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Detta Trehörnablad ser inte ut som det brukar. I väntan på att vi i redaktionskommittén lär oss rätt
dataprogram så kommer denna förenklade version ut. Men även om vi inte är så slängda när det gäller
dataprogram så skall vi i alla fall försöka stava rätt.

Valborgsfirande i Trehörna
Välkomna till Valborgsmässofirande vid
badplatsen söndagen den 30 april kl. 20.00
Vårtalare: kommunstyrelsens ordförande
Annicki Oscarsson
Körsång: Trehörna manskör

Städdag i Trehörna samhälle
Vi samlas nere vid Lusthuset lördag den 29
april kl. 10.00 för att tillsammans städa och
göra iordning inför våren runt Lusthuset, vid
lekparken, på Lustholmen och längs
motionsspår och strandstig.
Ta med lämpliga redskap! Byalaget bjuder på
korv när vi är klara vid kl. 12.00.

Servering av korv, dricka och kaffe Fyrverkeri
Trehörna Byalag

Historisk vandring med Kalle
Bäck
Nu är det dags igen för en historisk vandring i
Trehörna miljö.
Söndag den 14 maj kl. 10.00 samlas vi vid
Hembygdsgården för en vandring på 3-4
timmar.
Ta med fika och något att sitta på!
Trehörna Byalag

Välkomna till en stunds arbetets gemenskap!
Trehörna Byalag

Samtal om Trehörnas utveckling
Vi som lever i Trehörnabygden lever på en
plats med god livsmiljö. Nära till natur i form
av skog och sjö och till varandra. Och det är vi
som bor här som, tillsammans med våra
förtroendevalda politiker, har ansvaret för att
Trehörna som bygd utvecklas.
Nu bjuder Trehörna Byalag in till ett samtal
om utvecklingen i vår del av kommunen.
- Hur går vi vidare för att få tomterna i byn
bebyggda? Vad gör vi tillsammans?
- Hur får vi barnfamiljer att lockas till
Trehörna? Vilken information om
möjligheterna till förskola och skola skall de
och redan bofasta nyblivna föräldrar i bygden
få?
- Vilka tankar har våra politiker om
landsbygdsutveckling?
Torsdag den 18 maj kl. 18.00 i Lusthuset
Medverkande: Annicki Oscarsson samt
företrädare för kommunens majoritet, Kd, C
och S.
Alla hälsas välkomna!

Trehörna Byalag

Röda Korset har jubileum
För 70 år sedan, 31 mars 1947, startades Röda
Korset i Trehörna. Två arrangemang
genomfördes det året. Det var Skördefest i
Svärdsfalla missionshus och på samma plats
även ett Luciafirande.
På den tiden var Sam Bjurek ordförande. Han
efterföljdes senare av Einar Ahlm, Titus
Nyberg, Erik Rydberg och sedan 2013 Aisy
Andersson.
Den största inkomstkällan i kretsens historia
har varit Luciafiranden med efterföljande
auktioner. Dessa tillfällen har inbringat drygt
580 000 kr (ej omräknat i dagens
penningvärde). Under den längsta tiden,
närmare bestämt 63 år, har Elvy Rydberg varit
ansvarig för Luciatågen, all planering och
övning inför dessa.
Förutom Lucia har många bössinsamlingar
genomförts, bl.a. i samband med valdagar,
höstinsamlingar, vid Tsunami-katastrofen,
Världens Barn osv.
Våffelkafé med tipspromenad har kontinuerligt
anordnats sedan 20 år tillbaka. Från början var
det på hösten men numera både höst och vår.
Då har Trehörnabor och många andra svarat på
frågor, kalasat våfflor och köpt mängder av
lotter till en sammanlagd inkomst av ungefär
160 000 kr.
Nu till en kort summering av Röda Korsets 70åriga verksamhet i Trehörna:
Den totalt insamlade summan är ca 961 000 kr
(ej heller detta omräknat).
Ett stort och varmt TACK till er alla som
bidragit till detta goda resultat!
Genom era insatser har Trehörnakretsen hjälpt
till att lindra nöd och fattigdom världen över.
Förhoppningsvis vill ni även i fortsättningen
vara med och stödja vår verksamhet. Nästa
tillfälle är söndagen den 7 maj kl. 10 – 12 vid
Hembygdsgården. Styrelsen vill fira detta
jubileum genom att bjuda er alla på kaffe/saft
och våfflor!
VÄLKOMNA hälsar styrelsen för Röda
Korset/Birgitta

Reduceringsfiske i Trehörnasjön
Sedan ett antal år har det varit svårt att få upp
stora abborrar och gäddor i Trehörnasjön. Det
har också varit en del alger i vattnet på
somrarna. Därför beslöt Trehörna
fiskevårdsförening på sitt årsmöte att
genomföra ett reduceringsfiske. Föreningens
ordförande Lars Danielsson kontaktade
fiskeföretagaren Jonny Ståhl från Heda som
hade lämpliga bottengarn till uthyrning. Han
lovade också att hjälpa till med isättningen.
Men vad är reduceringsfiska? Jonny
förklarade. Växtplankton i sjön är föda för
djurplankton som i sin tur är föda för småfisk.
Om det har blivit obalans mellan arterna i sjön
så kan det leda till såväl sämre fiske som sämre
vattenkvalitet. Har det blivit för mycket vitfisk
så innebär det att deras överskott av yngel äter
upp för mycket av djurplanktonen. Dessa
klarar då inte av att hålla efter växtplanktonen
vilket kan göra att det blir algblomning och
syrebrist i sjön. Vidare gör överskottet på
vitfisk att födan inte räcker till. Det gör att
fisken går på sparlåga och stannar i växten. På
samma sätt får vi gott om små rovfiskar men
ont om stora abborrar och gäddor. På detta sätt
kan reduceringsfiske gynna både fiske och
vattenkvalitet.
I fem båtar lastade med nät och störar gav man
sig ut på sjön. Först spändes en landlina 60
meter ut från vasskanten. I denna var fastsatt
ett nät som skall leda fisken in i bottengarnets
båda fångstarmarna. Landlinan och de vformade fångstarmarna fästes i sjöbottnen med
hjälp av långa störar. Längst in i fångstarmarna
finns en sex meter lång ryssja där fisken skall
samlas. Ett tiotal medlemmar i Trehörna
fiskevårdsförening skall turas om att två
gånger i veckan vittja ryssjan.

