TJÄLLMOBLADET
Information från Tjällmo Byalag
Hösten 2022 och Våren 2023
Missa inte detta i bladet:
*Som Tjällmo-bo kolla in på Byalagets sida Var/När/Hur Du kan delta i deras aktiviteter.
Välkomna 26/11 kl 17 för att tända trädet, mm.
* Kolla PRO´s Programblad med bl.a. Mötesprogram, Friskvård o Underhållning, mm.
Friskvårdsaktiviteterna pågår o Återstartar jan 2023 kl 10.00.
*Kolla sidan på Församlingens aktiviteter från Oktober 2022 - 26 mars 2023.

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?

HAR DU IDÈER, VILL DU SKAPA NÅGOT NYTT ELLER
UMGÅS OCH ENGAGERA DIG.
VILL DU VARA MED OCH TA HAND OM VÅR BY?
Delta i Byalagets styrelsemöten, var med och hjälp till på arrangemang eller kanske har du en
egen fråga du vill vara med och driva.
VAD ÄR BYALAGET ?
Byalaget är en bygdegrupp där föreningar, företag, kyrkan m.fl. representeras. Numera kan
även privatpersoner delta i styrelsen och i arbetsgrupper. En bygdegrupp ska också fylla
funktionen av att vara diskussionspartner till kommun och region i utvecklingsarbete av
landsbygdsorterna. Allt arbete utförs ideellt.
VAD GÖR BYALAGET?
Några exempel:
Arrangemang som vi i dagsläget anordnar är Tjällmo Marknad och Tjällmodagen med
mopedrally. Vinsten av våra arrangemang ger Tjällmos föreningar möjlighet att söka bidrag.
Att vi får till en vinst i arrangemangen beror även på sponsring från företag och
privatpersoner. Detta gjorde att vi i år t.ex. kunde ha gratis tivoli för våra barn.
Vi delar ut priset som Årets Tjällmo-bo under marknadsdagen.
Julbelysning och sommarens blommor hanteras av Byalaget. (Kommunen står för
blommorna).
Byalaget ansvarar för gymmet i källaren på ICA.
Diskussioner om saker som berör samhället tas med myndigheter, bl.a. har i flera omgångar
211ans trafiksäkerhet stötts och blötts, både högt och lågt.
Uppdatering av infartsaffischer som byts 3 gånger per år.
VÄLKOMMEN TILL VÅRA MÖTEN SISTA ONSDAGEN VARJE MÅNAD.
(Vi turas om att bjuda på fika)
Har du frågor, kontakta gärna Byalagets ordförande Maria Sundén Joge. Tel. 070-396 84 30
Vi söker naturligtvis deltagare i alla åldrar, men skulle bli glada för att möta fler ungdomar
med nya idéer.

BYALAGET
I år kom vi åter i gång med aktiviteter efter Pandemi-uppehåll. Så härligt att se alla ute på
arrangemangen igen.
Tjällmo Marknad var tillbaka sista
lördagen i maj med ca 65 knallar och
ca 1500 besökare. Bilutställning,
tivoli för barnen (Stort tack alla
sponsorer som gjorde det möjligt för
barnen att åka och hoppa gratis),
Stefan Karlsson som snidade med
motorsåg, Rockabillyband och
gycklaren Curry som underhöll.
Under dagen presenterades Årets
Tjällmobor för de tre senaste åren.
De utvalda denna gång var Weine Eriksson för sitt långa och trogna engagemang i olika
föreningar och med alltid ett öga för vad som behöver göras. Ulrika Johansson i
Hembygdsföreningen för att hon kommer in och representerar en ny generation av
engagemang för vår bys historia och bildskatt. De tredje pristagarna var Mona och Jögga
som i flera år hållit i gång cirkelträning och drillat Tjällmobor till hälsosam rörelse.
Bilutställningen fick en vinnare, grattis Chri Joge med Rosa Faran.
Mopedrallyt tredje lördagen i augusti lockade 60
föranmälda som sedan visade sig bli 145 glada
mopedåkare som deltog i rallyt. Med hjälp av
dagens sponsorer delades många fina priser ut.
Tack till alla sponsorer och alla som bidrog till att
dagen blev möjlig. Kyrkans Fritids deltog även
med underhållning för barnen och fikaförsäljning.
Kan tänka dig att hjälpa till vid våra
arrangemang, kontakta gärna Byalagets

VÄLKOMNA DEN 26/11 KLOCKAN 17,00
FÖR ATT TÄNDA ADVENTSTRÄDET.
Fikaförsäljning, tävling ”vem tänder trädet”
Ponnyridning med Tjällmo Hästsportförening

Vindkraftens utveckling i Tjällmo-orten
Text till Tjällmobladet 2022-10-13
Nu har vägar, kranytor och fundament för de 11 vindkraftverken färdigställts genom Svevias försorg i
området för vindparken. Siemens Gamesa som levereras vindkraftverken har installerat sig i området
och har platskontor längs Stiggölstorpsvägen, ca 500 meter in från väg 211. Vill ni komma i kontakt
med någon ang. frågor som rör vindparken och byggnationen så går det bra att åka ner till
platskontoret. Siemens Gamesas platschef heter Rene Mechlenborg och vid hans frånvaro finns
Thomas Thomsen på plats.
Som de flesta säkert känner till så har leveranserna av de 76 meter långa rotorbladen transporterats
in under september månad och samtliga 33 blad finns nu på plats i området. Tornen till
vindkraftverken består av 5 delar vilka transporteras in vart och ett för sig. Hittills har de två första
torndelarna till de 11 vindkraftverken levererats till området och nu efter det att bladtransporterna
är slutförda kommer de återstående torndelarna att transporteras in. Maskinhusen kommer att
levereras under november. Så snart samtliga delar har transporterats in till vindparken kommer de
åtgärder som utförts längs transportvägarna för att delarna för vindkraftverken ska kunna passera att
återställas. Kostnaderna för åtgärderna längs vägarna bekostas helt och hållet av vindparken.
Arbetet med att resa tornen pågår nu och man börjar med att installera de två första torndelarna på
samtliga positioner, i skrivande stund är 6 torn resta men processen går ganska snabbt och till slutet
av vecka 42 är troligtvis samtliga torn upp till och med andra sektionen resta och når då 39 meters
höjd. Anledningen till uppdelningen är att arbetet med de två första torndelarna kan göras med en
mindre kran. För resterande arbete krävs en större kran. Under december månad beräknas de första
turbinerna stå klara fullt installerade med maskinhus och blad.
Det har väckts en del frågor kring elen och vart strömmen som producerats i vindparken kommer att
förbrukas. Vattenfall bygger en transformatorstation i området men en anslutande luftledning till
Jakobshyttan. Från stationen i Jakobshyttan går sedan elen ut i Vattenfalls regionnät, elen förbrukas
därmed i regionen och blir ett välkommet tillskott till elproduktionen i den här delen av landet.
Nedan några bilder från den pågående byggnationen.

Tjällmo Hembygdsförening
Sommarsäsongen 2022 inleddes redan sista helgen i maj, i
samband med Tjällmo Marknad och Mors dag, då hantverksbod
och muséet hölls öppet samt att vi hade servering vid
hembygdsparken.
Midsommarfirandet lockade till god uppslutning både kvällen
innan, för att vara med och klä stången, och på midsommarafton.
Midsommaraftonens firande inleddes med ett härligt
”musikpotpurri” med Antigone Haase tillsammans med några
vänner. Malin Persson var också på plats och höll i taktpinnen när
det blev dags för ringdans runt stången. Som vanligt höll hantverksbod och muséet öppet
och vid hembygdsparken fanns lottstånd, fiskdamm och förstås kaffeservering.
Café med hantverk brevé
Tack vare hängivna hantverkare samt både erfarna och nya (oerfarna) cafévärdinnor
lyckades vi hålla verksamheten öppen även i år, för 20:e året i följd. Ett uppskattat
arrangemang med många besökare trots ändrade öppettider. Ett stort tack till alla som
besökte oss under sommaren!
Nu har vi en höst, vinter och vår framför oss men redan nu vill vi flagga för behov av
cafévärdinnor till sommaren 2023. Kontakta Gunilla Ström, tel 073-223 21 32, för mer
information.
Årsmötet hölls i hembygdsparken den 7 augusti.
Styrelsen för innevarande verksamhetsår består av:
Margareta Karlsson (ordf), Conny Bengtsson, Conny Björn,
Ann-Helen Broomé, Jan Carlsson, Maria Carlsson,
Annika Cassel, Roger Johansson, Bengt Lindqvist,
Gunilla Ström och Marianne Tillgren. Hör gärna av dig till oss
om du har frågor, funderingar eller förslag på aktiviteter.
Föreningen har ständigt många projekt på gång!
Vi har redan i dag flera personer, utöver styrelsemedlemmar, som bistår vid behov – ett
stort tack till er!
Är du också intresserad av att bidra med ett ”handtag” då och då får du gärna kontakta
Conny Bengtsson tel 070-767 49 05
Guidning vid Baggetorp även i år - favorit i repris
Den 3 och 4 september guidade Gunilla och Margareta oss via
”Sahara” och förbi husgrunder och vattenfyllda gruvhål och
berättade intressant om arbetet med att utvinna wolfram.
Verksamheten i Baggetorp pågick mellan 1944 och 1958 och
var en stor arbetsplats för orten med upp till ett 60-tal
anställda vid gruvområdet. Därutöver berördes kringtjänster
som t.ex. lastbilstransporter.
Ett boktips: Så minns vi gruvan i Baggetorp (se vår hemsida)

Torpinventeringsgruppen informerar: I skrivande stund har
vi sedan starten 2018 satt upp nya och/eller kompletterat
42 st torpskyltar. Vi fortsätter att leta efter såväl lämningar i
skog och mark som existerande torpskyltar.
Under våren och hösten har vi vid ett flertal tillfällen haft s.k.
skyltsöndagar då vi bjudit in allmänheten till att vara med vid
nyskyltning. Det har varit mycket välbesökt och vid ett
tillfälle var vi hela 15 personer i skogen.
Torpinventeringsgruppen träffas vanligtvis i Parkstugan
varannan onsdag för att kontrollera uppgifter på
torpkartan och sammanställa dessa till den kommande
boken som vi arbetar med. Ni är välkomna att delta
och hjälpa till även där.
Vi vill gärna ha information om och kort på ställen som
inte finns längre och tar tacksamt emot densamma
fysikt eller digitalt.
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
Skönnarboleden
Leden är fortsatt ett mycket populärt utflyktsmål och vindskyddet och grillplatserna används
flitigt – något vi hoppas ska fortgå.
Genom åren har vi fått ved levererad från Svea Skog, som styrelsens medlemmar sedan
kapat, klyvt och transporterat ut till grillplatserna. Tyvärr har veden som fyllts på under
våren och sommaren försvunnit lite för fort och därför kommer Hembygdsföreningen inte
att fylla på med mer ved framöver. Vill du grilla behöver du ta med egen ved!
Bildgruppen
Vi fortsätter arbetet med att dokumentera bilder och söka information om såväl personer
som byggnader. Har du något som du vill delge oss hör av dej till hbf.tjallmo@gmail.com el.
direkt till Ann-Helen Broomé på 070-691 04 72. Bildgruppen träffas i Parkstugan två gånger i
månaden och du är välkommen att titta in.
Denna gång berättar vi om Henry Persson i vår serie om ”ortens fotografer”. Det är bl.a. hans
bilder och information om dessa som vi arbetar med just nu och registrerar i vårt
”fotoarkiv”. Det är viktigt att bilder och information antecknas och bevaras för eftervärlden.
På så sätt kan Henrys och övriga fotografers arbete fortsätta.

Henry Persson, 1926-2014, var medlem i föreningen med
styrelseuppdrag under många år.
Ett av hans uppdrag var att ta fram bilder av Hjalmar
Johanssons glasplåtar. Ett arbete som pågick under flera år
samtidigt som han till stor del lyckades att få fram
uppgifter om bilderna. Samtidigt som Henry arbetade med
glasplåtarna dokumenterade han allt som hände i
föreningen och var aktiv med kameran under alla år. De
kort vi har efter Henry är tagna från 1940-talet och framåt.
Henry gjorde ett fantastiskt jobb för föreningen som vi nu måste bevara och fortsätta att
arbeta med.
Här kommer några av Henrys bilder som visar hans förmåga att fånga folket både i arbete
och vila.

Henrys far Karl-Axel Persson och
Martin Persson, rättare på Hättorp
1950.
Kafferast vid fotbollsplanen, Hättorp.

Elis Karlsson från Vitgölen Skönnarbo
vid sin ladugård 1987.

Artur Svensson, arbetar vid Hättorp, och Harry
Karlsson, Ängstugan. Harry var spelman och
spelade vid midsommarfirande i Hembygdsparken.
Här, i mitten av 1990-talet, bor de på Granliden.

Lennart Andersson barkar stockar vid Hättorp.

T.h. Rune
Berglund,
Sjöbacka
Kärnskogen,
travar
stängselstolpar
i början av
2000.
Ovan. Arne Axelsson, från Frälse-Rödja i
Degerön, mjölkar korna utomhus 2001.
T.v.

Smeden Baltzar Oskarsson,
Hjortrontorpet Godegård.
1988
T.h.
Kolmila 1988 vid
Åsbro, Långsjön

Böcker som finns till försäljning via Tjällmo Hembygdsförening: En översikt av föreningens
skrifter hittar du på vår hemsida. Skrifterna finns tillförsäljning 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:
2022-11-04 kl. 09.00 – 17.00: Vi finns på plats i Parkstugan för er som vill köpa böcker
Årsprogram för 2023 fastställs i januari. För närmare information se vår hemsida.

TJÄLLMO FÖRSAMLING
Tjällmo församling under höst och vinter 2022/23.
Sommarens verksamheter har kunnat genomföras i normal omfattning.
I maj månad hade vi Pilgrimsvandring på Kärnskogsmossen och Gökotta i Hagstugan
Friluftsgudstjänsten vid Johannisberg, som familjen Åbjörnsson bjudit in till, blev trevlig och
välbesökt i det vackra vädret. Kyrkokören deltog med sång. Vid en musikgudstjänst i kyrkan
spelade Johan Hansson Lindström på Risbergsorgeln
till stor glädje för åhörarna. I augusti hölls den sedvanliga friluftsgudstjänsten vid
Hagstugan, där Röda korset ordnade med kaffeservering. Församlingens bussresa gick i år till
Trosa, Vagnhärad kyrka och Nynäs slott. Kyrkokören gjorde också en resa, som gick till
Västervik där man deltog med sång i gudstjänsten i Sankt Petri kyrka.
23 oktober
30 oktober
31 oktober
4 november
5 november
9 november
13 november
14 november
21 november
27 november
28 november
4 december
7 december
11 december
13 december
31 december
8 januari
22 januari
23 januari
6 februari
12 februari
18 februari
20 februari
22 februari
26 februari
27 februari
3 mars
6 mars
12 mars
20 mars

11.00 Mässa
11.00 Festmässa i Kristberg
10.00 – 12.00 Våffelcafé
9.00 – 17.00 Gravsmyckningskaffe
18.00 Minnesgudstjänst
12.00 Sopplunch i församlingshemmet
11.00 Mässa
10.00 - 12.00 Våffelcafé
18.30 Cafékväll i församlingshemmet
11.00 Adventsmässa Kyrkokören
10.00-12.00 Våffelcafé
11.00 Gudstjänst Stipendieutdelning
12.00 Grötlunch i församlingshemmet
Julkonsert Tid meddelas senare
18.00 Lucia i kyrkan och samkväm i församlingshemmet
17.00 Nyårsbön
11.00 Mässa
11.00 Mässa
10.00 – 12.00 Våffelcafé
10.00 – 12.00 Våffelcafé
11.00 Mässa
9.00 Ekumenisk frukost i församlingshemmet
10.00 – 12.00 Våffelcafé
9.00 Askonsdagsmässa
11.00 Mässa
18.30 Cafékväll
18.00 Världsböndagen
10.00 – 12.00 Våffelcafé
11.00 Mässa
10.00 – 12.00 Våffelcafé

26 mars

11.00 Mässa

VÄLKOMNA!
Församlingsrådet/Gunnar Eriksson

Tjällmo IF
Så var hösten kommen och vår verksamhet avslutar sina uteaktiviteter.
Vårt mixade 10-årslag har under året spelat i en mixad serie där alla lag har
haft både killar och tjejer i lagen. Man har spelat sammandrag dvs. man
träffas vissa helger och spelar flera matcher. Det är ett mycket positivt steg
som ÖFF tagit för att få till jämnare matcher mellan lagen. Utvecklingen för
laget har varit positiv och man börjar hitta rätt både med spel och att fler
spelare har hittat till laget och gemenskapen. Man tar nu ett välförtjänt
uppehåll och börjar träna inomhus i November. Nya spelare tas gärna emot .
Ta kontakt med Ida Bonnevier 076 235 44 44.
Vår Bollskola har under året tränat till och från då det varit svårt på
ledarsidan. Det blir ett uppehåll under vintern och vi återkommer under
våren .Om det finns någon som är intresserad av att träna bollskolan så ta
gärna kontakt med oss. Det är ett lämpligt sätt att starta sin tränarkarriär.
Under vintern kommer också en innebandyträning för killar och tjejer
genomföras under torsdagar. Det är en ”prova på” träning och det finns inga
krav att man ska ha spelat förut utan kom och prova på. Varje tors. 18 30-19
30.
Som många av er säkert har sett så har Svevia avslutat sitt arbete och också
flyttat sin etablering från Idrottsplatsen. Det betyder också att det finns
möjlighet att hyra våra lokaler för en billig penning. Vi har även ett större
Partytält som är 5x10 meter samt ett ”popupptält” 3x3 meter. Alla priser
finns på vår hemsida tjallmoif/svenskalag.se
Som vanligt kommer vi att sälja Bingolotter till Uppesittarkvällen utanför ICAnära Tjällmo. Det är i skrivande stund inte bestämt vilka tider men håll utkik
veckan före jul så är vi på plats.

Det här är vårt Mixlag som har spelat under året för Tjällmo IF
Ledare är Thomas Larsson och Ida Bonnevier
Stående från vänster: Linnea Aktner, Erik Linder, Fabian Bonnevier, Laban Bonnevier och
Anton Johansson.
Sittande från vänster: Tilde Aktner, Molly Joge, Melvin Bergstrand och Adrian Björn.
Liggande: David Hovlund.
Vill sedan avsluta med en historia från förr med ekonomisk aspekt för att jämföra dåtidens
penningvärde med nutid i dessa lite svårare tider. Den är skriven av Lars-Erik Johansson.
Tjällmo IF har haft två festplatser genom åren. Lilla Yxhult och Kulla Äng. På 1930-talet
kostade en festannons i Corren 4 kr och 65 öre. Orkestern för en kväll kostade 90 kr. En läsk
kostade 16 öre. Grädde 1 kr. litern. Vid en dubbelfest Lördag –Söndag köptes det 10 liter
grädde. Vid ett annat tillfälle , en dubbelfest såldes det 800 bullar. Den 20-21 Juli 1935 gav
en dubbelfest en behållning av 300 kr Tillståndet för festen kostade 3kr och 90 öre.
God Jul och Gott Nytt År

Christer Thörngren Ordf.

Tjällmo hästsportförening
Nu är hösten här på riktigt och Tjällmo hästsportförening har nu varit
verksam i snart ett år.
Vi har hunnit med några välbesökta aktiviteter för de mindre ryttarna.
Det är så roligt att se barn som kanske bara sett en häst i en hage få
möjlighet att klappa, krama och till och med rida på en gosig ponny.
Vi vill sprida hästglädjen med allt det innebär, inte bara rida, utan
få stoppa ner fingrarna i en varm päls och gömma ansiktet i en trygg
man.
Har ni önskemål om aktiviteter är ni välkomna att kontakta oss via
tjallmohast@gmail.com.
Vi hade en väldigt aktiv dag på Tjällmo marknad med många glada barn
och vuxna som provade på att rida för första gången eller som
återuppväckte ett gammalt intresse.
Missade ni oss på Tjällmo marknad så är ni varmt välkomna att besöka
oss i samband med ljustädningen av adventsträdet den 26 november. Då
kommer vi finnas på plats med både stora och små hästar, så även du
som vuxen ryttare är varmt välkommen att återuppleva gamla
barndomsminnen.
Vi vill givetvis också ha fler medlemmar så att vi kan fortsätta
processen mot en anslutning till Svenska ridsportförbundet.
Medlem blir du genom att betala 380 kr till bankgiro 5861-1500, märk med din
mailadress.
Vi kommer under november att starta en teoriserie och framöver
planeras en föreläsning med Säker häst. Några minns kanske polishästen
Utter och hans ryttare och tränare Ulla-Karin Carlsson-Lindkvist som
figurerade i olika sammanhang under 90-talet. Ulla-Karin håller nu
utbildningar runt om i landet på tema Säker häst. Träningarna utgår
ifrån hur hon tränade Utter och från hennes erfarenheter av hundratals
olika hästar, både i och utom tjänsten.
Glöm inte att följa Tjällmo hästsportförening på facebook så ni inte
missar några nyheter.
Tjällmo hästsportförening genom Elin Hellberg.

2022 aug var det 5 år sedan invigningen Tjällmoföreningarnas BouleVinnare i år blev PRO´s Tjejliga

Tjällmo PRO
Här några av våra PRO-aktiviteter under året.
Den 4 juli deltog 16 st Tjällmo-PROáre i en Norgeresa 67 mil med buss upp till Geilo Hotell som har
lika många innevånare som gästsängar. Geilo är en av nordens största vintersportorter. Därifrån
gjordes äventyrliga dagsutflykter bl.a. till Kjeåsen ett avlägset boende 600m uppför ett berg utan väg
där ”ingen kunde tro att någon kunde bo”. Nästa dag med tåg Flåmsbanan mellan Flåm o Myrdal
och därefter med EL-båt katamaran till Gudvangen. En Hisnande och äventyrlig resa på fjordarnas
bergväggar o vatten samt med bussen över Hardangerviddas-slättmarker.

Jojkande Flicka vid KjosFossen
Hardangerviddas Naturcentrum med museum och en Helikopterutflykt i panoramavideo över de

Norska fjällen o fjordarna. En halvtimme hisnande flykt runt Norges Eidfjords Fjordar, Fjäll o Forsar

Kjosfossen

Åktur på Flåmssbanan

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

PROGRAM Höst 2022 o Våren 2023
Alla våra medlemsmöten i Församlingshemmet börjar kl 14.00.
23 november Höstmöte Lennart Lundström sång o musik.
30 november Julbord a`350:- Kontakta Ulla J. 0703054025
Anmälan är bindande efter den 23/11.
2023. 25 jan Månadsmöte. Underhållning av Loppans Band.
22 febr. Årsmöte John P. med några bilder från Norgeresan.
22 mars. Månadsmöte. Seniorshoppen.
26 april. Vårlunch
Sång av Maud Wårhem.
17 maj. Månadsmöte uh. Musik Quiz med Jalle.
24 maj. PRO´s Gökotta (plats ej bestämd).
5 Juli kommer KUMLA SPELMÄN till Boulehallen i Tjällmo.
Datum för ”Sommarresan” ännu ej bestäm.

Tjällmo bibliotek
Från och med 24/10 2022 är Tjällmo bibliotek ett meröppet bibliotek.
Meröppet betyder att du kan använda biblioteket under vissa tider
när personal inte är på plats.
Under meröppet gäller :
* Varje vuxen ha funktionen meröppet knutet till
sitt lånekort (det ordnar vi när biblioteket är bemannat).
* Ha en pinkod på 4 siffror.
* Ha fyllt 18 år
* Barn/elever följer med en vuxen
Tjällmo bibliotek är öppet:
Måndagar 9-12 och 13-16, meröppet 16-19
Tisdagar 13-18, meröppet 18-19
Onsdagar meröppet 14-19
Torsdagar meröppet 14-19
Fredagar stängt
Lördagar meröppet 9-19
Söndagar meröppet 9-19
Välkommen!

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
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

Tjällmos Grill-Lada på Tjällmo IF´s IP

