
Ordf.Kjell har ordet, I skrivandets stund sitter man och tänker på hur PRO:s år har varit.
Vi hann med två månadsmöten innan den för oss äldre farliga pandemin slog till.
I styrelsen ser vi nu framåt och planerar för att vi förhoppningsvis ska kunna öppna upp för
kommande månadsmöten under hösten.
En viktig sak är att vår seniorgymnastik utomhus börjar måndagen den 12 april kl. 10.00.
Vi träffas på ängen vid Hultängsvägen, våra ledare Margita och Jenny hälsar er alla
välkomna!
OBS! Även ni som ännu ej är medlemmar kan också delta i gympan ett par gånger men då på
egen risk. Ta med eget liggunderlag.
Därefter är det krav på PRO-medlemskap då PRO´s olycksfallsförsäkring inträder.
Medlemskapet ger dig en stor mängd rabatter och förmåner som du hittar på
pro.se/mervarde dit kan du också ringa 0771-9600 00 så berättar de mer om alla förmåner
och rabatter. Bl.a.en ansökan att få PRO MasterCard-betal-och kreditkort helt utan
årsavgift. Detta kort ger dig dessutom en rad försäkring och smarta funktioner.
Om intresse finns ring. Kjell Abrahamsson 0703721982 eller Britt Myhrinder 0702337669.

Gå-Gruppen har varit aktiva hela vintern och fortsätter kämpa på, känner du för att prova på
så är det bara att hänga på. Ring Christina Hultin tel. 0705714075
Vi kommer att öppna upp för boulen så fort det går att spela ute och när vi tillåts vara flera
än 8 personer i grupp och att vi där håller rekommenderat avstånd.
Nu ser vi framåt och hoppas att vi alla får vaccin så att vi kan ses igen.
Gör vi nu allt rätt så hoppas jag vi kan öppna upp för månadsmöten i höst.
Vi i styrelsen önskar er alla en fin vår och en skön sommar.

Vindkraftrådet informerar

I början av 2013 ansökte VKS Vindkraft i Motala om att få uppföra en vindkraftpark med ett 15-tal
vindkraftverk i Hultema strax norr om Tjällmo.
I samband med projektet har ett vindkraftsråd bildats i Tjällmo för att fördela bygdepengen som VKS
Vindkraft i Motala har initierat, om vindkraftparken kommer i drift.
Bygdepengen ska årligen tillfalla bygden för olika utvecklingsinsatser. Vindkraftsrådet ska besluta om
fördelningen bland de sökande föreningarna och företagen samt ha hand om viss administration.
– 10 000 kronor per vindkraftverk som drivs och byggs vilket ger en årlig summa på 110 000 som ska
fördelas, säger vindkraftsrådets ordförande Ove Caesar.
Ett välkommet tillskott i kassan för många företag och föreningar, spår Ove.
– En del företag kan använda pengarna till att anställa ny personal eller utveckla verksamheten på
andra sätt.
Vindkraftsrådet i Tjällmo består av sex till åtta ledamöter och representerar olika delar av det lokala
förenings- och näringslivet samt besöksnäringen.
Under 2021 har arbetet med vindkraftparken startat för att att anlägga de elva planerade
kraftverken.
– Än så länge är det bara skogsavverkning som har påbörjats och det görs genom Sveaskogs försorg,
säger Ann-Sofi Laurin, projektledare på VKS Vindkraft.
Därefter tar arbetet med vägar vid, innan de elva vindkraftverken kan sättas upp på platsen. Den
planerade driftstarten är, enligt VKS hemsida, satt till 2022 men har blivit förskjuten till 2023.
– Det här är stora byggprojekt som tar mycket tid att både planera och utföra, vi måste också ligga i
linje med Vattenfalls arbete med den anslutande ledningen, därför är tidplanen förskjuten.
VINDKRAFTRÅDET
2021-03-26
genom Ulrika Johansson

Tjällmo Hembygdsförening
Preliminärt årsprogram för föreningens verksamhet under 2021 finns längst ner.
Förändringar kan komma ske p.g.a. nya restriktioner.
Årsmöte, med årsmötesförhandlingar för 2019 och 2020, planeras hållas utomhus i
Hembygdsparken den 15 augusti kl. 15.00
Vi fortsätter visa några axplock ur föreningens bildarkiv – denna gång med en historisk
återblick om posthanteringen i Tjällmo.
Posten i Tjällmo har under åren fört en ambulerande tillvaro. Nedanstående
sammanställning över postkontorets lokalisering gör därför inte anspråk på att vara
fullständig. Det kan nämnas att postmästare respektive poststationsföreståndare fram till
och med 1944 var skyldig att hålla lokal för postkontoret.
Gästgivaregården, 1841 - ca. 1853, Grandalen, 1853 - ca. 1866,
Tingshuset, ca. 1866 - ca 1879, Fridhem, ca. 1879 - nov 1888,
Gästgivaregården, nov 1888 - dec 1890 (ett rum på övre våningen),
Klockaregården, jan 1891 - nov 1916 (ett rum på övre våningen)
Fridensborg, dec 1916 - ca. 1917, hos änkefru Lisen Bünger
Kommunalhuset (nuvarande pizzeria), ca. 1917 - ca 1920
Mejeriet, ca. 1920 - okt 1922 (på övre våningen)
Gästgivargårdens flygel, okt-1922 - ca. 1927, Villa Björka, 1927 - sep 1946
Posten i egna lokaler, okt 1946 – 1993 (i nov 1980 utökades lokalerna)
Tjällmo Postkontor i Gästgivargårdens flygel kortet taget någon gång 1921-1925.
Nanny Hultqvist
Postföreståndare
f. 1894, d.1979.
Gustav "Tippo" Andersson
Lantbrevbärare (bodde i
Fredrikshall, Kvarnkärr)
f. 1885, d. 1950
och
Axel Gustav Wickbom
Lantbrevbärare/Skohandlare
(bodde i Råckstorp, under
Råcka) f. 1882, d.1947.

Nanny Hultqvist var 22 år när hon kom till Tjällmo och arbetade där under åren 1921-1924.
I sin bok ”Postfröken på 20-talet” har hon bland annat beskrivit arbetet i Tjällmo.
Postkontoret låg då på övre våningen i Mejeriet.
Några axplock ur boken (något omformulerade):
- Det var väldigt besvärligt med transport och all trafik i trappan, för att inte tala om
renhållning. En doft av mjölk och vassla i förstugan förtog varje aning av kontor och varje
doft av trycksvärta.
- Posten hämtades av ”Karlsson” vid stationen i Godegård. När den sedan skulle sorteras
placerade sig tre biträden runt träbräden och började skriva namn på dagstidningarna.
När Nanny blivit van vid sorteringen hanterade hon det själv tillsammans med ett biträde,
för att minska ner på kostnaderna.
- Det fanns 300 postabonnerade ortstidningar, och därtill Stockholmstidningar och diverse
veckotidskrifter.
- Nanny hyrde först ett rum av en ensam äldre fröken i närheten av postlokalen och flyttade
senare till ett rum i flygeln på Gästgivaregården.
- Nanny’s första avlöning var cirka 130 kronor i månaden. Förutom sina egna kostnader för
tex. hyra, bestod utgifterna även av bl.a. lön till biträden kostnad för postlokal, 15
kr/månad, samt kostnad för uppvärmning av lokalen, skrivmaterial och städmaterial.

Mejeriet i Tjällmo – där
postkontoret var placerat under
början av 1920-talet.
(Nuvarande ICA är byggt på nästan
samma tomt)

Gustaf Andersson lämnade in ett anbud på 3 kr/tur för sträckan Tjällmo - Kvarnkärr. I
efterkrigstiden var det svårt att få fram däck till cykeln vilket innebar att han inledningsvis
fick gå runt och dela ut posten. Postverket hjälpte honom senare att skaffa fram däck. På
vintern var det sparkstötting som gällde. Varefter postmängden ökade så ökade även kilona
på cykeln vilket ibland medförde att cykeln stjälpte – därav fick han namnet "Tippo". Någon
enstaka gång åkte han med bil.
Gustav jobbade som lantbrevbärare i 29 år, från 1919 till 1947, med en daglig sträcka om 3
mil.

Gustav ”Tippo” Andersson ca. 1920 respektive
någon gång 1940-1947. Båda bilderna tagna vid
Karstorps affär

Gustav ”Tippo” Andersson och hans
efterträdare Josef Goding f. 1904 d. 1983.
Josef körde ut post med cykel under åren
1951-1959. Efter ett svårt olycksfall under
arbetet avlöstes han av hustru Ann-Lisa
Goding 1959 och samtidigt ändrades
färdsättet till bil. Hon körde post fram till sin
pensionering. Josef var med så länge han
orkade och satt i baksätet och sorterade
posten till Anna-Lisa.
Postens verksamhet i egna
lokaler lades ner 1993 och
flyttade in i Tjällmo Handel. Där
kunde man göra vissa
postärenden samt att
lantbrevbärarna sorterade
posten till postfack eller för
utkörning. 2002 flyttades
sorteringen till Borensberg och
därefter till sin nuvarande plats i
Motala. Ica Nära Tjällmo är
Postombud idag.

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 2021 (med reservation för ändringar)
15 och 16 maj kl 11-17, Premiäröppet på café och i hantverksboden. Museet och kyrkan
öppna.
29 och 30 maj kl 11-17, Fira Mors Dag med oss
Café, hantverksboden, museet samt kyrkan är öppna
25 juni t o m 1 augusti, Sommarcafé, hantverksboden och museet öppna dagligen kl. 11-17.
21 juli kl 18.00 Friluftsgudstjänst i Hembygsparken. Kaffeservering
15 augusti kl 15.00, Årsmöte i Hembygdsparken.
Årsmötesförhandlingar för 2019 och 2020. Medtag eget fika.
22 augusti kl 14-17 Vandringsleden i Skönnarbo.
Tipspromenad från starten vid Christinefors mellan kl 13.45 och 14.30.
Vid vattenhjulet: Korvgrillning, en tillbakablick kring arbetet med vattenhjulet och
igångsättning av hjulet.
Pris: Korv m bröd 20 kr. Medtag egen dryck och penna.
12 september kl 11.00, Friluftsgudstjänst med kyrkogårdsvandring.
Efter gudsjänsten besöker vi intressanta gravar och informerar om personerna som ligger där.
27 november, Ev Julmarknad vid Hembygdsgården – tid meddelas senare
Ev. ändringar meddelas på hemsidan och på anslagstavlorna i Tjällmo samt via mejl till
medlemmar som uppgivit sin mejladress.

TJÄLLMO FÖRSAMLING
Tjällmo församling under våren 2021.
Coronapandemin har fortsatt att påverka kyrkans samlingar. Istället
för att samlas i kyrkorna har gudstjänsterna sänts digitalt på facebook
från flera kyrkor i pastoratet och så kommer det nog att fortsätta
ännu en tid. Kyrkan har varit öppen lördagar och söndagar 11 – 13 för
ljuständning och enskild andakt. Det fortsätter vi med under våren.
Program vår och sommar
15 och 16 maj 11.00 - 17.00 hålls kyrkan öppen. Samaktivitet med
Tjällmo hembygdsförening.
23 maj Pilgrimsvandring vid Kärnskogsmossen.
29 och 30 maj 11.00 - 17.00 hålls kyrkan öppen. Samaktivitet med
Tjällmo hembygdsförening.
21 juli Friluftsgudstjänst i hembygdsparken.
12 september Friluftsgudstjänst på kyrkogården med
kyrkogårdsvandring.
Under juli månad är kyrkan öppen alla dagar 11 – 15.
För aktuell information sök på Borensbergs pastorats hemsida eller
annonser i Motala tidning och Corren.

VÄLKOMNA!

Församlingsrådet / Gunnar Eriksson

BÖNEGRUPPEN I TJÄLLMO
Tänk att få vakna tidigt en morgon, höra ett vårregn sjunga sin sång
Jag älskar regnet som väcker jorden, Tack käre Far för regnet du gav.
Tänk att få vakna tidigt en morgon, höra en koltrast sjunga sin sång
Jag älskar sången koltrasten sjunger, Tack käre Far för sången du gav.
Tänk att få vakna tidigt en morgon, se hur vår sol gör allting så skönt
Jag älskar solen som värmer jorden, Tack käre Far för solen du gav.
Sångaren och trubaduren Nils F. Nygren sjöng på sin tid om att det är inte så
svårt som vi tror att bli vän med Gud. Vi krånglar lätt till det. Gud har ju
uppenbarat sig i naturen.
Så har Han i Jesus visat hur Han är. Vi skall nu åter igen fira Påsk, som betyder
gå förbi. Vi är försonade med Gud. Det är ofattbart och underbart. Tacka och ta
emot! Låt inte djävulen och andra lura dig att detta är överspänt och onaturligt
att tro på. Jesus lever och är en verklighet. Han går med oss i vardagen och
genom alla prövningar som vi möter i livet. Det har varit ett ovanligt år men
Gud är densamme, Han har inte förändrats. Blommorna kommer som alltid.
Fåglarna sjunger sin lovsång till skaparen. Varför skall då inte vi göra Det?
Men nu har Jesus trätt fram, en gång för alla, vid tidens slut, för att utplåna
synden genom att offra sig själv.
Och liksom det är människans lott att en gång dö och sedan dömas, så har
Kristus en gång offrats för att lyfta bort mångas synder och skall uppenbara sig
en andra gång, och då inte för syndens skull utan för att rädda dem som väntar
på honom. Hebr. 9:26-28.
Det är glädjebudet!

Många GLADA hälsningar!
Ethel och Daniel

TJÄLLMO KRAFTVERK
Byalaget har återöppnat gymmet i de nyrenoverade lokalerna under ICAbutiken i Tjällmo. Festligare invigning skjuter vi på framtiden då det åter bli
ok att samlas och glädjas i större skaror.

Max 4 personer tills annat anges!
Med tanke på det av folkhälsomyndigheten, på verksamhetsinnehavarna, föreskrivna
ansvaret, har beslutats att maximala antalet personer som får vistas i lokalerna samtidigt är 4
personer.
I Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) ligger ett stort
ansvar på individen. Man bör som enskild bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som
minimerar risken för smitta.
Byalaget öppnar härmed gymmet i dom nyrenoverade lokalerna under ICA-butiken i Tjällmo.
Med tanke på det av folkhälsomyndigheten, på verksamhetsinnehavarna, föreskrivna
ansvaret, har beslutats att maximala antalet personer som får vistas i lokalerna samtidigt är 4
personer.
I Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) ligger ett stort
ansvar på individen. Man bör som enskild bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som
minimerar risken för smitta.
Byalaget har gjort vad vi kunnat för att säkerställa en så god miljö som möjligt.
Följande åtgärder är vidtagna:
• satt upp information om antal besökare och riktlinjer för vistelse i lokalerna.
• markerat avstånd på golvet med klistermärken.
• försökt att möblera så luftigt som möjligt utefter de begränsade ytorna som finns.
• satt upp sprit-stationer och ställt ut desinfektionsspray.
Hur fungerar det
Alla som hade tid kvar på sitt gymkort kommer få en
Pris (Åldersgräns 16 år)
personlig kod till gymmet som gäller i det antal månader man
hade kvar när gymmet stängde. Dessa nya koder gäller från
1 månad
150:och med 1 April. Vi har satt ihop avtal där det står tydligt hur
många månader som kvarstår av medlemskapet och där
4 månader 500:ordningsregler etc. finns nedtecknade. Koden fås i utbyte mot
att man signerar detta avtal. Därtill finns ett temporärt avtal
1 år
1300:som gäller under corona-pandemin som man behöver läsa
och skriva under.
För att bli medlem, skriva under avtal och få personlig kod, kontaktar
man gymmet@tjallmo.info och anger en tid då man vill träna, och en representant från
byalaget möter upp vid ICA-butiken/gymmet och visar var det ligger och hur man tar
sig in m.m.

Tjällmo Byalag
Styrelse
Ordförande:
Maria Sundén Joge 070 3968430
Sektreterare:
Jenny Krigh 0703364020
Kassör:
Inge Savelsberg 070 3364020
Våren är kommen till kvarnkärrs kvarn
Hemsida: www.tjallmoinfo/

Mailadress: byalaget@tjallmo.info

Annonspriser OBS! Nya priser =
Helsida 250:½ sida 125:¼ sida 75:-

Materialet till redaktionen ska till
Vårbladet inkommit senast den 1
april och Höst/vinterbladet senast
den 15 oktober.

tjallmobladet@gmail.com

I sommaren kommer det röda näckrosor

