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Vi visar vattenkraften som den såg ut förr och precis intill denna plats kan du se rester av
fundamenten som höll det gamla vattenhjulet och axeln till hammaren på plats

Det händer på Jäder!

Vattnets kraft visas genom detta fina vattenhjul!
En ny ladd station för mobiltelefoner kanske……



Verksamhetsplanen (vad gjorde vi i våras?)
Januari - Februari:
Temakväll i januari där en mycket häftig rallybil av fabrikat Ford Fiesta R5 förevisades.

Årsmötet i februari utan några katastrofer  Styrelsen fick förnyat förtroende.

Mars - April:
Gunnars ärtsoppa lockar många till bordet, en mycket trevlig kväll som nu kan kallas tradition.

Vårmönstring och stor städdag ute och inne. Dagens fråga, vem tar hit alla saker?

Studiebesök på Robotmuseet i Arboga för att se vad kollegorna i stan gör.

Rälsen får ett välbehövligt lyft av Gunnar och Göran!

Maj - Juni:

Veteranmarknad och loppis i samband med att Konstrundan passerade.

Vår nyrenoverade ånglokomobil var med på utställning i Stockholm!

Gökotta med en trio av gökar som gol under vårt besök vid Gålsjön. Transport med traktor förstås.

Naturnatten genomfördes av Arboga naturskyddsförening, JBV ordnade lokal och grillmöjligheter.

Vi åkte på en mycket uppskattad studieresa till Sickelsjö, färdmedlet var givetvis traktor och vagn

Tisdagsträffarna startade, genuint, välbesökt och trevligt som alltid.

Samverkan med Kanalens vänner vid de årliga Kanal dagarna. Vi passade även på att ge ett brudpar
fin skjuts mellan Säterbo Kyrka och Wallby Gård.

Augusti - September:
Havren skördades i all hast i mitten på augusti då vädret tillät, stort tack till ”Drängarna”.

Jädersbruksdagarna 3-4/9
Åter ett lyckat evenemang detta så kallade ”mellanår” Tema hemmabyggen gick hem hos många och
det var mer fantastiska manicker än på många år vid Jäder. Cirka 4000 besökare får anses normalt, vi
är givetvis mest nöjda med att besökarna är nöjda då de lämnar evenemanget.

Du som har Youtube på din dator kan söka på ”Jädersbruksdagarna 2016” så lovar jag dig många
skratt.



Vad gör vi i Höst?
Oktober - November:
Höstmönstring lördag 29/10 Då vi umgås och städar av området inför den kommande vintern.

Funktionärsfest i Verkstaden 19/11 för alla hårt och gratis jobbande funktionärer under
Jädersbruksdagarna.

December:
Vi deltar i Arbogas Julmarknad med lotterier, glögg och pepparkakor.

Året avrundas med adventskaffe onsdag 14/12 kl 19:00

Fina emaljskyltar sprider nu information!

Projekt
Vattenhjul:
Ett mycket fint underfallshjul har byggts av Karl-Olov och nu finns vattenhjulet på plats invid ån och vi
kan på ett pedagogiskt sätt visa hur vattnets rörelseenergi omvandlas till elektricitet

Maskinhus:
Projektet med maskinhus och skärmtak dras med litet resursbrist vid skolan och vi försöker nu hitta
nya sätt för att komma vidare. Planen gäller dock.

Emaljskyltar:
Skyltarna är levererade och uppsatta. Vi hoppas att detta skall ge en bra information till besökare som
strövar på egen hand i området.

Museet som skola:
Arbetsgruppen jobbar vidare med projektet, nu har både lärare och rektor på Nybyholmsskolan
engagerats och går det enligt plan så kör vi pilotklass i slutet på september. Mycket glädjande att vi
fick 25000kr från Sparbanken som stöd för vårt projekt.

Järnvägen:
Ett spontanprojekt som innebär att vi lyfter rälsen, byter slipers och även grusar banvallen. Syftet med
detta är att det skall hålla för det nya loket och den fina åkvagnen som byggts tidigare.

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.



Janne och Johanna lyser i kapp med kvällssolen!

Avslutningsvis tackar vi alla erfunktionärer som dels gör Jädersbruksdagarna till en av de mest
besökta och uppskattade evenemangen i Arboga och därtill jobbar med föreningsverksamhet under
en stor del av året.

”Vi gör det tillsammans”

Styrelsen genom Jan Larsson



www.jadersbruksvanner.se


