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Vinter och vår har övergått i sommar (hur gick det till?). En rad spännande
aktiviteter pågår och vi laddar hårt inför det stundade 20-års jubiléet för

Jädersbruksdagarna, hör av dig till styrelsen om du vill vara med och hjälpa till på
årets fest.

Det händer på Jäder!

Kraftstationen före 1943!



Verksamhetsplanen (vad gjorde vi i våras?)

Januari - Februari:
Efter en stillsam inledning av året så avverkade vi årsmötet i februari där vi såg en ny kraft ta plats i
styrelsen. Det är Marie-Louise Rudh-Dahlén från Älholmen som nu kliver på tåget och hon skall under
året succesivt ta över rollen som kassör då Marino efter många år av trogen tjänst i föreningen väljer
att kliva av för nya krafter. Stort tack redan nu Marino för att du ifrågasätter våra inköp och håller koll
på kassaboken.

Mars - April:
Ärtsoppan smakar bäst på Jädersholme! Gunnars traditionsenliga fredagsmys med ärtsoppa gjorde
ingen besviken, en synnerligen trevligt tillställning som ger mersmak.

Medlemsresa till Kumla med besök på Stenarbetarmuséet och Skoindustrimuséet. Mycket trevligt och
uppskattat även om alla klockor ej var helt synkroniserade. Tack Mari som agerade samordnare.

Temakväll där Peter Ståhl berättade om ”Jädersbruk i arkiven”. En resa i tid och rum där vi fick lära
oss att Jädersbruks historia är synnerligen väl dokumenterad och att det finns massor av dokument att
utforska bl.a. på Landsarkivet i Uppsala.

Vårmönstring där vi i vanlig ordning kallar till en städdag inför vår och sommar. En trogen skara fick
mycket gjort denna lördagseftermiddag, tyvärr ingen brasa pga. hård vind. Korven smakade extra bra
efter väl utfört arbete.

Fikapaus under föreläsning om Jäder i arkiven!

Maj - Juni

En stor händelse i föreningens historia utspelades lördag 6e maj då vi för första gången höll öppet på
museet med fasta öppettider, entréavgift och gott fika för besökarna att köpa. Ingen kom! Vi får inse
att denna satsning är långsiktig och av strategisk betydelse. Det tar lång tid att arbeta sig in på de
platser där museer marknadsförs och ännu längre tid att komma in i folks medvetande (att vi finns).
Även pågående arbete med att förbättra vägskyltningen till museet kommer att underlätta för besökare
att hitta till oss.

Uppträdande av artisten Daniel Yngwe i slutet på maj, uppskattat evenemang och åter ett exempel på
hur våra fina lokal kan nyttjas. Har du förslag på uppträdanden eller intressanta föreläsare, hör av dig
till styrelsen.

Konstrundan passerade Jäder och utställare fanns på plats i Kvarnen, årets runda skall enligt uppgift
ha varit mycket välbesökt. Positivt att man väljer våra lokaler för att visa upp sina alster.

Gökotta enligt tradition, tyvärr verkar våra medlemmar vara mycket morgontrötta, åter var det Janne
och Göran som tog sig ut till det fina fågeltornet vid Gålsjön straxt väster om Jäder. Göken gol och
fikat smakade mycket bra denna litet gråmulna morgon då även en Kungsörn hälsade på.

Naturnatt då vi lånar ut lokalerna till Naturskyddsföreningen. Filmen om Jädersbruks historia visades
och när kvällen övergick i sommarnatt så gick man ut på holmen för att höra naturen slå sig till ro.



Vad gör vi i Höst?

Augusti - September:
Allt fokus ligger på Jädersbruksdagarna 2-3/9, där årets tema är Smide. Känner du någon smed så
bjud in! Allt som har med smide att göra är av intresse, från silversmide till fartygssmide!

Alla medlemmar uppmanas även att göra reklam för Dagarna genom att prata med folk, dela på alla
sociala medier du är med på och även sätta upp affischer på din närbutik, bensinmack, bibliotek mm.
Vi är alla ambassadörer för vår fina förening och vårt evenemang.

På sensommaren brukar vi även skörda havren och göra kärvar, håll koll på hemsida och Facebook
där vi försöker berätta om tid för denna mycket väderberoende aktivitet.

Oktober - November:
Höstmönstring lördag 28/10, kl 13.00 vid Kvarnen, höststädning, korvgrillning

Funktionärsfest i Verkstaden lördag 25/11 för frivilligt och gratis arbetande människor som gör
Jädersbruksdagarna möjliga.

December
Adventskaffe onsdag 13/12, k 19:00 i Allrummet.

Vi deltar i Arbogas stora Julmarknad, lediga tomtar och andra som vill vara med och hjälpa till
kontaktar Mimmi på telefon 073-954 48 42.

Så kan det ha sett ut på Jädersbruk för många år sedan!

Projekt
Erik Fernström
Ett synnerligen intressant projekt som drivs av vår historiegrupp har startats upp. Det handlar om
disponent Erik Fernström som var verksam på bruket 1916 till 1952. Vi har fått en stor mängd
dokument och bilder från ättlingar till herr Fernström, detta material gås nu igenom och målet är att vi
skall få se en liten skärmutställning över Eriks Fernströms tid på Jädersbruk.

Ny Ångmaskin
Projektet fortskrider enligt plan. Tommy och arbetsgruppen demonterar del för del, rengör, putsar,
justerar och den information jag har säger att det finns goda förhoppningar att få fart på denna gigant.

Traktorrenovering
Även detta gäng jobbar på och just nu ser traktorn mest ut som en låda ”skrot” men stora
förhoppningar finns att det skall gå att göra denna traktor åkbar framöver. Tidplanen är något oklar
men det är som många säger, själva resan och mekandet är det viktigaste…



Vindmotorn
Propellern glänser i takt med gubbarnas leenden, det rödmålade maskineriet bara väntar på att få
arbeta och masten ligger klar för montering. En lagom blåsig plats att setts ut och ett betongfundament
ligger redo att hålla mast och motor på plats under höststormarna. Mycket spännande att se hur detta
kan fungera.

Parallellt med detta och på ”lediga stunder” håller ett litet vattentorn på att ta form intill maskinplan.
Tanken är att vatten som fordras upp med vindmotor och vädur skall fylla på detta vattentorn och
sedan hålla maskinerna på maskinplan med kylvatten. Hur kommer gubbarna på allt detta?

Maskinhus:
Projektet har nu tagit fart, vi kan se att stommen är på plats och att takbeklädnaden håller på att täcka
råoljemotorn som driver stenkrossen. Nisse, Sven-Erik m.fl. jobbar på med detta viktiga projekt som
gör att museet blir ännu tydligare även utomhus.

Svinhuset
Ett projekt som vi tyvärr måste parkera i väntan på att vi lyckas få fram pengar. Varken Leader eller
Riksantikvarieämbetet hörsammade våra ansökningar om bidrag till nytt tak. Vi ger dock inte upp,
Janne jagar nya finansiärer och fortsättning följer. Hör av dig och du har ett par hundra tusen över…

Utställningarna
Janne och Göran m.fl. jobbar vidare med den övre utställningshallen som fått fler montrar och mer
utställningsytor. När vi nu börjar ha ordning på infrastrukturen så skall vi fylla ytorna med intressanta
saker med anknytning till Jädersbruk.

Efterlysningar!
Vi behöver fler som kan vara med och samla fakta om historien på Jäder och bygga utställningar, ring
Janne på 072-391 61 51 om du vill jobba med detta.

Så här skall hon se ut!

”Vi gör det tillsammans”

Styrelsen genom Jan Larsson

www.jadersbruksvanner.se


