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Vi Ångar på och bygger nytt, förhoppningen är stor att vi får se Ånglokomobilen ”in action”
på riktigt under det kommande året. Vi skall även bygga skärmtak över maskiner som
skydd för regn och även möjliggöra ”snabbstart” när vi får besök.
Det händer på Jäder!

Vårt projekt, renovering av Ånglokomobil från 1908 är i sitt slutskede!

Verksamhetsplanen (vad gjorde vi i höstas?)
Augusti - september:
Skördekväll i mitten på augusti, en sådan kväll man kan leva länge på. Mogen havre, solnedgång och
stor uppslutning. Människa och maskin i harmoni när Grållen och självbindaren sakta rullar fram över
åkern. Avslutning hos Maggan och Mats med mycket gott fika.
Jädersbruksdagarna 2015 går inte till historien som det mest välbesökta arrangemanget vi ordnat men
jag tror det är ett av de mer oväntade och överraskande teman vi haft. Båtar på ån, båtar på land, det
blev en riktig höjdare tros att vädergudarna inte riktigt var på vår sida.
Oktober - november:
Höstmönstring, en mycket viktig tradition som innebär att vi ser över området inför vintern, ett troget
gäng städade av både ute och inne. Skräp eldades och bilkärrorna gick fyllda mot tippen. Kasta är kul!
Fuktionärsfesten kunde för första gången hållas i Utställningshallen på övervåningen i Verkstaden.
Våra volontärer som gör Jädersbruksdagarna möjliga kunde glädjas åt bra mat, utmärkt underhållning,
trevligt umgänge och ett värmesystem som fungerade utmärkt, eldar man på länge så blir det varmt…

Gunnar reparerar motorn till is-sågen!
December:
Adventskaffe enligt tradition, numera i det fina Allrummet, där Mimmi och gänget dukat upp med gröt,
och skinkmacka. Styrelsen passade på att avverka årets sista styrelsemöte och ordföranden Jan
kunde nöjt konstatera, Vi har gjort det igen!
Vi deltog genom Mimmis försorg på Julmarknaden i Arboga, kaffe, glögg och pepparkakor gick åt som
smör i solsken. Försäljning av kärvar tillsammans med ett lotteri gjorde vårt stånd välbesökt.

Vad gör vi i vår?
Januari - februari:
Du är härmed kallad till Årsmöte söndag 28/2 kl. 15:00 i Allrummet.
Film-/tema kväll hoppas vi kunna locka med någon vinterkväll. Vad det blir är inte klart i skrivande
stund. Separat inbjudan kommer.
Mars - april:
Vårmönstring och vårstädning inne och ute inför den kommande säsongen. Bra tillfälle för den som
vill köra Grålle en heldag, instruktion av kunniga gubbar innan start.

Mars – april forts.
Träffaskväll med Gunnars hemlagade Ärtsoppa får inte missas, jag ser här en ny tradition segla upp.
Vi har med Gunnars hjälp ärvt den från en dykarklubb i en grannkommun. Punchen är given liksom
limpmacka med ost, välkomna! Datum och tid meddelas senare.

Första officiella besöket i den övre Utställningshallen, ungdomarna delar ut reklam
för föreningen och Arboga får hänga med på ett hörn.
Maj - juni:
Loppis på Jäder, ett utmärk tillfälle att städa ur garage och förråd. Samtidigt glädjer du någon annan
som kan fylla sitt garage med dina saker. Kom och sälj!
Ryktet säger att ”Ungdomar på Jäder” även denna sommar skall köra Tisdagsträffar för alla med
veteranfordon, du som bara vill titta är givetvis välkommen. Gott fika och stans godaste hamburgare
utlovas.
Årets Gökotta vill utmana förra årets deltagarantal, då var det en (1) deltagare! Nu kraftsamlar vi och
hoppas på riktigt många deltagare. Om Göran är vaken kanske vi får åka traktor och vagn mot Gök
säkra områden.
Mer då?
Utöver ovanstående så ses vi som vanligt på onsdagskvällar i mekarlokalen och sygänget kör sina
träffaskvällar på måndagar.

Projekt
Vävstolen:
Direkt efter jul och nyårsvila så påbörjar sygänget monteringen av den stora vävstol vi fått till skänks.
Den kommer att stå i Allrummet och du som har intresse av att väva kontaktar givetvis Mari som leder
sygänget. Nu ska här göras trasmattor!
Lokstall:
Gymnasieskolan i Köping har åter försett oss med en fin liten byggnad, denna gång är det ett lokstall
som skall härbärgera det lok vi förvaltar åt Mariefreds museijärnväg.
Maskinhus och Skärmtak
Vi har fått bygglov för att uppföra ett maskinhus i anslutning till Verkstadens västra sida intill
skorstenen (där det gamla pannrummet stod). Maskinhuset skall innehålla den gigantiska
ångmaskinen som nu står parkerad på grusparkeringen.
Samma bygglov ger oss även tillstånd att bygga ett skärmtak över den Tändkulemotor som drar
stenkrossen. Detta skyddar dels motorn och gör även att vi kan starta upp motor och stenkross
betydligt snabbare och enklare då vi får besökare

Skyltar:
Texten till ett antal emaljerade skyltar har tagits fram under hösten av en mindre studiegrupp. Paul
Grähs har sedan gjort en liten illustration på varje skylt med anknytning till texten. Under vinter
tillverkas skyltarna och när vårvärmen kommer så monterar vi dessa på området.
Museet som skola
Arbetsgruppen för ”Framtid och Ungdom” har efter genomgången utbildning tagit fram ett tänkt
program för mellanstadieelever där eleverna skall få lära sig om hantverk, historia och naturkrafter
som vatten. Detta program skall nu presenteras för skolorna i Arboga så får vi hoppas att rektorer och
lärare nappar.
Vägvisning
Arbetet med vägvisning in mot området vilar sig litet på grund av att man bytt handläggare på
Länsstyrelsen, projektet lever och en stående inbjudan finns hos den nya handläggaren.

Medlemsavgift 2016
Hundralappen betalar vi med glädje! Observera att vårt postgironummer tagits bort och vi hänvisar
nu till bankgiro nummer 5667-6596.

Efterlysningar!
Vi behöver fler som kan vara med och samla fakta om historien på Jäder, ring Janne på
070-818 77 54 om du vill jobba med detta.

Karl-Olov vid ratten och Göran på Självbindaren!
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