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 Nr 1 Mars  Årgång 28

VÄRVARNUMMER 2002

Hej alla läsare.....
och välkommen till ett nytt år med
Järle Byalag och Järle Byablad.
Årets första nummer har mycket att
berätta, både om byalaget, Järle och
om vårt närområde.

Det här numret är också det som har
flest annonser, helt
enkelt därför att
tidningen har en stor
upplaga. Vi skänker ett
Byablad till alla hushåll
i trakten, oavsett om
man redan är medlem i
byalaget eller inte.
Och då når alltså
annonserna en vid
läsekrets. Så får
förstås alla ni som är
medlemmar från annan
ort också tidningen. Vi
sprider bladet till ett
flertal orter i landet, så man kan
säga att vi täcker in Sverige från
Falun i norr till Helsingborg i söder,
från Göteborg i väster till Visby i
öster. Månntro man törs slå sig för
bröstet och utnämna oss till ”halv-
rikstäckande”!?
Gynna våra annonsörer! Järle byalag
har stor nytta av dem, inte bara när

de betalar fakturan för annonsen
utan även i flera andra sammanhang.

Vi har också inslag och pålysningar
från andra föreningar i trakten.
Mycket uppskattat av både läsare
och bladets redaktion. Vill någon mer
vara med så hör av er!

Har Du sett att ljuset har
kommit till byn? En hel del
skog har avverkats nu i
dagarna, från
järnvägsövergången och
söderut, bort mot
torvvägen. Och då kom
ljuset fram! Avverkningen
måste ske innan vägen
asfalteras sa en av
arbetarna jag talade med.
Så då ser vi ljust på att
också asfalten snart ska
komma på plats!

På annan plats här i Byabladet kan ni
läsa om Byalagets förvärv av
Betaniafastigheten. Hoppas att
många kan komma till ”avsparken” den
7 april där vi bl a ska diskutera hur vi
nu fyller vår nya föreningslokal, både
med aktiviteter och med inventarier.

vänd sida

  JÄRLE

BYABLADS
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Ett spännande projekt! Och en känd
invigningstalare har jag hört att vi
kan locka hit när det väl är dags för
den stora invigningsfesten. Den ser
vi fram emot.

Det finns också ett förslag att vi
ordnar en auktion någon gång i vår
eller i sommar för att få in pengar
till saker som behöver införskaffas.
Så släng inte sån´t du inte behöver!
Spara sakerna några månader till, så
kan du skänka dem till Järle Byalags
auktion senare i vår.
Nu får jag inte skriva mer till det

Stationsjobb 2002

Sommar - Tåg - Turister

Café- o turismkommittén räknar som
vanligt med att ett antal ungdomar
kan beredas feriepraktik vid
stationscaféet under sommaren.
Så DU som är född 1986, anmäl ditt
intresse till:
LASSE CARLSSON, tel 0587-50073
eller mail: lassece.swipnet.se

här numret av Järle Byablad.
Redaktör Tegner väntar med iver att
jag ska maila detta till honom så
texten kan hamna på rätt sida i
tidningen, och det innan den går till
tryck!

Vi ser fram emot en trevlig påsk
och en glad vår!

Många hälsningar

Gerd Höök
ordförande

Mossmästerskapen i bordtennis
  Strax före nyår avhölls för andra gången Mossmästerskapen på
Sabbatsbergs ungdomsgård. Tyvärr nådde inte inbjudan ut till alla
intresserade så det blev betydligt färre deltagare än förra året.

  Det blev en ungdomsklass med fem deltagare, alla fick möta alla och de två
bästa Mattias Haugen och Adrian Almer möttes sen i final som Mattias vann i
två set och är således regerande Mossmästare.

  I vuxenklassen var vi bara två deltagare undertecknad och Björn
Andersson, så det blev final direkt. Denna vann Björn komfortabelt i tre
raka set och blev således även han Mossmästare.

  Choklad och blommor till vinnarna och deltagarna, därför ett
speciellt tack till Kanans Handelsträdgård som skänkt de fina
blomsterpriserna.

Sven Röstlund
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Verksamhetsberättelse 2001 - byalagets 28:e

Så kan ännu ett år läggas till Järle byalags historia. Som vanligt har det varit
ett händelserikt år med aktiviteter av alla slag. Det som känns som den
största händelsen, som kan leda till helt nya möjligheter till aktiviteter, är
att i början av april fick vi kännedom om att Betaniaförsamlingen planerade
att sälja sitt hus mitt i byn. En arbetsgrupp bildades och ett allmänt möte
hölls i maj som ledde till att byalaget anmälde intresse att köpa fastigheten.
Arbetsgruppen sökte, och beviljades 200�¬000�¬kr i bidrag ur Allmänna
arvsfonden.

Det finns också tråkiga händelser man minns. Under sommaren som gick fick
vi uppleva flera anlagda bränder. Under en natt i juli brann en byggnad vid
Geijerslunds såg ner och en container i Järle stod samtidigt i lågor. I början
av september brann en torvlada vid Jerle Torf ner. Bränderna blev
uppklarade av polisen till sist.

Ett ljust minne av året som gått är att Axbergshammars
skola har fått en frist på åtminstone två år till. En
ombyggnad av skolorna i Ervalla och Ölmbrotorp  visade
sig bli alldeles för dyr.

Årsmötet hölls i Betania den 3 februari med ca 25 personer som deltog.
Ungdomar från bygden stod för underhållningen. Under året har byalaget
haft 416 medlemmar. Styrelsen har bestått av Gerd Höök ordförande, Gösta
Tegner vice ordförande, Lasse Carlsson kassör, Hilkka Sievert sekreterare,
Karl-Arne Karlsson, Sven Röstlund samt Thomas Lundström. Marie-Louise
�brlegård har varit suppleant. Som vanligt har de olika kommittéerna haft ett
rikt utbud av aktiviteter:

Barnomsorgskommittén
Öppna förskolans barn och föräldrar har träffats i Järle Station varje
torsdag förmiddag hela våren och hösten. 10-20 barn och deras föräldrar
har samlats och umgåtts på olika sätt.

Verksamheten har bestått av socialt umgänge och
arrangerade aktiviteter. Några exempel på vad man hunnit
med: Besök på Skojlandet, pyssel av olika slag, lekparkslek,
utflykt till Stora Holmen, ponnyridning, skogspromenad,
teater i Axbergs Folkets Hus, Halloweenfest, luciafest mm.

Bro- och skeppskommittén
Skeppet Järlan II har sjösatts till sommarn. Bron tycks ha klarat årets
väder bättre än förra året och det har inte rapporterats om några större
behov av arbetsinsatser.

Byabladet
Liksom tidigare har det kommit ut fyra fullspäckade nummer av Byabladet.
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Tidningen har rapporterat om byalagets aktiviteter och även om andra
viktiga händelser i bygden. Vi fick t ex veta lite om vindkraftverket som
kommit upp vid Lundstorp och om ombyggnaden av vår väg genom byn. En bild
av den nya skylten vid R50 prydde omslaget till septembernumret, som för
övrigt var omdöpt till Järle Bildblad. Byabladet ger också andra föreningar i
trakten möjlighet att avisera sina aktiviteter och även företagen i området
ges utrymme till
annonser.

Café och turism
Ånglokstrafiken var
igång igen i sommar och
det märktes i
turisttillströmning och caféförsäljning. Det fina vädret gjorde väl sitt till
också. Årets feriepraktikanter hade fullt upp. I juli hade vi t ex besök av ett
nittiotal trollhättebor som skulle serveras kaffe innan de skulle vidare med
tåget.

Peter Ekström stod för konsten i magasinet i år.

Marknadsförsäljningen hade en ökning i år och hantverksmagasinet hade
öppet i hela sex veckor. Bygdens hantverkare har fått tillfälle att visa upp
och sälja sina varor. Alla var mycket nöjda och man började genast planera
för nästa år.

Första adventshelgen var det julmarknad och adventskaffe med
sedvanlig underhållning av barnen i bygden. Det blev dock en
slitig helg för arrangörerna eftersom marknadsstånden revs ner
av stormbyar under båda nätterna.

IT-verksamheten
En datakurs har ordnats under våren. Sedan har kommittén legat lite på is, bl
a beroende på att hyreskontraktet med Betania blev uppsagt när det
bestämdes att huset skulle säljas.

Idrotts- och ungdomskommittén
Kommittén sliter vidare med isbanan. Vädrets svängningar leder tyvärr till
svängningar i humöret och man är ibland nära att ge upp. Åtminstone under
några veckor var isen riktigt fin. Fotbollsplanen har använts sommartid
också.

�bven i år anordnades mästerskap i bordtennis under nyårshelgen.
Två bytardagar har arrangerats, men intresset var tyvärr lite klent.

Anette och Ann har fortsatt att hålla i måndagsträffen. Under våren har
man t ex spelat brännboll och fotboll. Bordtennis, bingo, limbo och femkamp
har man också hunnit, med grillning efteråt. Under hösten firades Halloween
med tipspromenad och utklädningstävling. De har också bakat pepparkakor
och julbrödkakor.
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Miljö och natur
Efter påtryckningar från markägaren har man fått korta ner
Skärmarbodaslingan eftersom man måste ta hänsyn till jägarnas
intressen. Fritid T-län tar i framtiden över ansvaret för
vandringsleden.

Station och trädgård
Vår- och höströjningarna genomfördes med sedvanlig in- och
utplockning av trädgårdsmöbler, lövräfsning, gruskrattning och
allmän översyn av hus och tomt.

Ny gräsklippare och nya utelampor har köpts in. Både källardörr och
magasinsdörr har reparerats. Värmestugan blev nästan färdigmålad av
feriepraktikanterna. Linnea och Emelie C har skött veckostädningen växelvis.

Studie- och kulturkommittén
Kulturkommittén har haft både nya och gamla återkommande
aktiviteter. Till de gamla hör tipspromenader, cykelturer och
den stora fisketävlingen. Dessa är alltid lika populära.

Erik Cato Atute från Ghana berättade och visade bilder i Betania i april
månad. I augusti ordnades en guidning i lokstallarna i Nora. Ylva Heldebring
berättade om ånglokens och vagnarnas historia. Ett besök i skulpturparken i
Åkerby har också arrangerats. I november samlades sammanlagt ca 45
personer för att stöpa ljus i stationshuset.

Vykortet med motiv av Elsa Giöbel har tryckts och funnits till försäljning
sedan i somras.

Övrigt
Tanterna har haft fyra sammankomster under året. Man har
ägnat sig åt en skön söndag i Loka Brunn, ett besök på Göthlinska
Gården i Nora, avslappning/meditation på PUH i Örebro och
bindning av kransar på Kvinnerstaskolan. Framför allt har man
träffats och haft trevligt tillsammans.

Jazzmotionen som Åsa Carper drog igång förra året har
fortsatt med en barn- och en vuxengrupp. En aktivitet som
kommit för att stanna hoppas vi.

Den numera traditionsenliga grillfesten hölls i juli i stationsträdgården med
traditionsenligt vackert väder.

Hilkka
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Nu tar Byalaget över
Betaniahuset

Vid årsmötet togs principbeslut att byalaget köper Betaniafastigheten.
Styrelsen fick i uppdrag att slutföra köpet så snart som möjligt. Styrelsen
siktar på ett formellt övertagande den 1 april. Därmed kan vi starta den
barn- och ungdomsverksamhet som vi ansökt och fått pengar till från
arvsfonden.

Som beslutunderlag genomfördes ett allmänt möte 6 jan 2002 där
arbetsgruppen redogjorde för såväl bakgrund som mål och syfte (se även
byablad 2001:4)

Projektets mål är att skapa en bygdens mötesplats framförallt för barn och
ungdomar.
Syftet med detta mål är flera:

- att kunna erbjuda en ändamålsenlig lokal för olika aktiviteter och
arrangemang,
- att förutsättningar ges för initiativ som stärker gemenskapen mellan
 barn och ungdomar, såväl med vuxna. Ett levande hus där alla kan
deltaga.
- att samlingslokalen ses som en gemensam resurs för bygdens utveck-
ling och attraktionskraft, där speciellt barnfamiljen gynnas genom
 närhet och bra social miljö.

Detta allmänna möte var rådgivande med information, inspiration och
diskussion. Medverkade gjorde Elisabeth Franzén från Järnboås
Bygdegårdsför. (dom med Larsmäss ni vet). Hon berättade om
Bygdegårdsförbundet och vilken hjälp och stöd man kan erhålla genom
medlemskap. Hon beråttade också om den egna verksamheten i Järnboås.
Just nu inventerar Elisabeth länets bygdegårdar bla för att stärka och
inspirera dessa till att bli aktivare i sina bygder.
Kurt Gustavsson från JAK banken informerade också om lokala
bygdekonton med fondsparande till gagn för lokala investeringar och
verksamheter. Kanske något på sikt för oss alla i bygden.

Detta allmänna möte var också tänkt som en ”mobiliserande faktor”, för att
byn och bygden skall ge sitt stöd för projektet. För det är mycket viktigt
att det finns ett gemensamt ansvar att driva ”Järlegården”. Många
verksamheter kan inrymmas i huset och flera måste ta ansvar för sin del.
Barnen och ungdomarna är i fokus vid uppstarten. De nuvarande
verksamheterna i öppna förskolan och måndagsträffen har sin givna plats

där.

En idé är att starta ett
ungdomsråd, där ungdomarna får
möjlighet att med egna idéer ta
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ansvar för aktiviteter och verksamhet. Andra förslag att ta tag i är olika
typer av möten, motion, musik, teater, pub mm.
För förvaltning, drift, skötsel och aktivitetsgenomförande behöver detta
organiseras opp. Kanske genom att med egen kommitté bildas och olika
arbetsgrupper för skötsel, inredning, data, ungdom, program, bokning,
förvaltning mm. För att reda ut detta, så skall ett antal intresserade mötas
inom kort . För att utröna intresset så gjordes teckning på listor för
”program” resp ”skötsel”. De som tecknade sig på dessa kommer att träffas
den 24 mars som förberedelse för ett nytt allmänt möte den 7 april.

Så nu börjar det ”riktiga” jobbet. Att anpassa och iordningställa huset på
bästa möjliga och flexibla sätt. Det kommer att ta lite tid och kosta en hel
del pengar. Vi har sökt och söker vidare stöd för detta. Ett positivt besked
finns redan klart: 20 000:- från Adolf Lindgrens stiftelse. Jättebra!!  Mer
sånt förväntas.
Kommundelen är ombedda att komma ut och bli informerade om projektet
och förhoppningsvis också bistå
med medel och stöd. Så nu har vi
alla möjligheter framför oss. Alla
kan bidra på sitt sätt.

Kontakta någon i styrelsen eller
arbetsgruppen eller kom till
mötena med datum ovan. Låt oss
ta gemensamma tag så att huset
blir vad som är tänkt och syftat
till.

Lasse C

Örebro kommuns policy kring
barn & ungdomsverksamhet
Enligt beslut i fullmäktige ska varje enskild förening redogöra för
hur ledarna och barnens föräldrar informerats om Örebro
kommuns policy kring barn- och ungdomsfrågor.
Järle Byalag väljer att ta med policyn i Byabladet, så att alla ser
vad vi jobbar efter.

”Alla ska få möjlighet att delta i olika aktiviteter utifrån sina egna
förutsättningar. ”Toppning” ska inte förekomma bland yngre barn.
Tävlingshets ska undvikas. En allsidig barn- och ungdomsverksam-
het som vänder sig till både pojkar och flickor ska stimu-
leras liksom uppmuntran att utöva fler idrotter.
Riksfinaler, stora nationella och regionala täv-
lingar med seriespel med upp- och nedflytt-
ningar gör barnidrotten prestigefylld och mot-
verkar därmed målet för barns idrottande”.

Ska publiceras i
byabladet en gång
varje verksamhetsår
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JÄRLE MARKNAD

Dags igen...

och välkommen...

 att beställa bord till den femtonde omgången av...........

som går av stapeln lördagen den 29 juni
mellan kl 10 och 17

Vårt mål är i vanlig ordning att skapa en trivsam kvalitetsmarknad
för  i första hand lokala producenter av hantverk, textilier, livs-

medel mm.

Naturligtvis återfinns alla övriga evenemang:
- musikunderhållning - tävlingar - dockteater -

- kaninhoppning - häst o vagn -
- stationscafé - grillmat -

- tågtrafik  som vanligt mellan Nora o Järle -

Ring till Sven  0587-50076 eller
e-posta  till: sven.rostlund@orebro.mail.telia.com

och boka in dig för hel- eller halvbord.
Senast den 1 juni vill vi ha din anmälan!

Hyra 150 resp 100 kr

29/6
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Redaktionen för detta
nummer har varit:
Peter Ekström - ansv utg.
Gerd Sandberg Höök -
redaktör
Gösta Tegner - redaktör

Byabladsadresser:
Järle, pl 287 B, 713 91 Nora
(OBS ny adress)
0587-50296 (Gerd)
Floragatan 10, 702 13 Örebro
019-144739 (Gösta)

TIPSPROMENADER

blir det förstås även den här våren.
Följande söndagar startar vi från
stationen mellan 10 och 11:
17 mars
24 mars (inställt)
31 mars (=påskdagen)
 7 april
14 april

Läckra små priser
utlovas. Välkomna till en
trevlig och klurig
vandring runt byn.

CYKELTURERNA

startar igen 1 maj,
om L-G fått fram en ny brevlåda till
stationsmagasinet till dess.
(Den nuvarande lådan är i spillror).
När turen kommer igång finns
instruktioner på magasinet, så du
trampar åt rätt håll och kan stämpla
ditt deltagarbevis. Detta för att ha
chansen att vinna pris i den
månatliga dragningen, en för de
stora och en annan för de små.

Säkra vårtecken från Kulturkommittén

Vårglädje i MIN SKATTKAMMARE

Öppet onsdag 16-19
             Lördag 11-16

Extra öppet måndag 25/3 – torsdag 28/3  klockan 14-19

för dej som är nyfiken på mina vår- och påsknyheter!

Varmt välkomna!

R50, vid Frövirondell: ta av mot
Lockenkil, 700 m
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Vårblommor

Krukväxter      Amplar

Utplanteringsväxter
från vår trädgård

i Järle.

Besök affären i Nora:

Snittblommor
Binderier

Blomstercheckar och
förmedlingar
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I år har vi  det stora nöjet att presentera ovanligt många nya små barn,
boende i trakterna av Järle. Stort GRATTIS till alla föräldrar och syskon! Vi
andra kan ju också verkligen glädjas åt alla nya små liv i grannskapet! Tack
för att ni gör så att Öppna förskolan, Järle förskola och Axbergshammars
skola  också fortsättningsvis kommer att behövas och att ni tillför bygden
nya små liv.

Felix Royson född 010518,
Tims lillebror,
son till Carina & Mathias Royson,
Karlsdal, Järle.

Elwis rlegård född 010127,
William, Oliwer, Ludwig och Lowisas
lillebror,
son till Marie-Louise & Stefan rlegård,
Torpa

Karin Berger född 010626,
Eriks lillasyster,
dotter till Maria Berger & Robert Storm,
Järle Bredal.

Anton Andersson född 010817,
son till Anna Sunesson & Thomas
Andersson,
Åvik, Åboda.

Ä

Ä

NYFÖDDA BARN I J�ÄRLETRAKTEN 2001
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Isabell Thorstenson född 010829,
dotter till Birgitta & Jonas Thorstenson,
Järle Skogalund.

Julia Isacson född 010911,
Evelinas lillasyster,
dotter till Terese & Staffan Isacson,
Skärmarboda.

William Rönnvall född 011125,
son till Ann-Charlotte Folkesson
& Mikael Rönnvall,
Lundbacka.

Signe Persman född 011216,
dotter till Cina Persman & David Karlsson,
Skärmarboda.

Noah Nederfeldt född 010909,
Theas lillebror,
son till Ulla Lyxell-Nederfeldt & Rickard
Nederfeldt,
Banvaktstugan, Torpa

Sanna
Lundström
född
020205,
Jomandas
lillasyster,
dotter till
Git &
Thomas
Lundström,
Järle
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SABBATSBERG
under våren 2002

PÅSKEN I
ERVALLA KYRKA

Palmsöndage 24 mars kl 9.30
Söndagsmässa.
Kollekt till Lutherhjälpen samt
insamling av plåster och enklare
sjukvårdsartiklar till
Estlandsinsamlingen.

Mässa

LÅNGFREDAGEN 29 mars kl. 15.00
”Via Dolorosa – en vandring på
vägen”
Texter av Marianne Väpnargård och
musik av Anders Göranzon
Sång: Rigmor och Mats Backlund
Läsning: Marianne och Hans
Väpnargård.

PÅSKDAGEN 31 mars kl. 9.30
Söndagsgudstjänst
Kyrkokören.
Tillsammans med Sabbatsbergs
missionsförsamling

Annandag påsk i Axbergs kyrka
Familjegudstjänst kl 16.00
Påskfest i församlingshemmet

Fred. 22 mars 19.00
Missionsauktion, handarbeten m.m.
säljes, lotterier servering

Annandag påsk 19.00 Påskmöte,
ungdomar från Missionskyran i
Nora

Sönd. 21 april  10.00
Alliansgudstjänst, Per-Erik
Boström, Örebro, sjunger och
berättar

Sönd. 28 april  14.00  Vårfest,
”Vandring på visans ängar” med Åke
Axelsson, servering

Sönd.  5 maj 13.30  Familjerally,
start  vid Sörbykyrkan, Örebro

Kristi him.f.d. 8.00  Gökotta på
Järle Skans, kyrkokören m.fl.

Sönd. 12 maj  10.00  Sommarfest
för hela familjen i Hammarby
hembygdsgård, Ssk. m.fl.

Annand. Pingst  19.00  Konsert av
unga och äldre förmågor i bygden

Lörd.  1 juni  19.00  Sommarkväll
för hela familjen vid
ungdomsgården, samvaro, lekar,
grillning, andakt

SK�ÄRTORSDAGEN 28 mars kl. 18.00

H�ÄNDER I
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ÖPPNA FÖRSKOLANS

Öppna förskolans barn och föräldrar har träffats i Järle
Station varje torsdag förmiddag hela våren och hösten. 10-
20 barn och deras föräldrar samlas och umgås på olika sätt.

Verksamheten skiftar lite år från år bla pga att gruppens sammansättning
ändras t ex vad det gäller åldersfördelning. Detta år har vi haft en grupp av
fyra/fem-åringar som lekt med varandra så intensivt att vi ibland inte stört
dem med organiserade aktiviteter.

Resten av gruppen har mestadels bestått av barn upp till 2½ års ålder. De
små barnen är också ofta väldigt nöjda med att bara leka i närheten av
varandra. Detta år har vi således haft mer av socialt umgänge, och mindre
arrangerade aktiviteter än tidigare år. Några exempel på vad vi ändå hunnit
med: Besök på Skojlandet, pyssel av olika slag, lekparkslek, utflykt till Stora
Holmen, ponnyridning, skogspromenad, teater i Axbergs Folkets Hus,
Halloweenfest, luciafest mm.

Helén Wing

önskar alla sina kunder en glad vår!

VERKSAMHETSBER�ÄTTELSE 2001
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är ALLA tanter välkomna till. Och TANT, det är man när man befinner sig i
sina bästa år, alltså i den ålder var och en är just nu!

Vi är indelade i fyra grupper som var och en ansvarar för programmet en
gång per år. Och kul har man på sina träffar som har mycket varierande
program. Har Du inte varit med någon gång men vill komma med? Hör av dig
till Ann Röstlund, 0587-500�¬76, så placerar hon in dig i en av grupperna.
Välkommen!

Vi kan aldrig bli för många!

Vi träffas, vi trivs på Mogetorps Wärdshus
tfn 019- 28 20 71

Familjehögtider, konferenser, rum, mat- och kaffeservering,
dagens (vardagar) m.m.

Tisdagar stängt

Familjen Karlsson hälsar Er varmt välkomna, hela året!

TANTTR�ÄFFEN.....
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Bokbussen är ersatt av bokbilen 
 
Har ni upptäckt att bokbussverksamheten äntligen kommit igång igen efter det 
långa uppehållet? Den nya bokbilen är mycket mindre men smidigare än den 
gamla bokbussen. Antalet böcker är färre och sortimentet är i första hand 
anpassat till barn, ungdomar och äldre.  
 
Man har ca 1000 volymer varav huvudparten är skönlitteratur. Det finns 
storstilsböcker, kassettböcker och en del faktaböcker också. Man kommer att 
ha 9 tidskrifter: Allt om Hobby, Allt om trädgård, Antik och auktion, Goal, 
Hockey, Hälsa, Hästen, Ingelise och Kamratposten. Det kommer att, liksom 
tidigare, vara möjligt att beställa böcker och man kan då nå bokbussens 
personal på telefon 019-21 61 44 eller 070-259 59 52. Man kan också beställa 
böcker via e-post, adressen är: bokbilen@orebro.se.  
 
Bokbussens turlista för vårt närområde: 
Järle förskola  
kl 16.00-16.30, 
Järle station  
kl 16.40-18.00, 
Ervalla 
kl 18.15-19.00 

Axbergshammar 
kl 19.00-19.30 

13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 
8/5, 22/5, 5/6, 19/6 

20/3, 3/4, 17/4, 15/5, 
29/5, 12/6 

Järle Åkeri AB
Försäljning och transport

av grus, sand och sorterad jord

0587 - 502 19,
070 – 545 02 15

Blir det ny skylt också?
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Här kommer en hälsning från oss och alla andra som
går i Järle förskola. Den ende som inte är kvar nu när

det blir vår är snögubben. Hej då!
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Ervalla Gård den 2 februari 2002
Här trivs vi gott! Hälsningar från värdparet

Nettan och Viktor Skanebo

 

Det året-runt-öppna vandrarhemmet på  
Ervalla Gård. 
 
Här kan Ni konferera, fira festligheter, beställa 
catering eller övernatta i något av våra 12 rum. 
 
Vi har 2 – 6 bäddar per rum med gemensamma 
utrymmen för självhushållningskök, dagrum, 
duschar och toaletter. 

          Ett antal rum är även tillåtna för husdjur. 
 

          I vårat storkök kan vi laga det mesta till  
          de flesta tillfällen. 

 
Kommande aktiviteter på STF Vandrarhem Vanacee / Ervalla Gård 
 
29 – 31 mars: Filmvisningar för alla åldrar ( godis och fikaförsäljning ) 
 
9 maj: Miljödag med förevisningar, marknadsstånd, godisförsäljning, eldslukare, 
teatersminkning för barn m.m. 
 
23 maj: SommarCafé varje torsdag mellan kl. 18 - 21 
 
För mer information besök vår hemsida 
www.ervallagard.com 
eller ring: 019 – 28 11 99 

STF Vandrarhem Vanacee
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AXBERG FILMSÄLLSKAP presenterar i samarbete med  
STF Vandrarhem Vanacee och Studieförbundet Vuxenskolan 
 
FILMVISNINGAR PÅ ERVALLA GÅRD 
Fredag 29/3 

o 12.00   Disneys Tarzan Tecknat, barntillåten 
o 14.00   Gone Fishin´ Komedi, från 11 år 
o 16.00   Zorro  �bventyr, från 11 år 
o 18.45   Titanic  Drama, från 11 år 

Lördag 30/3  
o 12.00   Lilla Jönssonligan på styva linan     barntillåten 
o 14.15   Blue Streak  Actionkomedi, från 7 år 
o 16.30   Under solen  Drama, från 11 år 
o 19.00   Arkiv X – Fighting the future           från 15 år 

Söndag 31/3  
12.00   Skrållan, Ruskprick och Knorrhane  barntillåten 
14.00   Gone Fishin´ Komedi, från 11 år 
16.00   Zorro  
18.45   Titanic  Drama, från 11 år 

 
För mer information besök vår hemsida http://medlem.tripodnet.nu/vanacee 
eller ring 019- 28 11 99 

Årsmötet på Ervalla Gård.......

den 2 februari blev mycket lyckad för de 23 medlemmar som hade infunnit
sig. För de flesta av oss var det första gången vi var i det f d sjukhemmet
som numera drivs av krögarparet Viktor och Nettan Skanebo. Efter
mötesförhandlingarna då vi bl a klubbade Betaniaförvärvet, fick vi jättegod
mat och visades runt i den väldiga byggnaden som rymmer det mesta, t o m en
inmurad kvinna som så illa straffades för ett barnamord på 1700-talet! God
stämning skänkte oss trubadurerna T & B till kvällskaffet.

Gösta

o 

o 

o 

o 

�äventyr, från 11 år 
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Utredningen om en ny Flåtabro har nu kommit till ett läge
där Vägverket i sin reviderade förstudie 27 mars väger in
det tidigare nästan förkastade alternativ 4 - vilket verkar
lovande för det definitiva beslutet.

Bro över Järleån vid Flåten på väg 832 i Örebro kommun

Förslaget är det som Byalaget har förordat och detta tillsammans med den
kraftiga opinion (motstånd) som framkommit över de andra förslagen som
nästan samtliga skulle ha Mogetorp som anslutningspunkt till R50, har nog
fått VV att besinna sig. En anslutning vid Mogetorp skulle vara väldigt
riskfylld med tanke på den tunga trafiken som ska matas in i slutet av den
långa och fartfyllda "Skebrickabacken". Så här beskriver VV de alternativ
som nu finns med och det är alltså fyran vi ska hoppas på.

Alternativ 1A
I detta alternativ föreslås att
befintlig bro rivs och att en ny byggs
i samma läge. Den nya bron bör ges
en fri bredd av minst 7 m. Vidare
föreslås också att vägen rätas ut i
plan öster om bron på en sträcka av
ca 200 m.
Under byggtiden anvisas trafiken till
alternativa vägar.

Alternativ 1B
Alternativ 1B är samma som 1A med
enda skillnaden att ytterligare ca
700 m av väg 832 byggs om söderut
enligt det förslag som ingår i
förstudien för väg 50. Förslaget
innebär att vägen ansluter väg 50 vid
Mogetorp.

Alternativ 2A
I detta alternativ föreslås att en ny
bro byggs strax norr om befintlig
bro. Den nya bron bör ges en bredd
av minst 7 m. Vägen föreslås byggas
om ca 100 m väster om och ca 200 m
öster om bron. Befintlig bro ligger
kvar under byggtiden.

Alternativ 2B
Alternativ 2B är samma som 2A med
enda skillnaden att ytterligare ca
700 m av väg 832 byggs om söderut
enligt det förslag som ingår i
förstudien för väg 50. Förslaget
innebär att vägen ansluter väg 50 vid
Mogetorp.
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Alternativ 3
I alternativ 3 föreslås att en ny bro
byggs ca 150 m söder om den
befintliga. Den nya bron bör ges en
bredd av minst 7 m. Alternativet
ansluter väg 50 vid Mogetorp och
väg 832 vid korsningen väg 832/833.
Alternativet är beläget söder om
bebyggelsen vid Flåten och den
totala längden ny väg blir ca 1,2 km.
Befintlig bro ligger kvar under
byggtiden.

Alternativ 4
I alternativ 4 föreslås att en ny bro
byggs ca 650 m söder om nuvarande
bro. Den nya bron bör ges en bredd
av minst 7 m. Alternativet ansluter
väg 50 ca 500 m söder om Mogetorp
och väg 832 vid korsningen väg 832/
833. Alternativet är beläget söder
om bebyggelsen vid Flåten och den
totala längden ny väg blir ca 1,4 km.
Befintlig bro ligger kvar under
byggtiden.

Sen har VV gjort kostnadsberäkningar av de olika alternativen och kommit
fram till följande: 1A: 5,3 mkr, 1B: 7,4 mkr, 2A: 5,6 mkr, 2B: 7,7 mkr,
3: 9 mkr, 4: 9,8 mkr. Hur beräkningarna gjorts vet vi inte men det verkar
konstigt att de alternativ (3 och 4) som inte behöver kämpa med stora
nivåskillnader, är dyrast. Visst, det är längre sträcka att bygga ny väg, men
ändå. Vad ska det inte kosta att som i alternativ 1B och 2B fylla igen de
stora grustagen som ligger mellan befintlig bro och Mogetorp?

Yttrande ang förstudie Bro T317
över Järleån vid Flåten på väg 832.
Förstudie har upprättas av
Vägverket och Järle Byalag har
beretts tillfälle att avge synpunkter
i ärendet. Synpunkter har
skriftligen lämnats 011203 som
hänvisats till i förstudien.
Byalagets styrelse har behandlat
ärendet igen vid möte 020109.
Kontakter har efter
remissförfrågan tagits med de
boende runt Flåten samt med Jerle
Torf AB.
Byalaget vill avge följande
synpunkter som är avsedda att
tillvara bygdens långsiktiga behov av
goda möjligheter för transporter på
ett så trafiksäkert och
störningsfritt :sätt som möjligt.
Således framförs följande:

- Samordning med
ombyggnadsprojekt R50 måste
ovillkorligen ske.

Här kan du läsa byalagets remissvar till Vägverket den 18 feb

- Anslutningen till R50 och
utformningen av korsningen är av
största intresse. Vi kan inte
godkänna alt 1-3, med mindre att
korsningsutformningen är studerad,
analyserad och tydligt redovisad.
Planskildhet är absolut nödvändig,
men påfarter och ramper måste ges
en utformning som tillgodoser den
tunga trafikens krav.

- Alternativ 4 som bortvalts är
för bygden det bästa
anslutningsalternativet till R50.
Sannolikt också det billigaste med
rondell. Planskildhet kan utföras som
ursprungligt tänkt i Norsebäck med
betydligt lägre kostnad än i
Mogetorp, vilket löser körfälts-
indelningen.

- Ny anslutning av väg 832, alt 1-
2 genom grustaget (som inte på
något sätt är avslutat) kräver stora
uppfyllnader. Utbyggnaden kan dock
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vänta och utföras i samband med
ombyggnad av R50. För Alt 3
behöver sträckan byggas ut direkt i
samband med bron, vilket i sin tur
medför att korsningen i Mogetorp
måste utföras, vilket sannolikt sker
senare i tid.
-
- Alt 1-2 är ej lämpliga genom att
det medför bibehållen och på goda
grunder antagen ökad tung trafik
mellan gårdarna. Det är trångt och
smalt med flera utfarter på
sträckan.
-
- Läget på bron i alt 3 anges till
ca 150 söder om nuv bro. Detta
motsätter sig fastighetsägaren och
anger ett läge närmare
kraftledningen ca 250 –300 m söder
om nuv bro.
-
- Förslag till broutformning
ansluter dåligt till nuv vackra
valvbåge.
-
- Skall nuv. bro rivas och hur
skall anslutning till gårdarna
nordväst om bron i alt 3 ske, den dag
väg 832 stängs till R50? (Vägen

genom grustaget kommer att tas
bort pga ny täkt.)
- Vi kan svårligen förstå att
bron har, citat ”omfattande skador
såsom armeringskorrosion, sprickor i
balkar och på grundläggning” Vid
okulär syn kan inte några synliga
sprickor konstateras. Om teoretisk
beräkning visar att bron inte klarar
belastningen, så har i vart fall
fullskaleförsök med tung torvtrafik,
fram till BK2 skyltningen för 2-3 år
sen, inte medfört några synliga
problem. Därför menar vi, med all
respekt för beräknande
brokonstuktör, att dispans under
2002 och 2003, bör kunna ges med
hastighetssänkning för Jerle torf´s
trp söderut. Två skäl för detta, dels
ges tid att planera för optimal
trafiklösning i området, dels minska
belastning på utfart norrut genom
Järle by och nyligen förbättrad väg
833 norr om byn. (som redan nu är
sönderkörd dessutom)

För Järle Byalag
Lasse Carlsson, 070-5344949

Kopia till VV konsult, Länsstyrelsen,
Örebro kommun och Jerle Torf AB.

Köpet är klart, nu drar vi igång

fd Betaniahuset i Järle
Vi träffas och börjar planera
Vilka verksamheter ska vi ha … Hur ska lokalen bäst anpassas … Vilka
grupper ska bildas … Hur får vi pengar … Vad ska huset heta … Vill
ungdomarna ha en egen grupp …

Alla inbjuds till UPPTAKTSMÖTE

söndag 7/4 kl 15-18 i ”Järlegården” - vi bjuder på kaffe och smörgås.

V�bLKOMNA! Järle Byalag

”J ÄRLEGÅRDEN”
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Väldigt lämpligt till den aktuella väg- och brofrågan vid Flåten kommer här
en 100-årsartikel från Åke Mossbergs tidningssamling som visar att
kommunikationsproblemet ingalunda är nytt....

Tydligen hade
Åbodabron inte något
större anseende för
100 år sen och inte
senare heller. Nisse P,
som f ö var med och
underhöll Hättängs-
bron vid Avdala, minns
att Verner Andersson
körde post med cykel
över Åboda-
Fingerboda t o m 1956
då Åke Ljudén övertog
postlinjen med bil.
Under vintern -56
stängdes Åbodabron av
då den ansågs för dålig
för plogbilen. Befolk-
ningen sammankallades
för att skotta väg så
lantbrevbäraren skulle
komma fram. Man
tyckte att bron gott
kunde rivas och att
postturen skulle
utsträckas att gå över
Flåtabron. Faktiskt
hade Skärmarboda,
Lilla Mon och Skym-
hyttan ingen
lantbrevbäring före
1957. Bron rustades
men fick stängas av
igen 1964. Nuvarande
Åbodabro öppnades
för trafik hösten 1965
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KOLMILA i Lockhyttan - ett spännande projekt

Närkes Kils hembygdsförening planerar ånyo att bygga upp en kolmila.
I skogarna vid Lockhyttan, där det finns två kolarkojor, ska vi träffas i
augusti för en första planeringsträff. I oktober-november börjar huggning
av det timmer som behövs för uppförandet av milan. Nästa sommar, augusti-
september 2003, börjar vi bygga milan. Under några helger håller vi på och
jobbar med det.

När milan är färdigbyggd tänds den, under stor pompa och ståt. Cirka tre
veckor räknar man med att det tar för milan att brinna av. Därefter är det
klart för rivning, och dags att ta hand om kolen. Vi planerar att ha
underhållning en gång i veckan, med korvgrillning och kolbullar plus lite musik.

Under bygget och vaktningen av milan behöver vi hjälp, så att vi kan ha en
mila 2003. Jag vill gärna att alla som är intresserade hör av sig till mig, Lasse
Lindquist, 019- 28 21 48.

Eventuellt kan vi ha en cirkel, träffas några gånger så jag kan förklara,
beskriva och svara på frågor om förfarandet med en kolmila. Vi kan också
åka på en studieresa till platsen där vi ska bygga milan, och även titta in och
kolla hur kolarkojorna ser ut. Hör av er!

Hälsningar Lasse L
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Hantverksmagasinet

är något som Byalaget startade i förfjol. Ett tiotal
hantverkare gick samman och hade gemensam utställning

och försäljning i stationsmagasinet under drygt två
veckor. Och de hade kul! Så kul att HANTVERKSMAGASINET

utökades med fyra veckor i fjol och man fortsätter
likadant i år.

Årets HANTVERKSMAGASIN är öppet drygt sex veckor i sommar. Man drar ifrån
magasinsporten måndagen den 1�¬juli klockan 10, och har öppet dagligen till

klockan 18 fram till och med söndagen den 11�¬augusti.

Om vi får något plats ledig i HANTVERKSMAGASINET ska den förstås fyllas, och
då med någon typ av hantverk som inte redan finns med.

Mer information kan du få via Gerd på tel 50296

Glass-sugna ungar, kaffe-sugna fröknar!

Årets skolresevecka är vecka 21 (veckan efter pingst).
Till Järle kommer 21, 22, 23 och 24 maj en eller två
ångtågsturer per dag. Man räknar med flera hundra resenärer
under veckan.
I år går skolresetågen endast till Järle. (Pershyttan blir utan).
Ingvar och hans häst och vagn kommer också.  Byalaget ordnar
en enkel tipspromenad med inriktning på miljö och natur.

Barn är glass-sugna. Och deras fröknar vill ha kaffe!
Kan DU hjälpa till någon av dagarna, på ena eller andra turen,
och sälja glass och kaffe i Stationscafét?
Hör av dej till Gerd 0587- 502 96 eller Lasse C 500 73
snarast!
Tack för hjälpen!
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Säk ra däck  köper  Du bi l l igt  hos 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

F älgar   Däck reparationer  
 

implementdäck  
 

även kompletta hjul  
 

B egagnade stål fälgar  från 25:-/st . 
 

R ing för  pr i suppgi ft  och t idsbestäl lning 
070- 99 88 334 0587- 510 79 

 

 

 

  

 

Jag erbjuder  kval i tetsdäck  fr ån bl .a. 

Vi ss  service på lantbr uks- samt 

Sista datum att lägga på

sommardäck är i år

den 8 april!

Håkan Axelsson

Stor  sor ter ing begagnade däck  och fälgar , 

Öppet kväl lar  och helger  

Välkomna! 
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Sportlovslägret 2001

Som vanligt arrangerade EFS i
Örebro län sportlovsläger i
Skrekarhyttans ungdomsgård.
Lägret började på lördagsefter-
middagen och slutade på tisdag kväll.
Det var ca. 35 deltagare,
varav de flesta kom härifrån
trakten . Eftersom det inte fanns
någon snö i området fick vissa av
uteaktiviteterna en mer vårlig än
vintrig prägel.

Det var ju mitt i OS-tiden, så vi ville
ju inte vara sämre, utan under
söndagen så arrangerades det
”Otympliga spel”, med vissa
”modifierade” vintergrenar. Ex.vis så
fanns backhoppning ( drickesback
med rephandtag),parallelllängdskid-
åkning (på dublettskidor, på gräs),
”strutslalom” (med innebandyklubba
och boll), ”skidskytte” (utan skidor)

med slangbella  och gong-gong m.m.
På söndagskvällen gjorde vi en
fackelvandring på skogsstigar som
slutade med en andakt i Vikers
kyrka. Måndagen ägnades framför
allt åt skidresa till Romme Alpin. Vi
hade lite otur med förmiddags-
vädret, men sedan blev det mycket
bättre. Det var härligt med snö,
skid- och snowboardåkning, mycket
frisk luft och vackra dalavyer. När
tisdagskvällen kom, så var det som
vanligt ett glatt men trött gäng, som
styrde kosan hemåt, men de allra
flesta längtade redan till nästa
”Skrekis-läger”.
                            Vid tangentbordet
                                 Dag Sundqvist

BYGGNADSMATERIAL SÄLJES  
 

SÅGAT OCH HYVLAT VIRKE, PANEL, LISTER 
IMPREGNERAT VIRKE 

GIPS- OCH SPÅNSKIVOR 
ISOLERING, CEMENT, SPIK, SKRUV, RÖDFÄRG M.M. 

 
RING GÄRNA OCH KOLLA VÅRA PRISER  

ELLER GÖR ETT BESÖK 
 

GEIJERSLUNDS SÅG 
0587- 500 60 

070 – 341 09 31 
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Styrelse, kommittéer, revisorer och valberedning för 2002....
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Måndagsträffen är en ”fritidsgård” för barn från 10 år och uppåt.
Vi träffas på måndagar 18.00 - 20.00 i stationen. Verksamheten
har några viktiga grundförutsättningar som går går ut på att ge barnen eget
ansvar och tillit. Måndagsträffen går man på för att träffa sina kompisar
och deltar man i verksamheten så har man också gått med på att alltid vara
snäll mot alla och inte bråka. Man måste nästan ha varit med och hört
barnen hur dom rättar varandra när någon glömmer sig. Det ar en
fröjd att höra.

Vad gör vi då, för vi sitter ju inte bara och är snälla mot varandra.
Kiosken ar en populär plats där de får köpa godis (max 10 kr/träff)
till självkostnadspris. På våren är alltid brännboll och fotboll en populär
sysselsättning liksom bordtennis, bingo, limbo och vi har även hunnit med att
ha lite femkamp. Vi avslutar med något gott från grillen.

På hösten har vi Hallowen som den stora
händelsen, i år var det tipspromenad med
lite otäcka varelser efter vägen, en lust och
skräckfylld kväll där man kan välja att
enbart delta i utklädningstävlingen.

Vi äter även Hallowen-bakelser.  Vi har bakat pepparkakor och gjort fina
julbrödkakor.  På avslutningen var det frågetävling och fika.
Det här var ett litet smakprov av vad som hänt under det gångna året.

Hälsningar och glad påsk från
Anette och Ann

Harrys Motor eftr.

Tomas Paulsson

0587 - 500 86
070 - 57 500 86

Dags att tänka på
vårservice!

SKADEGÖRELSE
förekommer fortfarande i byn.

Magasinet har trasiga rutor.
Cykelturens brevlåda på samma
magasin är slagen i spillror. En av de
nya utomhusbelysningar som sattes
upp i höstas blev sönderslagen efter
en dag. Glaset på anslagstavlan vid
Betania är trasigt.

Att åtgärda sådana här saker
kostar både pengar och energi. Och
vi lägger förstås hellre både pengar
och energi på annat, mer positivt, än
att reparera skadegörelse.

Den som sett eller vet något kan
meddela Gerd. Du får vara anonym.

MÅNDAGSTR�ÄFFEN
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HÅLAHULTS
HANTVERK & KURIOSA

Öppet lördagar och söndagar
kl 12 - 16

våffel- och kaffeservering

Julpyssel

hade vi i Byabladets decembernummer. Ture Lundströms korsord har säkert
lockat många lösare i julhelgen. Dock har ett verkligt fåtal skickat in svar.
Var det för enkelt? Eller rent av för svårt? (Själv visste jag inte att det
finns ett ord som heter ägiljett - guldsnodd. Nu vet jag det).

Vi säger grattis till Maj-Lis Andersson i Järle som
löst det mesta rätt. Hon har fått en Bingolott till
månadsfinalen i februari. Redaktionen satte stort
hopp till denna lott, vi såg framför oss en Bingolotto-
Volvo rulla omkring i Järle. Eller Maj-Lis snurra på
hjulet i direktsändning. Tyvärr blev det inte så, men
chansen fanns ju i alla fall.

Ska vi ha fler korsord i Byabladet?
Hör av dej och tyck till!

Gerd

Mogetorps  bensin & kiosk

Öppettider:
vardagar kl 12-18

Lördag/söndag kl 12-17
från 1:a maj ökat öppethållande

välkomna!
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Aktuellt från  
ERVALLA HEMBYGDSFÖRENING 
 
Det våras … 
och som vanligt passar vi på att, här i 
Byabladet, publicera vårt program för första 
halvåret. Det innehåller, som synes, mest de 
traditionella punkterna.  
Men redan nu, vill vi puffa för ett 
arrangemang, som dyker upp längre fram i 
sommar. Nämligen den tredje upplagan av vår  
Veteranfordonsträff vid Hembygdsgården, som inträffar den 4 augusti.  

Här är en liten inbjudan till alla ägare av Veteranfordon.  
Så har det gått tre år sen sist och Ervalla Hembygdsförening inbjuder återigen till

Veteranfordonsträff vid Hembygdsgården. Vi hoppas att alla, som har visat upp sina fordon
på våra tidigare träffar, kommer också denna gång och att många nya tillkommer. Tipsa
varandra! 

Alla typer av veteranfordon, i vilket skick som helst, är lika välkomna. Bilar, motorcyklar,
mopeder, cyklar, traktorer, ja allt vad man kan tänka sig, i veteranfordonsväg hoppas vi få se.
Söndag 4 augusti kl. 13.00 – 17.00 ska det hela äga rum. Frågor och anmälan (så vi får en
uppfattning om hu många som kommer) till Karl-Erik Blohm 019-28 13 39 eller Per-Eric
Olsson 0587-500 35. Men det går även bra att komma oanmäld. 
 

Program  första halvåret 2002. 

April 
22 måndag 18.00 Arbetskväll. Vi träffas, trivs och fikar tillsammans. 
 

30 tisdag 19.00 Valborgsmässofirande vid Immanuelskapellet. Brasan tändes kl. 20.00. 
Ett samarrangemang av bygdens föreningar. Kaffeservering. 

Maj 
6 måndag 18.00 Arbetskväll. Vi träffas, trivs och fikar tillsammans. 
 
9 torsdag 08.00 Ervallaalliansens traditionella gökotta vid Tistaborg (Järle Skans). Kaffe medtages. 
 
9 torsdag 11.00 – 16.00  Miljöutställning vid Ervalla Gård. 
 
13 måndag 18.00 Arbetskväll. Vi träffas, trivs och fikar tillsammans. 

Juni 
10 måndag 18.00 Arbetskväll. Vi träffas, trivs och fikar tillsammans. 
 
16 söndag 10.00 - 17.00  "Förr i tia - å nu". Vid Hammarby, Närkes Kil. Arbete och sysslor på en 

gård, förr och nu. Ett samarrangemang mellan Närkes Kils- och angränsande 
hembygdsföreningar, samt LRF. 

17 måndag 18.00 Arbetskväll. Vi träffas, trivs och fikar tillsammans. 
 
21 fredag 14.00 Midsommarfest vid Hembygdsgården. Traditionellt midsommarfirande 

med uppvisning av Frövi Folkdansgille och lekar kring stången till 

För Ervalla Hembygdsförening
Ulf Lekman
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Information om medlemskap i Byalaget
och vilka förmåner det ger

Medlemsavgiften, som betalas per kalenderår, är samma som för år 2001,
enligt beslut på årsmötet.
Enskild vuxen medlem betalar 100:-.
Familjeavgiften är 150:-, oberoende av familjens storlek. I dessa två
medlemskap ingår prenumeration på Järle Byablad.
Ungdomsmedlemskap kostar 50:-.
Prenumeration på Byabladet, för icke medlemmar, kostar 100:-. Den som vill
ha enbart prenumeration, utan medlemskap, måste markera detta på
inbetalningskortet.

Vi vill veta namn och födelseår på alla medlemmar. Detta beror på Örebro
kommuns bidragsregler, vilka bl. a. säger att föreningarna ska ha den
uppgiften i sina medlemsregister.

När medlemsavgiften är betald före maj månads utgång kommer
medlemskort för varje medlem med Byabladet i juni. För vissa av våra
medlemsförmåner, t ex tågresa och gratisfika, behövs ett kort att visa upp.
Alltså ytterligare en anledning att ge oss namn på alla i familjen!

Fördelar med att vara medlem, finns det så´na? Jovisst gör det det!:

Deltagande i Måndagsträffen kräver medlemskap enligt kommunens
föreningsbidragsregler. Antingen är ungdomarna då medlemmar genom att
familjen betalar familjeavgift till Byalaget, eller så betalar man ett
ungdomsmedlemskap á 50 kr per kalenderår. (Byabladet ingår inte för 50:—
medlem). Som icke medlem kan man alltså inte delta i Måndagsträffen.

Öppna förskolan är kostnadsfri för alla, medlem eller ej. Men medlemmar får
vissa förmåner, t ex gratis fika varje gång man träffas.

Dessutom detta: Medlem
Ø får byabladet utan extra kostnad fyra gånger per år.
Ø har fri tillgång till datastugan.
Ø får gratis fika i Stationscaféet en gång per säsong.
Ø har fri tillgång till föreningens ”fartyg” Järlan II.
Ø åker tåg för halva priset
Ø får årsmötesmiddagen subventionerad.
Ø får låna den vävstol och knyppeldyna föreningen äger.
Ø som är barn/ungdom deltar gratis i jazzmotionen

Alltså finns det många anledningar att använda
inbetalningskortet som finns med i den här tidningen!

Gör det!
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FÖRMÅNER  PÅ SIDAN 34

UTEBLIVEN�¬TIDNING!

Sök Gerd på tel 0587 - 50296,
så är snart problemet löst.
�bven adressändringar anmäles
till Gerd som bor i Järle,
Pl 287 B, 713 91 Nora

Den gamla ärevördiga stationen
har nu endast två år kvar till
sitt 150-årsjubileum!

Nerräkningen fortsätter!

(teckning Siv Sparrman)

MANUSSTOPP FÖR�¬NÄSTA
NUMMER BLIR DEN 25 MAJ
Alla manus, papper eller diskett,
skickar du till: Gerd Höök, Järle
287 B, 713 91 Nora
Eller E-posta till:
gerd.hook@telia.com eller
gosta.tegner@scb.se

kan företag, föreningar o pri-
vatpersoner göra. Kontakta
Gerd Höök, tel 0587 - 50296.
Priser: helsida 300 kr, halvsida
200 kr och kvartssida 100 kr

Numret till stationen
och byalaget
0587 - 502 90

Kommande styrelsemöten
verksamhetsåret 2002

20 mars, 22 maj, 21 augusti,
2 oktober, 13 november, 8 januari
mötesdag är genomgående onsdag

Årsmötet lördag 1 februari 2003

EFTERLYSNING!!!
Var det du som betalade in 150 kr i
medlemsavgift den 4 mars utan att
skriva avsändare? Ge dig till känna
till Gerd så vi kan få ordning på vårt
medlems- och utdelningsregister inte
minst.

Säljes:
Komplett mycket fin vävstol,

160 cm bred.

Pris 4500 kr

Intresserad?
ring 0587 - 50020

ANNONSERA I BYABLADET

STOPP ETT TAG!

 HÄR FINNS

LÄS OM MEDLEMSKAP OCH
INBETALNINGSKORTET
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Betania blir Järlegården? Eller vaddå?

Vad ska vi kalla byalagets nya föreningslokal?

Härmed utlyses en NAMNT�bVLING! Tänk till, hitta på, kom med förslag!
Snabba beslut är de bästa, sägs det. Så senast 7 april kl 16 vill jag ha in
förslagen.
Priser utdelas till vinnande förslag, och till det som kommer tvåa

Gerd - Pl 287 B, 713 91 Nora

Framtidens hus

här är ett förslag
från Gösta, kom med fler

Har du adress på brevlådan?

Numera delas ett stort antal Byablad ut med hjälp av
ungdomar, i stället för att ”göda” posten med saftiga
portokostnader. Vi får också ut tidningen direkt efter
tryckning, föreningsbrev med posten ska ha tre
arbetsdagar på sej.

Ibland är det problem att para ihop rätt tidning med rätt postlåda. Så när du
nu fyller i inbetalningskortet för medlemsavgiften vädjar ”Byabladets
distributionsavdelning” om följande: Förutom gårds/husnamnet vill vi att
du anger det postlådenummer som finns på din låda. För många lådor i
omgivningarna har fortfarande nummer. Och alla de nya, blåa lådorna
som kom upp i fjol är tydligt märkta med både namn och
postlådenummer. Och en hel del gamla lådor har också
lådnummer, om än av skiftande sifferkvalitet.

Så ge oss både namn och nummer, tack!




