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Deadline inför Mars 17/3

Med reservation för tryckfelsnisse & ändringar i kalendarium!

SPONSRA BYABLANDET! 
Tack för att ni sponsrar Byabladet 
för Tryserum, Östra Ed & Vråka! 

Vill du eller ditt företag sponsra Byabladet? 

Varje nummer kostar ca 5.300 kr att producera. Vill ni vara
med och sponsra Byabladet kostar det 750 kronor för

föreningar och 1500 kronor för företag, och då får ni ert,
föreningens eller företagets namn i sponsorrutan i bladet. Ni

får också annonsera fritt i varje blad. Ägarna och
huvudsponsor betalar 3000 kronor. 

Skicka in ert bidrag till bg 5707-8867. Mindre och större
bidrag är förstås också välkomna. Om man inte är sponsor och
vill annonsera i Byabladet kostar det 200 kronor per annons.

Små privatannonser kostar 100 kronor. 

Kontaktuppgifter; redaktionen: 
byabladet@tryserum.se 

ekonomi: anette@stjarneberg.se

Årsmöte Östra Eds
hembygdsförening

 
Östra Eds hembygdsförenings medlemmar kallas härmed till årsmöte

i Bygdegården Långrådna söndagen den 19 mars 2023 kl 16:00.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Efter årsmötesförhandlingarna kommer Anders Bockgård från
Skrickerum att berätta om något av sina projekt.

Kaffeservering
Välkommen till vårt årsmöte!

Styrelsen
 
 
 

Text och Bild : Ingalill Ivarsson

Välkomna alla
medlemmar! 

söndag 12 mars kl. 16.00 i
Tryserums

Hembygdsgård. Vi bjuder
på kaffe med dopp. 

Tryserums Hembygdsförenings årsmöte 



Sagor & Slöjd i
Tryserum 

I årskurs 5 har vi under några veckors tid jobbat med sagor
på slöjdlektionerna. Den ena gruppen har jobbat med
Sagan om vanten, och den andra gruppen med Hönan och
vetekornet. De har fått slöjda marionett-figurer av grenar vi
hittat i skogen och vi har tovat med ull och såpa och tovnål.
När alla figurer var klara och eleverna övat på sina repliker
gjorde vi en liten teater-turné på förskolans avdelningar.
Härligt jobbat alla femmor!

 
 

Text och Bild Mika Liffner
 

Gemenskap och
sopplunch i Östra Ed

22 mars 
Valdemarsviksbygdens rödakorskrets i
Östra Ed och Valdemarsviks församling,
inbjuder till gemenskap och möjlighet
att köpa sopplunch med bröd, kaffe/te
och kaka.

När: Onsdag den 22 mars, med start
klockan 12
Var: Församlingshemmet i Östra Ed,
uppe vid kyrkan
Kostnad: 40 kronor, kontant eller Swish

Alla som kommer bidrar 
till gemenskap, den som 
vill får spela, sjunga, 
läsa dikter eller bara umgås.

Hör gärna av dig innan 
måndag den 20 mars till 
Susanna Henriksson, 
0762-700 540 eller 
Anna Ersson, 0707-810 591 
om deltagande.

Välkomna!



St i ckca fee t  i  T ryse rums  Hembygdsgård .
T i l l  a l l a  handa rbetsvänner .  
Vå r säsongen  ha r  bö r j a t ,  v a r j e  måndag ,  k l .
10  –  12 ,  j anua r i  t . o .m  mars .
G l öm i n te  f i kako rgen  t i l l  e l v aka f fe t .  Den
som v i l l  k an  också  t a  en  p romenad  i
omg i vn i ngen .
Vä l komna .
Kontak t :  Mar i e :  0705509904 .

Dahlbergs 
Kross

Behöver du makadam, kross,

grus, singel, sand?

tel: 0706715772

TJEJLUNKENSTICKARNA:

Fredagskväll på Ekbacken 
 17 mars och 7 april kl 19:00
Årsmötet 16 april, kl 18.00

Välkomna!
 

Medlemsavgiften är 150 kr och kan betalas in på bg 352-9260
eller swish 123 550 3164

 
Festlokal och övernattningsrum 

till humana priser.
Boka på 070-390 48 02 eller info@ekbackenshus.se

Ekbacken

Har du en historia 
att berätta?
För trettionde året 
i rad gör Tryserums 
Hembygdsförening en 
årsbok och efterlyser nu
historier med anknytning 
till Tryserum. Har du en historia 
att berätta, skriv ner den på papper eller
på dator och skicka till Ingalill Ivarsson,
Gållösa Nannyhill, 615 95 Valdemarsvik
eller på epost:
ingalill.ivarsson@telia.com. 
Senast sista februari vill vi ha manus.



Grusning och saltning av vägar. Vi säljer även

grus och jord. Vi utför maskintransporter. 

Grävning av diken-Enskilt avlopp

Planering av tomter-Skogsvägar

Håkan 070-347 53 02  Robert 070-323 90 31

Övriga sponsorer:
Anders Svensson Bockgård

Anders Svets & Fordon

Bäckaskogs gård

Café Kårtorp

Dahlbergs Kross *

Design Viktor Lenper*

Echo-Butiken AB *

Fogelviks Egendom AB

Ihrsjös måleri

Jörgen Svensson

Liljestad Gård AB

Långrådna Kultur & Gästgiveri *

Långrådna Skog

Mekonomen Bilverkstad, Valdemarsvik

SEOM Fritidshus AB

Stjärnlanda Flygfältsförening

Svenska Kyrkan*

Svenska Presenter *

Tjejlunkenstickarna *

Tjust-Eds Maskin AB *

Tryserums Bygg AB

Tryserums Friskola*

Tryserums Naturstig

Valdemarsviks El AB

Valdemarsviksbygdens rödakorskrets*

Vångströms Golv eftr. AB  

Åsviks Kött*

Åsviks Säteri

Östra Ed-Tryserums  Bygdegårdsförening*

Sponsorer

Upplaga: 765 ex (sommar 2000 ex). Tryck: Screenprint Norrköping. Ges ut i Tryserums och Östra Eds socknar samt Vråka by och ägs av Tryserums Intresseförening, Tryserums
Hembygdsförening och Östra Eds Hembygdsförening. Vill du ha något infört i nästa nummer av Byabladet, meddela oss senast 17 mars!
Sponsorer får gratis medverka i kalendariet, i annonser och under rubriken Sponsorer på sista sidan. För övriga företagare kostar annonser 200 kr styck och för privatpersoner 100 kr
styck. 
Redaktionen: Kajsa Norrby, Långrådna Gästgivaregård 1, 615 92 Valdemarsvik, epost: info@kajsanorrby.se • Anette Edström Karlsson, tel 070-40 57 183, epost: anette@stjarneberg.se •
David Fogelberg, epost: david@vasterum.se • Ingalill Ivarsson, Nannyhill Gållösa, 615 95 Valdemarsvik, tel 070-634 31 19. 
Bankgiro: 5707-8867 • Swish: 123 296 70 73 Epost: byabladet@tryserum.se • Bladet finns att hämta digitalt på www.tryserum.se 

Stort tack! Förutom nämnda företag vill vi
tacka alla privatpersoner som bidrar till
Byabladets fortlevnad. Det är viktigt att vi
finns och syns! Genom att komma ut som
papperstidning når vi personer som annars
inte har tillgång till denna information. Bli
sponsor och annonsera i Byabladet så det kan
fortsätta leva vidare för en blomstrande bygd!
En stjärna *  betyder att sponsorn annonserar i
bladet denna månad.

Utan er finns vi inte 

Huvudsponsorer:
Tryserums Intresseförening * 
Tryserums Hembygdsförening* 
Valdemarsviks Sparbank *
Östra Eds Hembygdsförening

Byabladet

Vi får hem nya köttlådor 14:e
mars.
Ekologiskt nötkött från kvigor.
Köttet är benfritt och
vakuumförpackat. Beställd låda
hämtas på Åsviks säteri.

Välkommen att beställa.

Köttlådor:

10 kg: Ca 50% färs paketerat om
500 gram.
Ca 5 olika styckdetaljer. Blandat
ädel- stek- och grytdetaljer. Pris:
170 kr/kg

25 kg: Ca 50% färs paketerat om
500 gram.
Samtliga detaljer från ett djur
finns representerat i lådan,
allt från filé till bogstek. Pris: 160
kr/kg

Ring in din beställning till Linnea:
073-5445320
Kalle: 073-5156384

Åsviks Kött

ÄNTLIGEN
är det dags att öppna!

Lördagen den 25 mars
13.00-16.00

 
Men som alltid

-slå en signal så öppnar jag gärna
innan den 25/3.

 
Under mars och april
kommer jag ha öppet
Lördagar 13.00-16.00

Extra Öppet under Påskhelgen
 

Väl mött!

 
Lotta

 
0493-420 00
0705-303455

www.svenska-presenter.se
 
 


