
Järnboås kulturvecka 2021
Söndagen den 24 okt kl 10-12 är det Familjedag på Finnsjöstrand. Lekar och skoj.  Brasan tänds 
i vildmarkskojan. Ta med det ni vill grilla, vi bjuder på festis. Höstrusket: start 10:30 ”Kuta & 
spring-lopp” för stora och små barn. Välkomna! Järnboås IF och bygdegårdsföreningen. Kontakt: 
Solveig Björåsen, tel 070 597 6464

Söndagen den 24/10 kl.16.  Konsert med Nora Kammarkör. Järnboås kyrka. Entré 50 kr. Fika före, från 
15 i församlingshemmet. Kontakt: Marie J:son Lindh Nordenmalm tel: 070-690 51 33

Måndag 25/10 kl 19 "Hela kyrkan sjunger" tillsammans med Cantus Novus, Nyhyttans kyrka. Alla väl-
komna att sjunga och lyssna. Kontakt: Kersti Esselvall-Smårs, tel. 070-658 44 91

Tisdag 26/10 kl. 10 Tisdagskaffe i Järnboås församlingshem. Carl-Gustav Store berättar om Nya försam-
lingshemmets 10-åriga historia. 070-578 41 92

Tisdag 26/10 kl 18 "Från hytta till hotell". Lars Gille berättar om Nyhyttans historia. Lokal. Järnboås för-
samlingshem. Tel 070 241 47 14

Onsdagen den 27/10 kl 17 – 20 Stickkafé – alla välkomna att prova på. Lokal:  Järnboås församlingshem. 
Kontakt: Margareth Slöjdare, tel 070-351 6327

Torsdagen den 28/10 kl 18. Cykeln och rösträtten. Lokal: Bygdegården Östra flygeln. Anita Maria Karls-
son berättar. Tel 076 845 66 56

Lördagen den 30/10 kl 17-23. Medlems PUB på bygdegården Järnboås största sortiment av malthaltiga 
drycker. Korv och bröd. Välkomna! Järnboås bygdegårdsförening

Söndagen den 31/10 kl 10 Musikgudstjänst med Karin Eriksson. Ulrika Elverskog musik 

Söndagen den 31/10 kl 11 ca  Kyrkogårdsvandring efter gudstjänsten
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Hänt i sommar
En ställplats har iordningställts vid fotbollsplanen av Järnboås IF. Den är till för husbilar och hus-
vagnar. Några husbilar och ett tältande gäng har utnyttjat ställplatsen i sommar. I Nyhyttan har det 
byggts MTB banor för cyklar. 
I juli var  Järnboås IF och bygdegårdsförening med på Bergslagsloppis på fotbollsplanen ca 10 lop-
pis försäljare var med. Det grillades hamburgare och  vädret var bra. 

Ca 250 personer besökte Ljusstråk helgen 4 - 5 september. Järnboås hade fyra utställare och för de 
hungriga var det rårakorna på Bygdegården som lockade.

Under sommaren har Idrottsföreningen haft träningspass två ggr i veckan på Finnsjöstrand.

Onsdagkvällar har det varit yoga i strålande sol på Finnsjöstrand



Jif Gymnastiktider

Tisdagar 18:30. Styrkepass med Linn 073-8081440

Onsdagar 19:00. Innebandy Jonna 073-0431865

Söndagar 9:30. Barngympa 0-5 år Amanda 072-
7306632 och Solweig 070-5976464. 

17:30 Medigympa.   Solweig  070-5976464

19:00  Innebandy    Jonna  073-0431865

Välkomna önskar
Järnboås Idrottsförening 

Allmän och lika rösträtt 1921 
Söndagen den 11 september 1921 gick de röst-
berättigade Järnboåsarna till sockenstugan för 
att rösta i riksdagsvalet. För kvinnorna var det 
första gången de fick rösta i riksdagsvalet.

De som gick till vallokalen  lämnade 300 godkända 
röstsedlar, varav 62 genom fullmakt. 

Streck
Inte bara åldern var avgörande för om man fick 
rösta. Från början fanns det flera, s k streck, som 
uteslöt vissa personer. 

Väljarna skulle ha betalt sin skatt till stat och 
kommun under tre år före valåret, utskylds-
strecket. Dessutom skulle värnplikten vara full-
gjord. Till det kom att man inte fick ta emot fat-
tigvårdsunderstöd – fattigvårdsstrecket, stå un-
der förmyndarskap, eller ha gått i konkurs.

Rösträttsstrecken byggde på en samhällelig 
norm, som sa att medborgaren skulle ”göra rätt 
för sig”.Genom pliktuppfyllelse och moget ans-
varstagande skulle väljarna visa att de var full-
värdiga medborgare. 

Resultat
När rösterna räknades ihop fördelade sig röster-
na på partierna: Högern 60, Bondeförbundet 35, 
Liberalerna 93, Socialdemokraterna 101 och 
Vänster/Kommunister 11.

Rösträttsåldern 
var valåret 1921 23 år, den sänktes till 21 år 1945. 
Inte förrän 1975 sänktes rösträttsåldern till nu-
varande 18 år. 

Valdeltagande
I Järnboås fanns vid valet 1921 392 män och 
445 kvinnor, sammanlagt 837, som hade rätt att 
rösta, 

Totalt var det 35 % av de röstberättigade som 
röstade. Det var skillnad på män och kvinnors 
valdeltagande. 172 män (43,9 %) och 129 kvin-
nor (29 %) röstade.

 I dagens perspektiv var det lågt valdeltagande 
1921. Nu har valdeltagandet ökat i Sverige och 
var 2018 87 % i riksdagsvalet.  

Arkivet vid Finnsjöstrand
Vi söker både äldre och nyare foton med an-
knytning till Järnboås.  Har du/ni något intressant 
material eller berättelser om livet i Järnboås, så 
hör av er till oss.

Välkomna att komma och besöka oss, men 
boka en tid först.

Kontakta Kerstin och Jan Forslund på tel 
0587-60205, 070-563 27 83 el mail lobergs-
torp@telia.com

Det händer i Järnboås 
Nu när vi kan hoppas på en tid efter pandemin då 
vi kan börja träffas igen så kommer här lite info om 
vad som börjar dra igång:

Tisdagscafé i församlingshemmet kl 10.

Sopplunch i församlingshemmet kl 13 den första 
onsdagen i varje månad.  

Sy eller sticka
Järnboås syförening kl 15.00 måndagar udda 

veckor, Ylva Bergström. Församlingshemmet.
Stickcafé onsdagar kl 17, udda veckor,  Margareth
Slöjdare. Församlingshemmet

Röstlängderna från 1921 var finns dom?
Röstlängderna som användes för 100 år i Järnboås  
vore ett instressant forskningsmaterial, men var 
finns dom, åtminstone kopior??

Krisstöd till Bygdegårdsföreningen
Järnboås bygdegårdsförening tilldelas 27 691 kr i 
Covid-bidrag i år från staten via Bygdegårdarnas 
riksförbund. Ett bra tillskott till vår ekonomi, 
som precis som för många andra föreningar varit 
ansträngd.   Tore Carlsson, kassör.


