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Ytterligare ett år av galet mycket aktiviteter har passerat, små och stora projekt har avlöst
varandra. Vi ser med spänning fram mot 2019 då vi hoppas knyta ihop många trådändar

och verkligen kunna visa upp ett besöksmål värt namnet.

Det händer på Jäder!

Jädersbruk i vinterskrud!



Verksamhetsplanen (vad gjorde vi i höstas?)
September - Oktober:
Jädersbruksdagarna genomfördes med tema ”nytt möter gammalt”. Ett lyckat koncept som gav
mersmak. För att locka en bred publik kanske vi skall släppa litet på principerna att det bara är det
riktigt gamla som skall synas på Jädersbruksdagarna. Det är trots allt kontrasterna som ger en bild av
den osannolika utveckling vi upplevt de senaste 100 åren.

Förrådet ”Gröna skåpet” har genom våra drängars idoga arbete fått ny faluröd fasad och ett brutet tak
som gör att bygganden nu passar in mycket bra i miljön på Jädersholme. Vi tackar drängarna, Sven-
Erik, Nisse och Åke särskilt för det fantastiska arbete ni lagt ner, vi tackar givetvis övriga som deltagit i
arbetet. Jag vill även nämna Leader Mälardalen som genom ett bidrag på knappa 20 000kr gjort detta
projekt möjligt. Utan våra bidragsgivare och sponsorer skulle det vara mycket svårt att utveckla
föreningen och området på Jädersholme.

Vi jobbar som bekant hårt med att synliggöra vår verksamhet och vi har nu äntligen Skyltlådan på
plats vid infarten till Verkstaden. En informationstavla som berättar om fornlämningen och vår
föreningsverksamhet. I detta projekt tackar vi Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet som bidragit med
pengar i och med att vi informerar om fornlämningen.

Vi kan även konstatera att vi nu ser väg framåt för att förnya trädbeståndet i och kring den så kallade
Parken på Jädersholme. Ett mycket intressant arbete har startat ihop med Arboga Kommun där en
vårdplan skall tas fram och där vi redan ser tre nya träd i Parken. Vår grönytegrupp med Staffan
Brundin i spetsen jobbar vidare med detta.

November - December:
Du som följer vår Facebooksida har kunnat se att vi nu har alla 52 innerfönster på plats i
utställningshallarna, kvarstår att montera ny innerdörr så kan vi bocka av även detta för framtiden så
viktiga projekt. Vi hoppas kunna hålla en grundvärme i lokalerna som gör dem tillgängliga under hela
året, till glädje för besökare och medlemmar.

Plötsligt händer det! Ett telefonsamtal och så går larmet, den gamla vägkrogen ”Fördärvet” efter
Fellingsbrovägen en dryg kilometer väster om Jädersbruk skall rivas! Trafikverket har lämnat in
rivningsansökan för denna 1600-tals gård. Detta kan vi givetvis inte tolerera, skrivelser till kommun
och Länsstyrelsen har nu förhindrat rivning och i stället övergått i möten och en diskussion om det är
möjligt att flytta något/några av husen till Jädersholme. En lång resa kvarstår och vi vet i skrivande
stund inte alls hur det slutar.

Året avrundas enligt tradition med adventskaffe, gröt och skinkmacka. God Jul!

Historiegruppens fina modell av en gård på Jädersholme!



Vad gör vi i Vår?
Januari - Februari:
Maskingrupp, Historiegrupp och Hantverksgrupp drar igång sina respektive verksamheter.

Jag vill särskilt efterlysa er som vill vara med och utforma våra utställningshallar, här har vi ett av våra
viktigaste projekt framåt, där vi inreder och ställer ut allt det intressanta som vi skapar eller har i våra
gömmor, hör av dig till Janne på 072-391 61 51 om du vill vara med. Alla kan vara med i denna
arbetsgrupp, det handlar om finsnickeri, målning, textil, belysning, ljud mm.

En Film- eller Föredragskväll skall vi försöka ordna, läs på hemsidans kalender eller följ med på
Facebooksidan så får du mer detaljer framöver.

Februari betyder årsmöte och det håller vi i Allrummet söndag 24/2, 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.

April betyder Vårmönstring då vi gör området fint inför sommarens anstormning av besökare, skämt åt
sido så har ordning och reda på området extremt stor betydelse för hur förbipasserande uppfattar oss
som förening och Jädersholme som besöksmål, jag har halvt på skämt och halvt på allvar hotat med
att avgå om vi inte lyckas skapa ordning på våra yttre utställningar. Gränsen är hårfin mellan
skrotupplag och utställningsområde. Bort med det som inte är utställningsföremål, gruppera sakerna
på ett logiskt sätt och märk upp med skyltar så att besökarna kan läsa om vad de ser.

Maj – Juni
Vi lyssnar på Göken vid Gålsjön. Är vädret med oss och Göran på bra humör så åker vi traktor och
vagn.

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 känner att du vill jobba med Kaféet är välkommen att höra av dig till styrelsen.

En unik så kallad Linstötmaskin (Borrmaskin) har renoverats

Projekt
Ny Tändkulemotor
Ett nytt renoveringsobjekt tar plats i Mekalokalen, gubbarnas leenden säger att detta blir riktigt kul!

Traktorrenovering
Traktorn av fabrikat Allis Chalmers har nu fått fin orange färg och vi hoppas givetvis att Per-Arne och
”traktorgruppen” får ihop pusslet till sommaren så det kan bli provtur.



Maskinhus:
Projektet med att bygga maskinhus till Ångmaskinen skall slutföras under våren då tak skall läggas,
dörrar byggas och fasaden putsas. Hör av dig till Göran om du vara med i det gänget.

Epa-Traktor
Nu vill vi se epan rulla, denna unika skapelse från Ramnäs och som vi fått förmånen att våra skall gås
igenom och förhoppningsvis rulla ur mekarlokalen för egen maskin. Prata med Karl-Olov om du gillar
Epa traktorer.

Vedkapen
En hiskelig maskin skall få liv. Igen ett oplanerat och häftigt projekt där en gigantisk remdriven
Kap/Klyv skall rustas och förhoppningsvis kunna köras. Här skall vi jobba med både trä och metall. I
skrivande stund har vi ingen ansvarig utsedd, hör av dig till styrelsen om du är intresserad.

Hantverksgruppen
Gruppen växer och jag vet att det finns mängder av saker som skall genomföras, det ryktas om
gigantiska lampskärmar till övre utställningshallen. Gruppen brukar även ordna en studieresa. Hör av
dig till Mari så får du all info om vad som pågår.

I hantverksgruppen har vi även smide och den mycket fina smedjan som är fri att använda av
medlemmar som är intresserade. Prata med Håkan Larsson i Maskingruppen så får du veta mer om
hur det fungerar i smedjan.

Historiegruppen
Gräver vidare i det inre av Jädersbruks historia, ett extremt viktigt arbete för vårt museum och
kommande generationer, stora delar av syftet med föreningen handlar om att bevara och visa historien
om Jädersbruk. Kontakta Staffan Brundin om du vill vara med i denna grupp

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. Ring Göran
på 070-601 56 47 om du är intresserad.

Information om fornlämning och förening!

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

www.jadersbruksvanner.se


