Tällåskojan är en mötesplats i arla morgonstunden

-bladet, information från byaföreningen nr. 4/08

- Vi behöver inget EU, de stora och tunga besluten tas i Tällåskojan, säger
Göte Andersson på skoj.
Det började 1994 med att jägarna ville ha en mötesplats. Sagt och gjort. En
timrad lada blev till ett trevligt näste för sanningar och lögner. Det som är
sanningar ena dagen kan bytas mot en helt annan åsikt en annan dag, bara
för att hålla diskussionen vid liv. Så länge Åke Berg fanns i livet var han
den givne ”kojchefen”. Vid sjutiden på morgonen brukade elden spraka och
kaffet var på gång. Sju dagar i veckan, året runt.
Nu för tiden är det Anders Brännström som får titulera sig ”tillförordnad
kojchef” och rutinerna är desamma. Det brukar vara en 10 – 12 personer där
en vanlig dag och först in i kojan sätter igång med eldandet.
Göte betonar att alla är välkomna dit. Och det händer lite då och då att
kojan hyrs ut till festligheter av allehanda slag. Ingen bestämd taxa finns
utan hyresgästerna får lägga en slant i ved- och kaffekassan. Bokning kan
göras hos Göte Andersson eller Anders Brännström.

ansvarig utgivare P-O Wikström, redaktör Melker Johnsson
melker.johnsson@gmail.com

Sommarcafé vid Ångsågen avslutas den 3 augusti
Har ni inte gjort det än? Då är det hög tid! Att åka till Ångsågen och fika
gott och billigt är en mänsklig rättighet. Sommarens höjdare är de
nygräddade Wienerbröden och baguetterna. Och missa för allt i världen inte
de hembakade kakorna, hamburgarna, varmkorven, glassen, bullarna,
chipsen, kaffet, läsken, godiset, …
Catrin Lundström, huvudansvarig för verksamheten i sommar har bara
lovord att ösa över ungdomarna och de daglediga vuxna som arbetat där.
Kombinationen med de daglediga vuxna och ungdomarna har gett en fin
mix som gynnat både gammal och ung.

Allsång vid Ångsågen
Måndag den 28 juli är det allsångsavslutning. Hultet drar igång med
allsången kl. 19.30. Ta några djupa andetag, en slant till inträdet och
sånghäftet, något att sitta på och en massa vänner och dra iväg till
Ångsågen.
”Har du en stämma så må du bruka den, kom och var med i sångföreningen.
Har du ingen stämma så kom i alla fall, det är inte fel att bara sjunga trall,
trall!”

Byafest 23 augusti 2008
Kl. 11:00 – 16:00
Aktiviteter på idrottsplatsen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Femkamp mellan Norr och Söder
Småstjärnorna
Tipsrunda
Skytte
Hårdskjutning fotboll
Fotbollsmatch
Ponnyridning
Hamburgare
Fika
Kiosk

Kl. 20.00 – 01.00
Folkets Hus
Dans, Pub och grillade hamburgare
Arrangörer i samverkan: Byaföreningen, Drängsmarks IF,
Folkets Hus, Drängsmarks skytteförening

Bakom redaktörens pannben …
En fundering. Blir jorden tyngre för att vi blir fler och fler och kanske också
lite trindare runt magen?
Hälsningar ´n Melker

Välkomna!

Två pensionära setta oppa ljugarbaintjän i Böisk och tala om hä
som henne då däm voor äinkålla. Äjn å däm saa:
”Mäins du då vä voor äinkålla unnder krigä? Däm påsto att däm
blånnä nanting uti mat´n för att vä äint skull bri åss sä möitjä om
fruntimra. Nö ha hä bört djära å sä.”
Okänd från Blåfors

Boulebanan vid Ångsågen är till för att användas
Regler för Boule:
1. Boule Petanque spelas av två lag (trippel, dubbel eller singel). Det
får inte finnas mer än 12 klot på marken. I singel- och dubbelspel har
varje spelare tre klot och i trippel två klot.
2. Spelarna använder metallklot (boule) som är 70-80 mm i diameter
och väger max 800 gram. Markeringskulan är av trä och kallas
"lillen" och är 25-30 mm i diameter.
3. Startande lag utses genom lottning. Någon i detta lag väljer och
ritar upp en cirkel (35-50 cm i diameter) som utspelsplats. Båda
fötterna måste vara innanför cirkeln när man kastar och stå kvar tills
dess klotet nått marken.
4. Samma spelare som ritade cirkeln kastar ut lillen mellan 6-10
meter (minst 1 m från eventuellt hinder).
5. Därefter kastar han sitt klot så nära lillen som möjligt.
6. En spelare ur det andra laget går nu in i cirkeln och försöker kasta
sitt klot närmare lillen eller krocka bort motspelarens klot. Klotet
närmast lillen leder.
7. Sedan är det en spelare i det icke ledande lagets tur att kasta tills
dess hans eget lag får ett klot närmare lillen o.s.v.
8. När båda lagen kastat alla sina klot räknas poängen. En poäng får
det klot som ligger närmast lillen. Har samma spelare eller lag flera
klot närmare lillen än motståndarna, får man ytterligare ett poäng för
varje sådant klot.
9. En spelare från det laget som vann senaste omgången ritar nu upp
en ny cirkel på den plats lillen ligger och kastar på nytt ut lillen 6-10
meter från ringen. Spelet pågår tills något lag uppnått 13 poäng.
Att lillen träffas av något klot har ingen betydelse.

Bevakningsgarde som nattetid håller koll på byn
Efter åtskilliga händelser där både privata, föreningar och företag drabbats
av både stölder, inbrott, förstörelse och sabotage tänker byaföreningen
agera i frågan. Ordförande P-O Wikström har funderat och diskuterat med
folk i omgivningen om hur vi kan få tillbaka den lugna och trygga by som
varit så olåst och pålitlig att bo och verka i.
Polisens resurser är tydligen för knappa för att i presumtivt syfte vara
synliga ute i byarna på de tider när människor med ohederliga gärningar är i
gång. Därför vill byaföreningen göra en intresseförfrågan och ta reda på hur
många som kan vara intresserade av att delta i ett lokalt bevakningsgarde.
P-O Wikström har sneglat på en modell som varit framgångsrik i
Hamrånge. Där har ett nätverk på ett 60-tal personer nattpatrullerat med bil
varje natt, helg som vardag, och tjuvarna har hållit sig borta och bygden har
blivit mycket tryggare.
Reglerna som gäller är tydliga. De som ska ut på bevakning har börjat
kvällen med ett telefonsamtal till polisen. De får inte själva ingripa om de
ser något, men noterar bilnummer och andra intressanta iakttagelser som de
rapporterar till polisen.
I Hamrånge har de fått bensinsponsring från försäkringsbolag och även
lyckats teckna att avtal med kommunen och därigenom fått använda
hemtjänstens bil.
-Eftersom det är förenat med en kostnad att köra bil i flera mil så kommer
det förmodligen bli frågan om att ta in någon form av avgift, säger P-O
Wikström. Vi är bara i spekulationsfasen och en tanke kan också vara att
försöka hitta ett samarbete med Frostkåge.
Om du är intresserad av att delta i ett bevakningsgarde så ring P-O
Wikström, tfn 72 73 20.
Om du är intresserad av att stödja projektet med en slant, men kanske inte
kan nattpatrullera, så ring också! Gör det nu, eller med detsamma!

En del kan du göra själv för att försvåra för inbrottstjuven
o
o
o
o
o
o
o
o

Ha maskiner och verktyg inlåsta
Ha lås på dieseltankar
Lås ditt hus när du inte är hemma och förvara inte nyckeln under
mattan eller i blomkrukan på bron
Berätta för grannar när du reser bort så kan de ha lite uppsikt
Ta bilder och gör listor på dina värdeföremål
Var vaksam och notera bilnummer på bilar du inte känner igen
Ha en hund som hör av sig
Skaffa en lampa med rörelsedetektor

