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VANDRINGSLED I SIN LINDA 
Nykarleby saknar vandringsled i ordets rätta bemär-

kelse. Jeppo kan bli  först  med att erbjuda en sådan.  
Med start den 15.3  ordnades på initiativ av byarådet  
en kurs i konsten att bygga vandringsled. Kursen gick i  
Nykarleby  arbetarinstituts  regi  och drogs  av biologen 
och naturföretagaren Mattias Kanckos från Esse. Han 
anses vara regionens mesta sakkännare i detta ärende  
och därför kändes det tryggt att överlåta starten i hans  
händer.   

Kursen fortsatte med teori och planering 26 mars och 
med vandring i terrängen den 29 april. Det visade sig  
rätt fort att kilometerna i skogen kommer hastigt. Därför  
beslöts att  hålla den valda slingan kortare än 10 km  
och ha Måtarsberget som startpunkt. Leden har dragits  
med tanke på att tangera de skogstyper, terrängforma-
tioner  och landmärken som finns i  området och som 
ger chans att få se både vilt och historiska lämningar.  

De flesta berörda markägarna har kontaktats för att  
ge tillåtelse att dra leden på planerat sätt. Några står  
ännu på listan att besöka. Med tacksamhet har vi hittills  
konstaterat ett mycket positivt och intresserat bemötan-
de av alla. Vandringsleden har nu märkts ut i terrängen  
och ritats in på kartan. Sträckan blev 9 km. Den skall  
undan för undan rensas och röjas för att slutligen bli en  
begärlig stig att tråda.                       

Längs med rutten finns det  orsak att  bygga någon 
enstaka bro eller spång, ordna med behövlig viloplats  
och med skyltar och information leda vandraren ut i en  
frisk och informativ naturupplevelse. Även om vi inte är  
där ännu på ett bra tag, hoppas vi att jeppoborna börjar  
trampa upp tydliga spår redan inkommande sommar.    

Välkommen att hjälpa till med olika delar av bygget  
och att vandra i vår fina näromgivning!                         


BYADAGARNA                               

Sommarens återkommande träffpunkt gick av stapeln 
13-15 juli.  Det  var  åttonde  gången  som byadagarna  
gav möjlighet för ortsbor och gäster att samlas under  
fria former och avnjuta traditionella program såsom all-
sång,  musikcafé,  sång  i  sommarkvällen,  Gränden-
rundan, marknadsstånd, servering och hembygdsfest. 

De nya inslagen blev loppisrace och öppen trädgård.  
Även om initialskedet var lite trögt, ovant och trevande,  
anmälde sig glädjande nog 20 gårdar till evenemanget;  
de flesta till loppisrace, en handfull till öppen trädgård.

Med facit på hand kan vi anta att nymodigheterna får  
en fortsättning nästa sommar. Hur de infaller i program-
utbudet får bli en senare fråga, men vi siktar väl på att  
fördubbla antalet anmälda deltagare.

Vad  byadagarna  beträffar  i  övrigt,  vill  vi  gärna  se 
några nya drag och variation. Dagarna ger möjlighet för  
alla föreningar, verksamheter och privata att visa upp 
sig – byarådet och Uf bjuder på tid och plats. 


POSTLÅDAN I BLICKFÅNGET 

I Jeppo är ca 20 föreningar eller sammanslutningar  
verksamma. Någon är  lite mera tillbakadragen än en 
annan, men de flesta har i något skede orsak att få ut  
information. Andra verksamheter har samma behov. I  
den  situationen  är  det  tacknämligt  att  den  riktade  
informationen hittar fram till rätt person eller hushåll. 

I  byn  finns  430-440  postlådor,  mera  eller  mindre 
synliga. Då man tillräckligt många gånger stått i  vari-
erande väderlek, skymningsljus eller mörker och skra-
pat sig i huvudet vid en rad postlådor, utan att kunna  
räkna ut vilken som tillhör vem, är man benägen att låta 
ärendet bero, att strunta i hela leveransen. Och det är  
synd  att  den  talkoinsats,  som  utdelningen  oftast  är,  
ibland kan stupa på otydlighet - eller i  alla fall  irritera 
den frivilliga budbäraren. 

Mot  denna  bakgrund  ville  byarådet  göra  en  liten  
insats  för  en bättre  postlådsmiljö.  Samtidigt  kunde vi  
hjälpa till  att  göra den ordinarie postbärarens dagliga  
runda  till  våra  lådor  en  aning  mera  välkomnande.  
Tanken var god!                 

Det tog sin lilla tid att fundera över hur detta skulle  
göras. Naturligtvis hör det till  ägaren att ha sin låda i  
skick, men vi har alla en benägenhet att skjuta upp till  
en annan dag det som vi lika gärna kunde göra ome-
delbart.  En hjälp på traven ansågs vara att  byarådet  
skaffade  fram  lådorna  och  därtill  sponsorerade  en 
namnskylt. 

Sagt och gjort. Men på vilket sätt? Hurudan postlåda,  
vilken  färg,  enkelt  eller  dubbelt  lock,  plast,  trä  eller  
metall,  i  vilken  prisklass?  Och  adressskylten  sedan? 
Den  borde  förstås  anpassas  till  lådor  av  många 
modeller, fasoner och årgångar. Men skulle namnet stå  
först  och  vägadressen  sedan  eller  tvärtom.  Kanske 
skulle det räcka med enbart vägnummer? 

Svaret  blev det  som nu har  levererats;  en låda till  
överkomligt pris och en gratis skylt till den som ville ha,  
med vägadress och namn. 56 lådor och 156 skyltar har  
förmedlats. De sistnämnda blev inte riktigt som byarå-
det önskade, men föreningen hade inte resurser till en  
korrigering,  utöver  den  dryga  1.000-lapp,  som redan 
erlagts. Den som anser att namnskylten är för liten och  
otydlig måste helt  enkelt  sköta om att  på egen hand  
skaffa en av önskad modell och bereda sig på en avgift,  
som ligger mellan 7 och 10 euro.                      

Initiativet puffades ursprungligen fram "på byn" som 
en praktisk  nödvändighet.  Att  målet  inte  nåddes helt  
denna gång, lämnar en tydlig utmaning för kommande  
år. Den faller på var och en med egen postlåda.  


PRODUKTER

Byarådet tillhandahåller ännu produkter från det hel-
lyckade tjärdalsprojektet Tjära Mor 2010. Thomas Julin  
har dal-/grillkol att sälja och Fjalar Fors har både tjära 
och tjärvatten i  varierande förpackningar.  Därtill  finns 
ännu  ett  litet  antal  Tjära  Mor  bildböcker  i  lager.  Se 
priserna på vår webbsida, fliken Jeppo byaråd r.f.!




FLYTBRYGGA

Då flytscenen byggdes i stenbrottet vid Måtarsberget  
i samband med Tjära Mor, var tanken att den skulle få  
bli kvar en tid till glädje för dem som badar på platsen.  
Åsikterna om den nyttan har senare varierat beroende 
på vem som uttalat sig. 

Nu har bryggans livstid i alla fall nått sin ände. Den  
avlägsnas före nästa sommar. Plåttunnorna doneras till  
lionsklubbens skrotinsamling och det  gångbara  virket  
skall  användas  vid  byggandet  av  vandringsleden.  
Resten avskaffas på hållbart sätt.  Ett kärt minne från  
sommaren 2010 förpassas därmed till historien.


STÖD

Föreningens  ändamål  är  inte  att  skaffa  ekonomisk 
vinst, dvs verksamheten skall i huvudsak inte vara av 
ekonomisk  natur.  Byarådet  skall  däremot  verka  för 
gemenskap och bybornas trivsel och välmående.

Emedan  byarådet  fick  ett  överskott  från  projektet  
Tjära Mor 2010, har vi under året kunnat bidra med ca  
2.000 €  som sponsorering.  Vi  hade bl.a.  glädjen att  
stöda trivselspridarna Kryddorna för deras USA-resa.


WEBBSIDAN

Glöm inte att besöka adressen www.jeppo.fi! Den 
är byarådets – och kanske därmed byns - ansikte utåt.  
Att hålla den uppdaterad är alltid en utmaning och fråga  
om tillgång på tid och relevant information. Vi  gör så 
gott vi  kan. Tveka inte att ge oss besked om sådant  
som är av intresse för en bredare allmänhet!

Sidan  har  en  kalenderfunktion,  som  gärna  kunde  
vara  gemensam  för  samtliga  föreningar.  Det  skulle 
förenkla koordineringen av händelser i byn. En person 
från din förening kan skaffa sig rättighet att  använda  
funktionen.


TRYGG VÄG 

Nu då centrum förärats nymodiga trafikarrangemang 
är det säkert på sin plats att nämna, att byarådet på sitt  
vis försökt bidra till den komplettering, som vi så nöd-
vändigt behöver vid E19, nämligen en underfart för den  

lätta  trafiken.  Vårt  brev till  kommunikationsministern i  
december år 2009 har t.v.  inte burit  frukt,  men vi  får  
hoppas att det ligger och gnager på rätta ställen tills  
trafikfaran blir åtgärdad.

Nedan ett exempel på hur det kan ta sig ut (Umeå).



HÖSTMÖTE
Styrelse 2012: Fjalar Fors ordf., Lina Sandvik sekr.,  

Thomas  Julin  kassör,  Pontus  Back,  Marina  Saviaro, 
Malin Dahlström och Johan Sjölind. 

Vid höstmötet   13.11.-12. kl. 19  , på Måtarsstugan   tas 
ställning till aktuella ärenden. Då får vi också veta mera  
om Kryddornas äventyrliga resa till  USA. Vi njuter av 
den resan och av kaffe med dopp! - VÄLKOMMEN!



DIKTEN
Överallt finns en plats där vägen bär hem,
där känslan viskar ''här är jag blott gäst''
Tanken den fäster som ett envist gem
till insikt att hemma är likväl bäst

Jag tror ju förstås att det finns ett skäl,
en orsak som erbjuder logiska svar,
nån godhet som präntat sig in i vår själ
som styr oss tillbaka till känslor som var

Kanhända är sådan en småskolkamrat,
en bäcklid, en lada, en uppskattad blick,
en båge med pil, en fest med god mat
eller bäst av allt, en godkänd nick

Här är vänligt och tryggt för alla att bo,
för barnen att växa, för ungdomstid,
för det åldrande livets välunnade ro
och de aktivas strävan i arbetets strid

Kom, kära du, njut av Jeppo, min vän,
vid fridsamma strömmar, forsar strida,
av lugnet på landet, av tjärdoft igen,
av skogsbryn och tun och ängar vida!
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