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Angeltävling

Ivan Johansson med största gäddan

Valborgsmässofirande

Den 30 april var det traditionellt valborgs-
mässofirande vid badplatsen. Ordförande i 
Byalaget, Linda Wigren, hälsade de närva-
rande välkomna. Trehörna Kyrkokör för-
gyllde den kylslagna kvällen med kända 
vårsånger. Årets vårtal hölls av Per Karls-
son, Hult. Kvällen avslutades med korv och 
fyrverkerier. 
Håkan Rydberg

Den 23 februari hade vi besök av Skän-
ninge sportfiskeklubb som avgjorde sitt 
KM i angel på Trehörnasjön.
Vi passade på att ha vårt KM samtidigt och 
utmanade till en inofficiell tävling mellan 
klubbarna. Ivan vann Trehörnas KM och 
Trehörna vann även tävlingen mot Skän-
ninge. Totalt tog Trehörnalaget drygt 16 
kilo gäddor medan Skänninge fick ihop 
knapp 10 kilo.
Ivan hade den största gäddan på hela 5,8 
kilo, i övrigt var storleken upp till strax 
över kilot.
En populär dag med fint väder även om det 
var riktigt kallt. Vi kommer försöka få till 
uppföljning på detta kommande år.

Information om årets kräftfiske
Kräftfiske sker fredagarna 9, 16 och 30 au-
gusti. En nyhet är att minsta längd på kräf-
tor 11 cm.
Föreningen har även beställt nät för fångst 
av betesfisk samt lite grovmaskigare för 
fiske efter gädda.
Dessa kommer att finnas hos kräftfiskets 
gruppledare för lån.
Trehörna fiskevårdsförening/ Lars Danielsson



När byalaget bjöd in till vårens påskpyssel 
var det många som var pysselsugna. Upp-
slutningen av så väl unga som äldre var 
god. Kreativiteten flödade; tändsticksaskar, 
påskägg i papp samt harar, hönor, tuppar, 
kycklingar i trä och porslin, diverse ägg i 
flera storlekar målades i olika färger och 
dekorerades med bokmärken, klistermär-
ken, glitter, paljetter och fjädrar. Efter en 
stunds pysslande och koncentration sma-
kade det gott med kaffe, saft och kakor.
Karin Pettersson

Påskpyssel Här ser ni några av årets
Påskkärringar i och runt Trehörna
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Strandstig

I Byalagets styrelse har vi bestämt att hjäl-
pas åt att förlänga den fina strandstigen 
som i dagsläget finns från Lusthuset och 
upp till nya vägen, Sjöängsvägen. Tanken 
är att längs strandkanten fram till Slang-er-
yds badland, eller Häxans hus som många 
kallar platsen, göra en stig så att alla kan 
promenera närmare sjön och njuta av den 
fina sjöutsikten. Där finns en stig sedan ti-
digare men nu är den till stor del igenväxt.
Kommunen är kontaktad och vi har fått lov 
att ta ner sly och träd för att göra det fram-
komligt från udden vid Sjöängsvägen och 
fram till Häxans hus. 
Arbetet med stigen är påbörjat och kommer 
framöver att fortsätta. 
Styrelsen/ Lotta Pettersson

Vårfint i Trehörna

Lördagen den 13 april var det dags för årets 
vårstädning i byn. Den sena vintern hade 
dröjt sig kvar och det låg fortfarande snö 
kvar på en del ställen.  Det röjdes runt lust-
huset, spåret och badplatsen. Vid lusthu-
set och lekparken var det många barn och 
vuxna som krattade. Några plockade skräp 
längs vägen och snyggade upp vid sop-
sorteringen. Tack vare många arbetsvilliga 
händer så gick det snabbt att göra fint i vår 
by. Även vid hembygdsgården var ett ar-
betslag och gjorde vårfint. 
Förmiddagen avslutades med att byalaget 
bjöd på korv och dricka vid hembygdsgår-
den. När jag vandrar runt i Trehörna kan 
jag inte låta bli att imponeras av mycket, 
mycket mera som är fint i och omkring vår 
by. Tack vare många som bor i Trehörna är 
slyn röjd i stora fält i sjökanten och även 
på andra områden där nu i skrivande stund 

vitsippemattorna breder ut sig. Vid infar-
ten mot byn är det också röjt och flera träd 
är nedtagna vilket gör att det har blivit en 
vacker vy ut mot sjön. Tack alla Trehörna-
bor som gör vår by och sjökant så fin. 
Lotta Pettersson
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Rönnestad gård

Det finns inte många gårdar kvar som bru-
kas i bygden. Rönnestad gård är ett undan-
tag, den drivs av Janne Segerson med fa-
milj.
Men hur kom det sig att det blev så?
Jag ville ta mig en närmare titt så därför 
åkte jag dit en vacker fredagskväll.
Jag möts av hustrun Gunilla som sitter på 
trappan med sina 2 hundar. 30 meter bort 
ser jag Janne i en traktor och på andra sidan 
vägen gör sonen Samuel nåt med en större 
traktor……

Janne och Gunilla berättar att allt började 
strax före 2009 när jordbruksverket medde-
lade att jordbruket är för litet i gamla ladu-
gården. Och skulle man fortsätta så var man 
tvungen att göra en tillbyggnad vilket också 
gjordes.
Året 2009 raserades allt. Utbyggnaden ra-
sade p.g.a. snömassorna. Det blev nu ett 
mycket tung period under åren 2010-2011. 
Funderingarna var att ge upp jordbruket el-
ler satsa ytterligare – inga lätta beslut att ta!

Familjen bestämde sig för att satsa på nytt.
En ny ladugård för frigående djur uppför-
des som blev klar 2011.
Den nya ladugården är 60 meter lång och 
18 meter bred, som idag rymmer 54 amm-
kor (3 raser), där finns 40 platser för rekry-
tering av kvigor. Totalt finns idag 94 djur i 
den nya ladugården och utöver dessa finns 
35 kalvar.
Janne & Gunilla berättar att det finns en 
flytgödselbrunn vilket innebär att det är en 
ekologisk djuruppfödning de bedriver.
Janne tycker idag att det var rätt med sats-
ningen. Köttpriserna har gått upp och han 
hoppas på en trend där vi skall äta mer
inhemskt kött.
Hans Börjesson



Trehörna från söder.....

Undertecknad har träffat många personer 
som haft vägarna genom Trehörna sista ti-
den och alla har kommenterat att det blivit 
så vackert vid infarten söderifrån.
Förr la man inte märke till Trehörnasjön, 
men nu kan man inte bara se sjön utan även 
Trehörna säteri, Anderstorp 4 km bort samt 
badplatsen. 
Jag beslutade jag att söka upp den som ut-
fört arbetet för att få  djupare information 
om vad som har gjorts. Jag visste att det var 
Anders Lennartsson i Erikslund som låg 
bakom detta så jag sökte upp honom.
Han ställde gärna upp på ett reportage men 
han ville att vännen Tomas skulle vara med.
Anders sa att Tomas var minst lika mycket 
delaktig. Vi bestämde tid för reportage fre-
dag kväll 17 maj i Erikslund

Röda korset

Reportagekvällen blev fantastisk tack vare 
den inlevelse i berättelsen Anders och To-
mas gav av det de utfört.
De började 2012 med att planera hur de 
hade tänkt sig det hela. Behmska stiftelsen 
tillfrågades för nedtagning av sly och vissa 
träd på en yta av drygt 2000 m2. Klartecken 
gavs av Gunni Karlsson.
Televerket kontaktades för fällning av träd 
nära ledning men där kunde man inte få nå-
gon hjälp utan svaret blev att ansvaret läggs 
på den som fäller träden att ingenting hän-
der med ledningen.
Anders och Tomas fällde ett tiotal träd 
men blev också informerade om att de var 
tvungna att  spara fågelträden.
I februari 2013 bestämde de sig för att även 
vassen skulle bort. Isen var ca 60 cm tjock 
så det var inga problem med den. Röjsågen 
åkte fram och med denna avverkades 2500 
m2 vass.
Vassen eldades upp genom att de tog ett 
”knippe vass” och bröt detta på mitten.
Sedan antändes facklan (vassknippet) som 
användes till att tända all vass som var 
fälld.        .
De berättade att det brann överallt omkring 
dem, vassen var jättetorr så det var inga 
problem och de hade allt under kontroll 
hela tiden.
Ett stort tack till Anders & Tomas
Hans Börjesson
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15 juni – 31 aug. 
Kyrkan är öppen kl. 9 – 18.

17 juni  kl. 17.00  
Slåtter i Hembygdsgården. 
Medtag gärna redskap. 
Kaffe med dopp serveras.

20 och 21 juli  kl. 14 – 17 
Museet är öppet samt 
kaffeservering.

21 juni kl. 15.00  
Traditionellt midsommarfirande 
vid hembygdsgården
ca kl. 17.30 
Trehörnamästerskap i brännboll 
på fotbollsplanen

22 juni kl. 11.00  
Gudstjänst i kyrkan. Servering. 
Kalle Bäck kåserar.

10 sept. kl. 19.00  
Kvinnokväll i Hembygdsgården. 
Därefter varannan vecka. 

15 sept. Kyrkoval. 
Röstmottagning i kyrkan. Ang. 
öppettider se Församlingsbladet.

Händer i Trehörna
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Att Trehörna Rödakorskrets anordnar tips-
promenad med våffelservering och lottför-
säljning på hösten är vi vana vid. Då upp-
slutningen var så god i höstas beslutade de 
att anordna en dag också nu på våren. Den 
5 maj ägde den rum och drygt 40 personer 
gick tipspromenaden runt spåret, åt våfflor 
och köpte lotter vilket inbringade drygt 
5000 kr.
Karin Pettersson

Röda korset

Nästa Trehörnablad kommer i lådan den
10 september 2012.
Frågor eller material skickas till:
katarina.borjesson@aut.oem.se
Sista datum för material inför nästa 
nummer är den 21 augusti 2012.




