
 

Tjällmobladet 
Information från Tjällmo Byalag  

Vår /Hösten 2022 

Missa inte dessa aktiviteter i Tjällmo 2022: SPARA bladet  
-Kolla HBF´s rikliga aktivitetsutbud i kalendern på deras sida i Tj-bladet 

Aktiviteterna startar 28 maj och pågår fram till 25 september.   

- 23/4, 28/5, 6/6 Se Tjällmo Hästsportförenings kalender på deras sida. 

- 28 maj Tjällmo marknad med Fordonsutställning.  

- 24 juni Midsommardans kl 14.00 i Hembygdsparken. 

- Se Aktiviteter och mötesprogram i Tjällmobladets PRO-sida bl.a. 

20 juli kl 14.00 Sommarfesten vid PRO´s Boulehall Tj-IP med sång och                     

musikunderhållning av Lennart Lundström. Glöm inte fikakorgen. 

-20aug. Lördag Tjällmodagen med Mopedrally. Första start 10.00 

                                     Våren är här!                                                                                                                                                                        



 

 
 

OBS ! Informationsaffischerna som kommer upp till Marknadsdagen        

 
Tjällmo Byalag har tagit fram Informationstavlor om Tjällmo Marknad och om 

Tjällmodagen. 
De färgglada tavlorna som är 6 st till antalet placeras ut på strategiska platser i 

bygden där vi hoppas att de ska locka fler besökare till Tjällmodagarna.  

 
Tjällmo Byalags styrelse 2022. 

Ordförande: Maria Sundén Joge   
Vice ordf:   Dennis Hovlund   
Sekreterare:  Daniel Pihlajamaa    
Vice sekreterare:  Margareta Karlsson   
Kassör:  Inge Savelsberg    
Revisorer:  Tony Eloff och Anders Hedlund   
Revisorsupp: Per Eloff    
Ledamöter: Ove Caesar , Ulla Johansson, Monica Wall,  

Torgny Carlsson, Håkan Carlsson, Magnus Gellerstedt,
 Patrik Joge, Jenny Krigh, Magnus Tiderman och
 Ida Bonnevier.  
  

Tjällmo Kraftverk 
Sedan april 2021 håller gymmet till i dom nyrenoverade lokalerna under ICA-butiken 
i Tjällmo.  
Gymmet drivs ideellt och sedan flytten har det tillkommit många medlemmar, vilket 
är glädjande. Gymmet har 40-50 medlemmar och överskottet från verksamheten 
används till att köpa ny gymutrustning. 
Öppettider är 07:00 - 22:00 och gymkort finns att köpa antingen för 4 månader                   
(500 kr) och 1 år (1300 kr). 
Är du intresserad av att träna? Hör av dig via mail till gymmet@tjallmo.info. 

 

mailto:gymmet@tjallmo.info


Torpinventeringsgruppen informerar 
Arbetet i Tjällmo Hembygdsförenings 
Torpinventeringsgrupp fortgår. De platser vi 
besökt och den fakta vi forskat fram kring 
dessa finns tillgänglig på torpkartan.  
 
Vår ambition är nu att sammanställa 
materialet i en bok. Torpställen och gårdar som 
inte finns längre, fakta om de där boende samt 
foton (i den mån de finns) kommer samsas i 
bokmaterialet.  
 

Bilderna visar ”röjningsarbete” inför och uppsättning av skylt vid torp under Perstorp (på 
skjutfältet).  

 
Vi arbetar regelbundet med att korrigera 
ev. fel på torpkartan. Om du ser några 
konstigheter eller saknar någon torpskylt 
är du välkommen att kontakta oss. 
 
Vi vill fortsatt även gärna ha berättelser om 
eller foton på ställen som inte finns längre. 
Torpinventeringsgruppen träffas vanligtvis 
varannan onsdag i Parkstugan vid kyrkan   
Hör gärna av dig till Ulrika Johansson för 
mer information, tel. 072-740 40 82 
 

 
 
Besök gärna torpkartan som du hittar: 
 
Via webbadressen: 
https://tinyurl.com/https-tjallmotorpkarta-com               

eller genom att scanna qr-koden här bredvid 
 
 
 
 
 

Café med hantverk brevé 
Välkomna till sommarens caféverksamhet. I år kommer vi att hålla öppet i 
midsommarhelgen och därefter ”helgöppet” fredag-lördag-söndag under juli månad  
kl. 11-17. Kommer ni ett stort gäng så beställ gärna i förväg (tel. 073-223 21 32) för snabb 
service.  
Samma dagar och tider är hantverksboden öppen. Titta gärna in och se på allt fint.  

https://tinyurl.com/https-tjallmotorpkarta-com


 

Skönnarboleden 
 

Leden är fortsatt ett mycket populärt utflyktsmål 
och ved fylls på regelbundet vid grillplatserna. 
Förutom vanligt underhåll krävde vinterns 
stormbyar en extra insats för att ta hand om 
stormfällen som på sina håll innebar att stigen 
fick ledas om.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

På bild…… 
Ovan: Gunnar Eriksson och Jan-Olov Carlsson. 
och 
Till vänster: Gunilla Ström, Jan-Olov Carlsson och 
Margareta Karlsson. 
 
Under våren planeras och att lägga plåttak på 
vindskyddet. Arbetet kommer påbörjas så snart 
det är möjligt att transportera upp plåt och virke.  
 
Vindskyddet och grillplatsen intill används flitigt, 
året runt, och vi är mycket glada för alla 
hälsningar vi får från besökare via gästboken 
(som finns där) samt som SMS eller mejl.  
 

 

Föreningen har (som synes) ständigt många projekt på gång! 
Är du intresserad av att bidra med ett ”handtag” då och då får du gärna kontakta Conny 
Bengtsson tel 070-767 49 05 



Skyltsöndagar! 
Torpgruppen kommer att sätta upp nya torpskyltar under våren 2022 och då finns 
möjlighet att följa med.  

Tider meddelas på Tjällmo forum samt på 
anslagstavlor i byn. "Samåkning" från kyrkans 
parkering. 

 

Första datumet den 24/4 klockan 9.                            

Följt av:  15/5 ,  5/6,  12/6 

 

                      Glöm inte att gå in och kika på den digitala Torpkartan  

Scanna qr-koden nedan eller skriv in adressen i din webbläsare  

https://tinyurl.com/https-tjallmotorpkarta-com 

Ändringar meddelas på Tjällmo forum  

 
Hör av dig om du har frågor 0727404082 
 

Varmt välkommen 

Torpgruppen genom 

 Ulrika Johansson  
 

 

https://tinyurl.com/https-tjallmotorpkarta-com


Bildgruppen 
Vi fortsätter arbetet med att dokumentera bilder och söka information om såväl personer 
som byggnader.  
Vi har redan i dag en guldskatt i dessa bilder men tar gärna emot fler för att scanna av. 
Enstaka foton eller hela fotoalbum spelar ingen roll. Bilderna kommer till nytta och glädje för 
oss som förening, i syfte att dokumentera bygdens historia, men även för att bistå personer 
som söker sina rötter här i Tjällmo. Föreningen blir ofta kontaktade av personer som saknar 
en pusselbit i sin privata historieforskning.  
 

Under hösten/vintern har vi bl.a. arbetat med bilder 
tagna av Valter Karlsson (1906-1993). Han bodde i 
Hättorp och var Tjällmo trogen under hela sin livstid. Han 
var snickare till yrket men även en duktig fotograf. Valter 
tog många bilder för att bevara sin hembygd men var 
också en duktig naturfotograf. Han var aktiv i 
Hembygdsförening och bistod bl.a. med sin yrkesexpertis 
vid reparationsarbeten.   
 

Valters foton och diabilder har skänkts till 

hembygdsföreningen av systersonen Bo Axelsson (Boa) 

som också har hjälpt oss med att identifiera många 

personer på bilderna. 

 
 
 
 

Utställningar i muséet   
  
Gör gärna ett besök i muséet då och då. Just nu visar vi 
upp bilder och föremål kopplade till: 
 
❖ Ransoneringen under första- och andra världskriget 

samt under bensinransoneringen på 1970-talet.  
❖ Festplatser i Tjällmo, Kulla Äng och Kopparfalls hage 
❖ Postverksamheten med Tyle gård som posthemman 
 
 

Ansökan om flagga 
Boende i Tjällmo socken har möjlighet att ansöka om flagga. Flaggan delas ut på 
Nationaldagen.  
Ansökan lämnas skriftligen senast den 15 maj till: Margareta Karlsson, Toltorp Labbetorp 
126, 591 90 Tjällmo (tel: 073-427 75 12).  
Ansökningsblanketter finns att hämta i Hembygdsföreningens brevlåda under anslagstavlan 
vid Parkstugan, fr.o.m. den 11 april. 
 
 



Böcker som finns till försäljning via Tjällmo Hembygdsförening: 
En översikt av föreningens skrifter hittar du på vår hemsida.  
Föreningen är också återförsäljare av Boas böcker: Boas åker och Boa åker vidare. 
 
Dessa skrifter finns till försäljning i hantverksboden vid museet och vid föreningens 
aktiviteter. De kan också beställas för distribution per post eller enligt annan 
överenskommelse. Våra kontaktuppgifter hittar du på hemsidan.  
 
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 för vår och sommar 2022 (med reservation för ändringar)  
 

-28 och 29 maj kl. 11-17: Tjällmo marknad och Mors dag. Café och hantverksbod öppna. 

-6 juni kl 18.00: Nationaldagsfirande. Samling i kyrkan. Kaffe i församlingshemmet. 

-23 juni kl 18.00: Midsommarpyssel i hembygdsparken. Medtag blommor och egen fikakorg. 

-24 juni kl 14.00: Midsommarfirande med dans kring stången, lotteri, fiskdamm, servering.  

Hantverksboden öppen. 
-25 och 26 juni kl. 11-17: Sommarcafé och hantverksbod öppna. 

Sommarcafé under juli månad – se nedan. 

-20 juli kl 18.00: Friluftsgudstjänst i hembygdsparken. Servering. 

-7 augusti kl. 15.00: Årsmöte i hembygdsparken. Servering. 

-3 och 4 september kl 11 och kl 14: Guidning i Baggetorp båda dagarna. Avgift 60 kr/person 

-3 och 4 september kl. 11-17: Kaffeservering i hembygdsparken 

-25 september kl 11.00: Friluftsgudstjänst med kyrkogårdsvandring  

 

I år har “Café med hantverk brevé” helgöppet fredag-lördag-söndag 

kl.11-17 under juli månad. 

 

Ev. ändringar meddelas på hemsidan och på anslagstavlorna i Tjällmo samt via mejl till 

medlemmar som uppgivit sin mejladress.  

http://www.hembygd.se/tjallmo
mailto:hbf.tjallmo@gmail.com
mailto:tjallmotorp@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HJÄLP 
EFTERLYSES !  
 
Du har väl inte missat Facebook gruppen "Tjällmobilder från förr" ? 
 
 Där kan du frottéra dig bland mängder av foton från bygden. Det är jag Ulrika Johansson som är 
gruppadministratör och jag brinner för att tillgängliggöra och belysa hembygden och kulturarvet från 
Tjällmo som jag anser dessa gamla fotografier i allra högsta grad representerar.  
 
Nu är det så att jag lyckligtvis fått en mängd gamla glasplåtar och negativ från 1900 talets början och framåt 
som ursprungligen kommer från fotograf Hjalmar Johansson i Baggetorp. Jag digitaliserar dessa i omgångar 
och lägger ut i Facebook gruppen. Nu kommer vi till den delen jag behöver hjälp med.  
 
Kan du, någon du känner, mamma, morfar, pappa, eller någon annan identifiera ett hus, någon person eller 
annat så skulle det vara ovärderligt om ni kunde hjälpa till med detta. Kanske har du de tekniska kunskaperna 
för att kunna visa korten för en annan eller så kan du själv hjälpa till. Vilket som så skulle det vara toppen om 
vi kunde sätta namn på de här anonyma människorna och platserna.  
 
Hör av er i gruppen eller till mig personligen  

Ulrika Johansson     072-74 04 082  

 
 



 
Hej! Äntligen är våren här och övergången till sommaren låter inte vänta på sig nu för tiden. 

Allting rusar, är det elektroniken, klimatet eller åldern som spökar, den som lever får se.? 

För att kunna planera får ni här Tjällmo PRO´s Friskvårdsprogram där också alla Tjällmobor oavsett 

ålder ska kunna delta i lämpliga aktiviteter såsom Boule, Gympa, Gågrupper, mm. 

En personlig försäkring eller medlemskap är nödvändigt att ha vid deltagande för att inte PRO ska bli 

ansvarig vid eventuella skador. 

Den 23 februari höll vi årsmöte, ett femtiotal medlemmar deltog, styrelsen fick fortsatt förtroende. 

Mötets ordförande var Marie Reifelton PRO Öst och för en mycket trevlig och uppskattad 

underhållning stod Lennart Lundström för.               PRO´s ordförande Kjell Abrahamsson 

 

Tjällmo PRO´s FRISKVÅRDSAKTIVITETER 

Måndagar: kl. 10.00 - 11.00  Senior-Gympa i Gympasalen/utomhus vid lämpligt väder.  

Måndagar Sittgympa i Församlingshemmet kl 09.15 Ledare Solveig K tel:0730976928 

Måndagar Gågruppen  från kyrkoparkeringen kl 10.00. Kristina H tel: 0705714075 

Boulespel Tisdagar o Torsdagar kl 10.00 – 12.00 året om vid Tjällmo IF´s Idrottsplats. 

Ta med vänner och bekanta till våra PRO-aktiviteter för att prova på. Vi hjälper er att 

komma i gång. Även Kortspel Söndag var 14é dag i IF´s klubblokal avses komma igång. 

Kontakta friskvårdsinformatörerna Solveig Agerhall mob:0703504002 och för 

Boulespel Bertil Philipsson:0705311096 Samt Pro Ordf .Kjell Abrahamsson :073721982    

 

Missa inte detta: Boka onsdagen den 20 juli kl.14.00  

Sommarfesten vid Boulehallen på Tjällmo IP med underhållning av Lennart Lundström. 

Tag gärna med en egen fikakorg med de tillbehör du önskar. 

Vi planerar också för Boulecupen mellan Tjällmo-ortens föreningar på PRO´s 

Boulemetropol vid Tjällmo IP Lördag den 27/8 kl 13.00. Alla föreningar är välkomna att 

anmäla lag. 

 PRO Tjällmos Mötesprogram Hösten 2022 i Tjällmos Församlingshem. 

*24/8 Månadsmöte med Sill-lunch underhållning av Bosse Karlsson.  

*21/9 Månadsmöte underhållning av  Kumla Spelmän. 

* 19/10 Månadsmöte Jan Berglund har filmvisning Nostalgitripp från Motala med omnejd.  

*23/11 Höstmöte        Lennart Lundström Underhåller musik o sång. 

     



Info om Vindpark Hultema  våren 2022 

Byggnationen av Vindpark Hultema fortskrider och under den gångna hösten 

och vintern har arbetet pågått med full intensitet. Vägarna i området är nu 

förbättrade och förstärkta och nya vägar har anslutits fram till vart och ett av 

de planerade vindkraftverken. Intill varje verksplats har en yta anlagts där 

delarna till vindkraftverken kommer att läggas upp och där kranen kan stå och 

lyfta delarna på plats under montaget av vindkraftverken.  

7 av de 11 fundamenten till vindkraftverken har gjutits under vintern, 4 

kvarstår och kommer att gjutas nu under april och maj månad.  

I mitten av september kommer transporterna av delarna till vindkraftverken att 

påbörjas. Transporterna utgår från Oskarshamn dit vindkraftverken 

transporteras på båt, resten av resan går med bil norrut via Vimmerby, Kisa, 

Linköping, Borensberg och vidare upp till Tjällmo. För att orsaka minsta möjliga 

störning kommer de flesta transporterna att ske nattetid. Vindkraftverkens 

rotorblad kommer att transporteras ett per lastbil och körs i kolonn om tre 

lastbilar per tillfälle. Tornen delas och transporteras i 5 delar för att sedan 

monteras samman på plats. Därtill kommer maskinhuset som transporteras i 

flera delar för att minska på transportvikten och flertalet komponenter som hör 

till vindkraftverken.  

Byggnationen av transformatorstationen som uppförs i Vattenfalls regi har 

påbörjats och under våren påbörjas även arbetet med ledningen som ska 

transportera elen till anslutande station i Jakobshyttan.  

De första verken beräknas kunna resas mot skyn i anslutning till årsskiftet 

2022/2023. Driftstart av parken beräknas till första kvartalet 2023.  

Transportfordon för Vingar  Längd 48m                Vindkraftfundament 

 

 
 

 



 

OBS! Vår nya Hästsportförening i Tjällmo 

Tjällmo hästsportförening har precis påbörjat sin verksamhet och kommer tillsammans med 

Rymans ridponny vara en mötesplats och en samlingspunkt för Tjällmo med omnejds 

hästintresserade. 

Vi vill vända oss till alla med ett intresse för häst, avsuttet som uppsuttet, vana som ovana, 

unga som gamla.  

Tjällmo är en bygd med många hästar och det har under lång tid saknats en förening för 

kunskaps- och erfarenhetsutbyte likväl som en gemensam plattform för att bara umgås.  

Vi är fortfarande i startgroparna och har en del som behöver komma plats vad gäller 

praktiska frågor men vi har så smått påbörjat vår verksamhet och under påsklovet planerar 

ungdomssektionen en Ponnydag med möjlighet att umgås med hästar, rida, leka och träffa 

hästintresserade kompisar. 

Rymans ridponny har sin verksamhet på Ämta gård och bedriver lektionsverksamhet både 

för dig med och utan egen ponny och under sommaren genomförs flertalet fälttävlansläger. 

På Ämta gård finns förutom uthyrningsverksamhet och ridbana även terrängbana med fasta 

hinder och vattengrav. 

Föreningen har en engagerad ungdomssektion och förutom det som sker under våren har 

även höstaktiviteter börjat diskuteras, det planeras för både spökväll och ponnydagar. 

Föreningens ambition är att vara anslutna till Svenska ridsportförbundet 2023 och då även 

ha möjlighet att ställa ut tävlingslicenser. Vilket gör att alla tävlingssugna runt Tjällmo har 

möjlighet att representera sin hembygd när ni är ute på tävlingsbanorna. 

Under 2023 hoppas vi också kunna samla ett division 3 lag i ponnyhoppning. 

Har du några idéer eller önskemål på aktiviteter som just du skulle vilja att vi arrangerar är 

du välkommen att kontakta oss på tjallmohast@gmail.com. 

Kalendarium vår 2022 

23 aprill: Arrangerar Rymans ridponny en träningstävling i hoppning på Ämta gård. Där kommer 

Tjällmo hästsportförening finnas på plats, både som deltagare, medhjälpare och för fikaförsäljning. 

28 maj: Är det dags för marknad i Tjällmo och givetvis kommer vi vara där med både stora hästar och 

gulliga ponnyer. Möjlighet finns att prova både ridning och körning, vi har även en käpphästbana 

uppbyggd hela dagen för er som har mycket spring i benen. 

6juni: Erbjuds Prova-på-ridning för er som sitter hemma och funderar på om det här med hästar 

kanske kan vara något för dig. 

 

 

mailto:tjallmohast@gmail.com


TJÄLLMO FÖRSAMLING 
Tjällmo församling under vår och sommar 2022. 

Nu ser vi fram mot vår och sommar med full verksamhet i kyrkan. 

Gudstjänster, 

körer och barnverksamhet har kunnat starta och även våffelcafé och 

soppluncher. I februari har det varit biskopsvisitation i pastoratet. Biskop 

Martin Modeus har  besökt Tjällmo kyrka och träffat församlingsrådet m.fl. 

13 februari var det visitationsmässa i Tjällmo för hela pastoratet. Alla 

församlingar var representerade så det blev över 100 personer i kyrkan. 

Biskopens visitationstal var positivt för vår församling. 

Nu hoppas vi på en härlig vår och sommar med aktiviteter både i kyrkan 

och ute i naturen. 

 

10 april     11.00     Palmsöndagsgudstjänst för små och stora 

14 april     19.00     Skärtorsdagsgudstjänst/-mässa 

15 april     11.00     Långfredagsgudstjänst 

17 april     11.00     Påskdagsgudstjänst/-mässa 

20 april     12.00-14.00  Sopplunch 

24 april     11.00     Gudstjänst – Lekmannaledd 

25 april     18.30     Cafékväll i församlingshemmet 

8   maj        9.00      Pilgrimsvandring Kärnskogsmossen.  

                                Avfärd från kyrkan kl 9.00. 

22 maj      11.00     Gudstjänst 

25 maj      12.00     Vårlunch 

26 maj        9.00     Gökotta vid Hagstugan 

30 maj      18.30     Måndagsvandring startar 

12 juni      11.00     Friluftsgudstjänst vid Johannisberg 

26 juni      18.00     Gudstjänst 

10 juli       18.00     Gudstjänst 

20 juli       18.00     Friluftsgudstjänst i Hembygdsparken 

31 juli       18.00     Gudstjänst 

14 augusti 14.00     Friluftsgudstjänst vid Hagstugan 

20 augusti 18.00     Musikgudstjänst 

28 augusti 11.00     Gudstjänst 

 

Måndagsvandringar pågår varje jämn vecka 30/5 – 30/8. 

Kyrkan hålls öppen dagligen kl 11-15 under juni, juli och augusti. Under 

juni och augusti obemannat och under juli månad bemannad. 

VÄLKOMNA!  Församlingsrådet/Gunnar Eriksson 



TJÄLLMO MARKNAD 
MED 

FORDONS UTSTÄLLNING 

ALLTID SISTA LÖRDAGEN I 
MAJ KL.10-16. 

Varmt välkomna!! 
Är du intresserad av att stå på vår marknad hör av 

dig till marknad@tjallmo.info 

 

 
TJÄLLMODAGEN 

OCH 

MOPEDRALLY 
TREDJE LÖRDAGEN I AUGUSTI 

Första start kl.10.00 
Anmälan till tjallmodagen@tjallmo.info 

 

file:///C:/Users/Roland/Documents/2%20TJÄLLMOBLADET%202017-2019/Tj%20Bladet%202022%20Våren/tjallmodagen@tjallmo.info


 

Tjällmo IF 

 

Här kommer lite information från Tjällmo IF och våra förehavande sedan vi hördes av sist. 

Vi har haft ett årsmöte under vintern där styrelsen beviljades ansvarsfrihet och blev 

omvald i sin helhet. Styrelsen ser ut som följer. 

Ordf.     Christer Thörngren 

Sekr.      Jonas Eriksson 

Kassör.  Per Eloff 

Ledamöter:  Janne Brandt, Magnus Karlström, Sandra Göransson och Thomas Larsson. 

Suppleant:  Ida Bonnevier 

Vi har tyvärr tappat ett U-lag sedan ifjol, vårt P-13 lag hade lite för några spelare som ville 

spela under kommande år. Därmed upphör också vårt samarbete med DGIF som fanns 

runt det laget. 

Vårt P-10 lag finns fortfarande kvar och kommer i år att spela 7-manna fotboll. 

Ledare för laget är Thomas Larsson ( 070 961 85 09) och Ida Bonnevier ( 076 235 44 44). 

Det finns plats för ytterligare spelare i laget så ta gärna kontakt med någon av ledarna om 

du är sugen på att spela. 

Vår Bollskola är i full gång och där har vi fått in 2 nya ledare som ska hjälpa Sandra 

Göransson nämligen Malin Åslin och Robin Flodin. 

Sedan har vi en mycket positiv nyhet. Vi har lyckats att starta ett Flicklag i innebandy som 

har tränat under vintern under ledning av Dennis Hovlund och Thomas Larsson. 

De avslutade säsongen 2021-2022 med att deltaga i en cup för att prova på att få spela 

matcher. Det utföll väldigt bra och vi jobbar nu för att de ska kunna spela seriespel 

säsongen 2022-2023.  

Jag kan även passa på att skriva lite om de baracker som står uppställda vid IP och har 

gjort sedan mars förra året. 

 



 

                                                                           

Det är SVEVIA som jobbar med Vindkraftetableringen vid Hultema norr om Tjällmo som 

har lånat mark och vår lokal för att kunna förlägga sina arbetare samt  ställa upp sina 

kontorsbaracker.  

Det gäng som jobbar hittills har ordnat med vägar och  även gjutit de plattformar som 

verken ska placeras på. Arbetet beräknas vara färdigt för deras del omkring månadsskiftet 

Maj-Juni. Då kommer alla baracker att tas bort. 

Vi har även gjort en röjning bakom vår Klubblokal under hösten/vintern. Vi ville öppna upp 

ytan lite eftersom det var ganska igenvuxet , tanken är att hålla den ytan öppen 

hädanefter.  

Våra lokaler går att hyra om man vill anordna något för privat del. Det finns även ett party 

tält att hyra om det skulle passa bättre. Vi har även lite stolar och bord för utlåning. 

Hoppas att vi ses vid IP under sommaren . 

Christer Thörngren  Ordf.  070 59 77 592 

 

 
 

 

 

                 Nu närmar sig sommaren med stormsteg! 

Är du i tankarna om att bygga altan/uterum eller byta fönster eller dörr? Eller är 

det så att du börjat fundera på att anlägga  en pool? Listan kan jag göra lång. 

Som ni förstår kan jag hjälpa till med det mesta inom bygg. 

Självklart är det ROT på det mesta. 

Jag utför också lite inom trädgårdsarbete så som gräs och häckklippning samt 

även trimning.  

Här får ni RUT avdrag. 

Men hör gärna av er till mig med era projekt så löser vi det! 

Med vänlig hälsning, Togga.     Telefon nr: 0141-60056 och 0703-99 85 39   



 

 

 

 

 

 

  

 

 

Grillen I väntan på invigning Tjällmo IP  

 

 

 
 

 
 

Tjällmo Byalag 

Styrelse 

Ordförande:                                                 
Maria Sundén Joge 070 3968430 

Sektreterare: 
Daniel Pihlajamaa 0760703074                                                    

Kassör:                                                                
Inge Savelsberg 070 3364020 

 

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.                            

Obs! Måste vara ett word doc.  

   tjallmobladet@gmail.com 

 

http://www.tjallmoinfo/
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