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Vi jobbar nu med planering av nya räddningsprojekt. Det så kallade ”Svinhuset” står på
tur, slår våra planer in och bidragsgivarna visar sig nådiga så hoppas vi kunna rädda även

denna ”pärla” i kulturlandskapet.

Det händer på Jäder!

Ytterligare byggprojekt för att rädda byggnader på Jäder!



Verksamhetsplanen (vad gjorde vi i höstas?)
September - Oktober:
Jädersbruksdagarna 3-4/9 överskuggar det mesta denna period på året. 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 så nöjda då de lämnar evenemanget.

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

Höstmönstringen i oktober handlade mycket om att städa ur Svinhuset inför det kommande
renoveringsprojektet. Detta kan bli en mycket värdefull lokal för att vi skall kunna vidareutveckla
föreningen framåt.

November - December:
En mycket uppskattad studieresa gjordes till Bil & Teknikhistoriska föreningen i Köping torsdag 10/11.
Kunnig guide och massor av fina bilar gjorde kvällen minnesvärd.

Sygänget åkte på en minnesvärd studieresa till Tallinn 8-10/11, snöstorm och trafikhinder kunde dock
inte hindra våra damer att ta sig till Tallinn och besöka en stor mässa för handarbete, tyg och mycket
annat.

En mycket ”komprimerad” och kostnadseffektiv funktionärsfest hölls i Allrummet lördag 19/11 när
nästan 80 personer samlades. God mat från Ågården, prisutdelningar värda en Oskars utdelning och
en något udda toalettstol som förevisades är bara något av allt trevligt som hände under kvällen. Stort
tack till alla som bidrog till att göra detta till en av de bättre funktionärsfesterna på länge!

December fortlöpte enligt tradition d.v.s. vi deltog på Julmarknaden inne i Arboga och vi drack vårt
Adventskaffe onsdag 14/12.

Summan av aktiviteter under 2016 är tämligen imponerande:
 1st Årsmöte
 6st Styrelsemöten
 4st planeringsmöten inför Jädersbruksdagarna
 13st planerade aktiviteter/utflykter
 Jädersbruksdagarna och funktionärsfest
 Veteranträffar varje tisdag juni – augusti (12st)
 Träffaskvällar för mekargänget
 Torsdagsmeka för daglediga
 Måndagsträffar för Sygänget
 En handfull studiebesök då vi guidat besökarna
 Besök av skolan då projekt ”Museet som skola” levererade

Jennifer bemannar vårt torgstånd på Julmarknaden



Vad gör vi i Vår?
Januari - Februari:
Vi hoppas kunna bjuda på en temakväll med någon intressant föreläsare, datum och tider ser du i vår
verksamhetsplan på www.jadersbruksvanner.se

Februari betyder årsmöte och det håller vi i Allrummet söndag 26/2, kl 15:00. Du är härmed kallad.

Mars - April:
Fredag 31/3 kl 18:30 samlas vi i Allrummet för att äta Gunnars utsökta ärtsoppa, trivsel och gott
umgänge kan utlovas.

En medlemsresa i mars planeras av Mari och Johanna, mer om detta senare.

I april hoppas vi kunna bjuda in en intressant föreläsare till Jäder, tid och tema meddelas separat.

Slutet på april innebär som vanligt att vi samlas och vårstädar området inför den kommande våren och
sommaren

Maj – Juni
Vi lyssnar på Göken vid Gålsjön, transport med traktor och vagn är givet.

Går allt enligt planerna så skall vi försöka hålla en auktion på Jäder i slutet på maj.

Tisdagsträffarna drar igång i juni då vi hälsar alla veteranfordon och dess ägare välkomna till Jäder.
Du som bara vill titta på fina fordon, fika och umgås är givetvis också välkommen.

Traktorn fylld av patina…

Projekt
Ny Ångmaskin
En ny och praktfull pjäs har tagits in i mekarlokalen för att genomgå en totalrenovering. Det är en
Ångmaskin av fabrikat Bolinder som tidigare drivit en stor såg. Tommy leder givetvis detta projekt.

Traktorrenovering
Per-Arne och ett gäng traktorentusiaster har slagit klorna i en mindre traktor av fabrikat Allis Chalmers.
Förhoppningen är att vi skall kunna räkna in ytterligare ett körbart fordon i vår maskinpark när
gubbarna är klara.

Vindmotorn
Ett mycket intressant projekt som leds av Karl-Olov och som vi hoppas skall leda till att vi kan utnyttja
vindkraften till något spännande. En gammal vindmotor typ det man ser på dammiga västernfilmer
skall renoveras och ställas upp på något blåsigt ställe på Jäder.



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

Museet som skola:
Arbetsgruppen jobbar vidare med projektet, efter ett mycket lyckat genomförande då en femteklass
tillbringade en dag på Jäder för att studera smidet, vattenkraften, natur matematik, djurlivet längs ån
och givetvis gjorde sin egen kolbulle så fortsätter nu diskussionen med skolan hur vi kan jobba med
detta i framtiden.

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.

Arboga ån nedströms kraftstationen

Avslutningsvis tackar vi vår relativt nye medlem Nisse för den hjälteinsats han gjort i Svinhuset genom
att riva ut gammalt byggmateriel och städa bort skräp efter tidigare hyresgäster. Syftet är att förbereda
det renoveringsprojekt vi nu projekterar och söker bidrag till.
Utan sådana frivilliga krafter skulle föreningen ha mycket svårt att verka. Det finns fler exempel på
medlemmar som gör stora insatser, jag räknar inte upp er alla utan säger bara TACK!

”Vi gör det tillsammans”

Styrelsen genom Jan Larsson

www.jadersbruksvanner.se


