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Det regnar åter manna över Jädersbruk! Vi skall varmbona utställningshallarna i
verkstaden och öka tillgängligheten till våra fina lokaler. Riksantikvarieämbetet tror på oss
och har tilldelat bidrag till nya innanfönster.
Det händer på Jäder!

Våra utställningar förtjänar att visas upp!
(när 53st nya innanfönster monterats…)

Verksamhetsplanen (vad gjorde vi i höstas?)
September - Oktober:
Jädersbruksdagarna 2-3/9 med tema smide där vi firade Jädersbruksdagarnas 20-års jubileum! Detta
är sannerligen en tradition och nästan institution i Arboga. Besökare kommer från när och fjärran för
att år på år få se och delta i denna mycket trevliga tillställning. Vi ligger på stadiga 4-5000 tusen
besökare som samtliga går mycket nöjda från vårt evenemang. Stort och innerligt tack till besökare
och funktionärer. Nu står vi inför utmaningen att köra 20 år till…
Billy och Jennifer gjorde som vanligt bra reklam för föreningen genom att köra hölasset på
Torglördagarna i Arboga. Grållen gjorde också bra ifrån sig..
I oktober genomförde vi även en höstmönstring där invintring av utrustning, städning ute och inne stod
på programmet. Vi avslutade dagen med korvgrillning i den nedåtgående höstsolen längs Arbogaån.
November - December:
Stor funktionärsfest för våra flitiga volontärer som gör Jädersbruksdagarna möjliga, en som vanligt
trevlig fest med mycket skratt och gott att äta. Frågesport med kluriga frågor och filmvisning stod på
programmet. Stort tack till er som arrangerade!
Vi kunde även ses på Arbogas julmarknad med försäljning av lotter, hembakat, kaffe och glögg.
Samarbete med turistbyrån där turistande Stockholmare mot kupong kunde få fika vid vårt torgstånd.
Vi fakturerar turistbyrån och tjänar en slant. Eloge till Mimmi, Ing-Britt och övriga som jobbade med
marknaden.
Året avrundas enligt tradition med adventskaffe, gröt och skinkmacka. God Jul!
Summan av aktiviteter under 2017 är tämligen imponerande:
• 1st Årsmöte
• 6st Styrelsemöten
• 4st planeringsmöten inför Jädersbruksdagarna
• 1st medlemsresa till Kumla
• 2st temakvällar med föreläsningar och uppträdanden
• 13st planerade aktiviteter/utflykter
• Jädersbruksdagarna och funktionärsfest
• Lördagsöppet på museet (maj-aug)
• Veteranfordonsträffar varje tisdag juni – augusti
• Träffaskvällar på onsdagar för mekargänget
• Måndagsträffar för sygänget
• Måndagsträffar för historiegruppen

Smeder på Jädersbruksdagarna!

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 25/2, kl 15:00. Du är härmed kallad.
Mars - April:
En fredag i mars samlas vi i Allrummet för att äta Gunnars utsökta ärtsoppa, trivsel och gott umgänge
kan utlovas.
I april hoppas vi kunna bjuda in ytterligare 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 från verkstaden är ett givet inslag.
I juni öppnar vi portarna till museet och håller öppet lördagar mellan 10-14.
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.

Skärmtaket vid stenkrossen blev färdigt

Projekt
Ny Ångmaskin
Vi är nu i slutskedet av detta projekt och hoppas kunna bli färdiga till våren. Målning av maskin och
byggnad av maskinhus kvarstår. Tommy leder givetvis detta projekt.
Traktorrenovering
Traktorn av fabrikat Allis Chalmers börjar nu likna en traktor och vi ser med spänning fram mot våren
då gänget kanske rullar ut klenoden
Vindmotorn
Färdig! Vi pumpar nu med vindens hjälp kylvatten till våra maskiner, ett nytt landmärke har rests på
Jäder. Mycket bra jobbat Karl-Olov och gänget som ingått i arbetsgruppen.
Maskinhus:
Projektet med att bygga maskinhus till Ångmaskinen och skärmtak till Stenkrossen skall nu ta fart så vi
har en bra plats till den snart klara Ångmaskinen.

Historiegruppen
Vår ”nyaste” arbetsgrupp, har utvecklats på ett mycket bra sätt under året och man gräver djupare och
djupare i Jädersbruks historia. En informationstavla med intressant innehåll har skapats, den finns att
se i övre utställningshallen för den intresserade. Vi ser med spänning fram mot fortsättningen.

Efterlysningar!
Vi behöver fler som kan vara med och hålla museet öppet på lördagar i sommar, hör av dig till Janne
på 072-391 61 51 om du kan vara med.
Vi är även i stort behov av någon eller några som vill bygga ny utställning i Kraftstationen. Båt temat
skall monteras ner och småmotorer skall få dominera utställningarna en tid framöver. Ring Göran på
070-601 56 47 om du är intresserad.

En milstolpe i föreningens historia!
Avslutningsvis tackar vi oss själva för ännu ett år där vi fortsätter leverera på ett mycket bra sätt och vi
bidrar till kulturlivet inte bara på Jädersholme utan även i Arboga. Vi har dessutom riktigt roligt!
”Vi gör det tillsammans”
Styrelsen genom Jan Larsson
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