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 Nr 1 April  Årgång 31

vÄRvARNUMMER 2005

 JÄRLE

BYABLAD

OOOOOMMMMM     OSSOSSOSSOSSOSS     OCHOCHOCHOCHOCH     VÅRAVÅRAVÅRAVÅRAVÅRA     PLANERPLANERPLANERPLANERPLANER

Hej, vi är Ida och Tove, Byabladets nya härskare. Vi är båda födda 1989 och
har ålder därefter. Vi håller på med bl. a. rollspel, lajv och teater. Naturligtvis
går vi i skolan, nionde året på Lillåns skola och det tar ju mycket tid förstås.
Vi är bägge roliga och trevliga och vet ingenting om hur man gör en tidning. Få
nu inte hjärtstillestånd eller hjärnblödning eller något sådant nu. Det ska nog
gå bra. Vi ska göra vårt bästa för eran läsnings skull och förhoppningsvis har
vi lärt oss mer under tiden.
    Men ni får vara beredda på att de första numren kan vara lite
chockartade. Vi kan bara hoppas på att inga helsidor blir censurerade, att
bilderna inte blir uppochner och att vi inte förväxlat telefonnummer på
annonserna.
    Vi är naturligtvis öppna för förslag. Just nu funderar vi på att göra
reportage om legender från bygden, att fortsätta följetongen om lokala
företag och kanske göra en tecknad serie om styrelsen ( noteras bör dock
att det senare är något mindre seriöst än de andra förslagen). Vi hoppas att
ni kommer gilla Byabladet även i fortsättningen och ha överseende med dess
nya och unga redaktörer. Vill ni
höra av er och ge oss tips så
skicka ett mail

till Tove: towender@hotmail.com
eller Ida: rost_lund@hotmail.com

Mvh: Ida & Tove

den Nya redaktionen

Byabladsredaktionen
Peter Ekström - ansv utg.
Ida Röstlund - redaktör
Tove Ekström - redaktör
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Information om medlemskap i Byalaget
- och vilka förmåner det ger -

Medlemsavgiften betalas per kalenderår. Årsmötet beslutade att för år
2005 är avgiften densamma som i fjol, alltså betalar
o Enskild vuxen medlem 150:-.
o Familjeavgiften är 200:- Med familj avses 1-2 vuxna + familjens barn.
I dessa två medlemskap ingår prenumeration på Järle Byablad
o Ungdomsmedlemskap kostar 100:-. Byablad ingår inte för ungdom.
o Prenumeration på Byabladet, för icke medlemmar, kostar 150:-. Den
som vill ha enbart prenumeration, utan medlemskap, markerar detta på
inbetalningskortet.

Vi vill veta namn och födelseår på alla medlemmar. Och inte nog med det, nu
föreskriver Örebro kommuns bidragsregler att även födelsemånad och
telefonnummer ska vara med. Alltså, vi ber att alla fr o m nu på
inbetalningsavin noterar 4 siffror, 2 för födelseår och 2 för födelse-
månad, t ex  5811, 7204, 9310 etc och telefon nr. (sorry att vi
krånglar men vi är tvungna)

En del av er som betalar via Internet säger att det inte finns plats att ange
alla namn+årtal. Skicka ett mail till gosta.tegner@scb.se och tala om
betalningsdag, namn + födelseår för dem betalningen avser, så har vi enkelt
löst det lilla problemet. Och snälla, oavsett hur ni betalar, skriv ut
namnen+årtalen varje gång du betalar och inte (som vi fått något år) ”jag, x-
et och alla barnen” Den da´n vi byter ansvarig för medlemsregistret kan
diverse problem uppstå!

Du som betalat före maj månads utgång får medlemskort för år2005 senast
med Byabladet i juni. För vissa av våra medlemsförmåner behövs ett
personligt kort att visa upp. Gäller t.ex. rabatterad tågresa och gratisfika i
stationscafét. Fördelar med att vara medlem, finns det så´na? Jodå!:

Deltagande i Måndagsträffen kräver medlemskap, återigen enligt kommunens
föreningsbidragsregler. Antingen betalar man familjeavgiften eller ett
ungdomsmedlemskap. Som icke medlem i Järle Byalag 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
o får Byabladet utan extra kostnad fyra gånger per år.
o hyr Järlegården till reducerat pris
o har fri tillgång till datastugan och till föreningens ”fartyg” Järlan II.
o får gratis fika i Stationscaféet en gång per säsong.
o åker tåg för halva priset.
o får låna den vävstol och knyppeldyna föreningen äger.
o som är barn/ungdom deltar gratis i jazzmotionen.
o får årsmötesmiddagen subventionerad.

Så visst finns det mer än en  anledning att använda inbetalningskortet som
finns med i det här Byabladet!
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Vi träffas, vi trivs på Mogetorps Wärdshus
tfn 019- 28 20 71

Familjehögtider, konferenser, rum, mat- och kaffeservering,
dagens (vardagar)             Tisdagar stängt

Familjen Karlsson hälsar Er varmt välkomna, hela året!
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 till vår artonde omgång av...........

som går av stapeln lördagen den 2 juli
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, livsmedel 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.
Hyra 150 resp 100 kr

Senast den 6 juni vill vi ha din anmälan!
  Välkommen! -  Dröj inte!

JÄRLE M
ARKNAD

2/7
Bordsbeställning,

tack!
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Örebro kommuns policy kring
barn & ungdomsverksamhet

Enligt beslut i fullmäktige ska varje
enskild förening redogöra för hur
ledarna och barnens föräldrar infor-
merats 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
ungdomsverksamhet som vänder
sig till både pojkar och flickor ska
stimuleras liksom uppmuntran att
utöva fler idrotter. Riksfinaler,
stora nationella och regionala täv-
lingar med seriespel med upp- och
nedflyttningar gör barnidrotten
prestigefylld och motverkar där-
med målet för barns idrottande”.

Glass och
skolresor
Årets skolresevecka infaller i år under
vecka 21.
Till Järle blir det två turer den 23 och
24 maj med ankomsttid 10.35 och 13.00.
Från Järle går tågen åter till Nora 11.50
och 14.20.

I Järle bjuder vi på tipspromenad och
alla barn får hälsa på hos lokföraren inne
i loket. Och sen blir det glassätande i
långa banor och medföljande lärare och
föräldrar vill säkert ha fika.

Kan DU hjälpa till någon av dagarna, på
ena eller andra turen, och sälja glass och
kaffe i Stationscafét?

Hör av dej till Gösta 019-144739/
176626. Det är en rätt kul uppgift att
sälja glass och prata med alla barn!

 
   ERVALLA SḰs hemmamatcher våren 2005. 

 
  Div 7 norra 

Fre 6 maj 19:00,    Grythyttans IF 
Fre 20 maj 19:00,   Dalkarlsbergs IF 
Fre 3 juni 19:00,    Vivalla/ Lundby IF 
Fre 17 juni 19:00,  Närkes Kils SK 
 

       Klass I Norra (Reservlaget) 
 
Sö 1 maj  17:00,    Fellingsbro Goif 
Fr 13 maj  19:00,  Grönbo IF 
Sö 28 maj  19:00,  Dalkarlsbergs IF 
Må 6 juni  17:00,  Hovsta IF 
Sö 19 juni  17:00,  Axbergs IF 
 
   Välkomna till Lyckevallen,  
     din mötesplats i bygden! 
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Ny  serie om lokala företagare, försten  ut:
Christina Axelsson, frisör

Hur länge har du arbetat som frisör?
För 24 år sen blev jag färdigutbildad. Men jag började att hjälpa till i en frisersalong på
lov och helger  när jag var tretton år. Med att bl. a.  skölja permanenter och sopa golv.

Hur länge har du haft Järle klippstuga?
I 16 år, den första februari. Jag sålde salongen i Nora den första september 1988, den
13 ?September eller oktober? fick jag min dotter Cecilia. Så öppnade jag  Järle klipp-
stuga första februari 1989.

Hur  är  det  att  ha en sådan  här  salong i  jämförelse med  att ha en  inne i
stan?
Det finns både för och nackdelar. Här får jag bestämma väldigt fritt själv.  Särskilt som
jag bara har tidsbeställning. Då kan jag bestämma själv om jag bara vill ha öppet kvällar
eller om jag bara vill ha öppet på dag tid. Så kan man inte göra om man har en salong
inne stan. Då måste man ha  samma öppettider, annars skulle människor tycka att det
var jobbigt. Här har jag inte så stora omkostnader som jag nog annars skulle ha. Här får
man också en mer personlig kontakt med kunderna, och man lär känna dem bättre. Man
har också mer tid  på sig att  t ex bjuda på kaffe och prata mer.

Är  det någon skillnad  mellan  att  klippa  män  och kvinnor?
Nja, grundklippningen är i grunden den samma, men kvinnor stylar gärna mer. Män vill
gärna ha en frisyr som är bra som den är. Det börjar nog ändå blir fler män som stylar
sitt hår också, särskilt yngre.

Pratar de lika mycket?
Ja, de pratar lika mycket båda två!

Är  det  roligt  att  arbeta  som fri-
sör?
Jättekul, kunderna kommer ju frivilligt
och behöver inte kallas eller komma
för att de måste utan för att de är
nöjda, och det är positivt. Det blir ju
också alltid resultat.

Finns  det  någon nackdel?
Det skulle vara yrkesskador, men det finns det ju i alla yrken nu förtiden. Det är väldigt
slitsamt för nacke och axlar men det är mest om man arbetar  heltid.

Är  det något mer du skulle vilja tillägga?
Det skulle vara att jag trivs väldigt bra.                                            / Röstlund
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Axbergs församling meddelar

Söndgen 10 april, kl. 18.00. Musikgudstjänst.
Kören ”Carpe Musicam”. En stor kör med bl a sånger av

Georg Riedl och Olle Adolfsson.
Kollekten den dagen går till Estland. Vi gör en

insamling till fraktkostnader för de kläder som vi
samlar in. Klädinsamling till Estland pågår.

Kristi himmelsfärds dag 5 maj. kl. 08.00. Gökotta på
Järle skansberget. Ervalla kyrkokör. Sabbatsbergs
missionsförsamling och Svenska kyrkan. En mångårig
tradition för morgonpigga och naturälskare. Medtag

kaffekorg.

Pingstdagen 15 maj. kl. 11.00.
Konfirmationshögtid med

nio ungdomar från Ervalla-Axberg.

Med vänlig häslning från Marie-Anne
Gustafson, präst i

Axbergs församling

HANTVERKSMAGASINET, 
 
en tradition att värna om! 
 
Drygt tiotalet hantverkare har gemensam utställning och försäljning i 
magasinet vid Järle station. 
Byalaget håller med bl.a. lokal, affischer och en del praktisk hjälp. 
Och hantverkarna får betala en viss provision för att delta.  
 
Årets HANTVERKSMAGASIN  startar måndagen den 4 juli klockan 10, 
och har öppet dagligen till klockan 18 fram till och med söndagen den 
14 augusti.  
 
Fjolårets deltagare har förtur till platserna. Blir någon plats ledig ska 
den förstås fyllas. Årets HANTVERKSMAGASIN har hittills en person i 
kö.  
 
Mer information kan du få via Gerd 019- 28 13 10 
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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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Årsmötet
Vad hände egentligen på det sägenomspunna årsmötet? Hur var maten? Vad
beslutades? Några skandaler? Här kommer rapporten inifrån som vi alla
väntat på.

Årsmötet ägde rum den 5 februari i Järlegården. Bord och stolar plockades
fram. Högar med viktiga papper baxades upp på borden. Ordföranden Peter
Ekström rotade fram en gammal hederlig träklubba för tagandet av ev.
beslut (men säkert mest för syns skull). Styrelsen tog plats på kortsidan av
långbordet med viktiga miner. Vanligt folk slog sig ner och frågade varandra
med viskande röster vad stadgar egentligen är.
    Papper prasslade. Pennor delades ut. Nickar utväxlades. Mötet drog igång
med verksamhetsberättelser, budget, kommittéer och ändrade stadgar.
Vilka konspirationer som än grodde och vilka hemlighetsfulla blickar som än
utväxlades över drivor av viktiga dokument så blev Järles starka ledare
snart törstiga. En expressutsänd representant från en nybildad
vätskekommitté återvände snart med en Cola till den törstande styrelsen.
När höjdarna stillat sin törst fortsatte träklubban att med starka smäller i
bordet ta beslut medan den mindre politiska delen av de församlade började
nicka till.

Så småningom tog ändå den delen av Årsmötet slut och sällskapet
övergick till mer viktiga saker. Högar med viktiga papper slängdes in i ett
hörn. Bord och stolar ställdes i andra positioner. Mat och porslin dukades
fram. Viskningar om restaurangen Lilla Indien fyllde rummet. Det blev tre
olika indiska rätter, den ena godare än den andra och så bröd till. Till
efterrätt fick vi kladdkaka med vispgrädde, bakad av Johan Röstlund.

De två viktigaste besluten som togs på Årsmötet var
den nya styrelsen och ändrandet av stadgarna.

Här har vi 7-månaders-
medlemmen. Han heter
Albin Stenström och det
var garanterat hans första
årsmöte. Kanske en ny
ordförande om tretti år.

Egentligen är styrelsen inte ny på något sätt
eftersom det inte blev några ändringar. Styrelsen
består alltså fortfarande av: ordf. Peter Ekström,
Monika Almer, Anna Berg, Sven Röstlund, Lasse
Carlsson, Ia Malmqvist, Hilkka Sievert och Marie
Ärlegård, suppleant.

Stadgeändringarna var nödvändiga för att
starta lajvgruppen ”Fattiga Riddarna”. Alltså ett
tillägg i stadgarna om att Järle Byalag arrangerar och
främjar roll- och konfliktspel (lajv), att föreningens
verksamhet ska utgå ifrån alla människors lika värde
och en demokratisk värdegrund. Samt att styrelsen
ska ansvara för att alla aktiviteter inom föreningen
sker enligt föreningens syfte och värdegrund.

Det kom kanske ett tjugotal människor på mötet. Allt
emellan åldrarna 7 månader till 70 års åldern. Det var
ett givande årsmöte, maten var god och stämningen
hög.                                                 T.E.
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Säkra däck köper Du billigt hos 
 
 
 
 

Jag erbjuder kvalitetsdäck från bl.a. 
 
 
 

Fälgar  Däckreparationer 
 

Viss service på lantbruks- samt implementdäck 
 

Stor sortering begagnade däck och fälgar, 
även kompletta hjul 

 
Begagnade stålfälgar från 25:-/st. 

 
Ring för prisuppgift och tidsbeställning 
070- 99 88 334 0587- 510 79 

 
Öppet kvällar och helger 

 
Välkomna! 

Håkan Axelsson



13

Hyr eller låna Järlegården

Nu har du möjlighet att hyra eller låna Järlegården till bröllop, dop, födelse-
dagskalas, fester eller till något annat påhitt. Eller vill ni gå ner några stycken
och spela spel eller pingis. Här finns köksgeråd, glas, porslin mm. Musikan-
läggning eller video kan man också nyttja. Se nedan vad som gäller, vad det
kostar och hur du bär dig åt.

Järlegården bokas alltid hos
Sievert´s på tel 0587-50030.
Även de som disponerar
nyckel måste alltid
kolla bokningsläget.

Byalagets styrelse har beslutat att
följande hyror ska gälla för 2005:

Ø 600:- för icke medlem i byalaget
Ø 300:- för vuxen medlem i byalaget
Ø 150:- för ungdom medlem i byalaget med eget vinstsyfte
Ø 0:-     för ungdom medlem i byalaget

Man  disponerar då  hela undervåningen på Järlegården med inredning och
inventarier. Efter  hyr tillfället  iordningsställs lokalen i samma ordning som
när man kom till den. Rökning förbjuden i lokalen.
Eventuell skada ersätts av den som hyrt lokalen.
Om ungdom ska boka lokal görs detta av förälder, som då är ansvarig för
ordning och att  allt  iordningställs efteråt.  När ungdom hyr lokalen är
alkoholförtäring förbjuden. Följs inte regler kan  man bli avstängd från att
hyra Järlegården.
Det är viktigt att  ta hänsyn till kringboende.
Sopor källsorteras och slängs i avsedda sopbehållare eller tas med hem.

För  ”enklare aktiviteter” med ett fåtal personer som pingisspel, sällskapsspel,
videotittande etc. kan man boka tidigast en vecka innan. Sådan aktivitet är
gratis även för vuxna medlemmar. Frivilliga bidrag är förstås välkomna.

För ungdomar som ofta nyttjar Järlegården kan en skriftlig överenskommelse
göras med föräldrar och byalaget om disposition under eget ansvar.

/Järle Byalag / Järlegårdskommittén
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SATÉ PÅ KYCKLING

Här kommer det ett smaskigt recept på kyckling som
ska serveras med ris

500 g kycklingfilé
½ tsk sambal oelek
1 tsk riven färsk ingefärsrot
2 msk citronsaft
3 msk mörk soja
2 msk honung
1 msk jordnötsmör
1 ¼ dl vatten

Skär kycklingfilén i 2 ½ cm stora tärningar och trä upp dem på små grillspett.

Lägg övriga ingredienser i en stor stekpanna; värm upp under omrörning. När blandningen
kokar sänks värmen och man lägger i spetten, ett lager åt gången. Sjud 10 minuter, ös då
och då, tag upp spetten.

Upprepa till dess alla spett är klara. Sjud såsen så den reduceras. När knappt 2 dl återstår
hälls den över spetten. Ställ dem svalt.  Serveras kalla.

Smaklig måltid!!!

Måndagsträffen i Järlegården

Du som är medlem i Järle byalag och dessutom går
lägst år 4 i skolan är välkommen till Järlegården
på måndagar kl 18-20. Här kan du träffa och
umgås med kompisar, spela spel, kort och pingis.

Godis och dricka finns att köpa, högst 10 kr får
du handla för per gång.

Tipspromenad, bowling, brännboll, disco och
luffarschacks-turnering är lite av det man
funderar på att syssla med den här terminen.
Minst två föräldrar är på plats varje måndag.

Vill du veta mera? Ring Carina Ewertson
0587- 501 42 eller Hilkka Sievert 0587- 500 30.
Telefon till Järlegården är 0587- 500 01.
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Rådslaget – ett steg till! – även i JÄRLE!!     
 
En tillbakablick 
”Byarörelsen har utvecklats under närmare två decennier och den fortsätter att växa. En 
del utvecklingsgrupper (byalag, bygdegrupper m.fl.) har bildat nätverk i form av 
kommunbygderåd (i mer än 100 kommuner) och i länsbygderåd och får därigenom en allt 
starkare ställning. Många utvecklingsgrupper tar även ansvar för den ekonomiska 
utvecklingen på orten och för jobben i bygden. Andra begränsar sig till främst 
trivselaktiviteter. Det går också olika bra i olika tidsperioder, inte sällan beror det på hur 
mycket de mest brinnande eldsjälarna orkar hålla på”  

Lokal utveckling kan bara ske lokalt! 
Lokal utveckling kan bara ske på den ort där man själv finns och kan bidra till just den 
egna ortens fortsatta utveckling. Alla andra instanser, kommuner, länsorgan och centrala 
myndigheter m.fl. skall vara möjliggörare för den utveckling som sker lokalt. Dock ser 
inte alla vilken stor samhällsnytta som sker t.ex i vårt byalag. Vi måste hjälpa våra 
beslutsfattarna med att se vad som sker och betydelsen av detta.. 
Det är här som rådslaget kommer in som ett bra hjälpmedel att visa exempel och resultat 
för flera! Vi talar också om för oss själva hur bra vårt arbete är för bygden, vilket många 
gånger behövs för att få självförtroende, ny kraft och nya eldsjälar att växa. Den egna 
utvecklingen stimuleras genom Rådslaget.  

Vad ska vi tala om i rådslaget? 
Egentligen kan det vara vad som helst som berör oss på vår egen ort. Här följer förslag på 
viktiga teman: 
• Beskriv och sammanställ allt det som sker genom byalagets insatser. 
• Vilka möjligheter ser vi att det finns att påverka utvecklingen på vår egen ort och 

kommun?  
• Sker samverkan på ett bra sätt som därmed underlättar livet i bygden? 
• Fungerar demokratin i relationen till beslutsfattare? Hur är vår delaktighet i den 

processen? 
• Kan och vill byalaget bidra till att det sker tillväxt i byn och bygden?  
• Hur ska verksamheten fungera och vara organiserad för att bli attraktiv och 

slagkraftig?  
• Vilken roll vill vi ha och hur skall samverkansarbetet i kommun och län se ut?  
• Hur ska vi säkerställa bygderörelsens ekonomi, så att vi har bra villkor och 

förutsättningar? 

Till stöd för samtalen har Folkrörelserådet och studieförbunden ABF och SV tagit fram 
ett studiematerial ”Ett steg till” som fungerar både som inspiration och checklista, kanske 
i studiecirkelns form. 

Tidplan: 
Rådslaget startar under våren 2005 och pågår lokalt fram till oktober 2005 då 
Länsbygderådet sammanställer lokala rapporter till en länsrapport. Folkrörelserådets 
sammanställer rapporterna nationellt och formulerar förslag till program som redovisas på 
landsbygdsriksdagen i Sjuhärad i skiftet mars-april 2006.  

Vi kan börja nu! 
Målet är att många inom bygderörelsen kommer att delta och att Rådslaget kommer att 
visa att bygderörelsen har ett stort lokalt engagemang. Från ett underifrånperspektiv skall 
vi tillsammans forma framtidens bygderörelse och medverka till att alla vi i bygderörelsen 
gör vår röst mera hörd i förhållande till alla dem som påverkar våra möjligheter att 
utveckla landsbygden.  

Kom till byalagets medlemsmöte på Järlegården den 16 maj kl 18.00 och ge 
dina synpunkter. 

Lasse C 
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Efter vad Öppna förskolan känner till kom fem, nej sex nya små barn
till Järle med omnejd under 2004. Och dom presenterar vi här och nu:

Albin föddes i september 2004. Han
bor i Järle med sin mamma Karin och
pappa Gabriel Stenström.

Detta är Alva som är född 24 mars.
Hennes föreldrar heter Thomas
Andersson och Anna Sunneson. hon
har också en storebror som heter
Anton. De bor i norra Klysna.

Här är Gustav Käll som
föddes 14 augusti. Hans
föräldrar är Anna Nilsson
och Marcus Käll. De bor i
banvaktsstugan i
Torpa.

Nykomlingar
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Melker kom till världen 25
maj. Han bor i en stuga som
heter Lundbacka  med sin
föräldrar Mikael Rönnwall
och Ann-Charlotte Folkesson
och sin storebror William.

Nykomlingar

Jag heter Tilde Mählström
och föddes den 4 maj. Jag
bor i Järle och min mamma
heter Annica, pappa heter
Claes. Mina syskon heter
Lina och Marcus.

Den 1 mars föddes jag och
fick heta Wiola,
naturligtvis ett W-namn
som alla mina syskon
William, Oliwer, Ludwig,
Lowisa och Elwis. Ärlegård
heter vi allesamman liksom
mamma Marie och pappa
Stefan. Sörgår`n i Torpa
är adressen om ni inte vet
det.
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Järle Byalags stadgar
§ 1 Namn
Föreningens namn är Järle Byalag.

§ 2 Syfte
Föreningens syfte är att verka för bygdens gemensamma intressen.
Föreningen är ett påtryckningsorgan gentemot kommun och andra
myndigheter. Föreningen verkar genom egna aktiviteter och genom
samarbete med andra föreningar och institutioner i bygden. Föreningen tar
del i ansvaret för Järle Station. Föreningen arrangerar och främjar roll- och
konfliktspel.

§ 3 Värdegrund
Föreningen Järle Byalag är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens
verksamhet ska utgå ifrån alla människors lika värde och en demokratisk
värdegrund. Om något överskott skulle uppstå i verksamheten ska detta
användas enligt föreningens syfte.

§ 4 Säte och firma
Järle Byalag är en ideell förening och har sitt säte i Järle i Örebro kommun
och utgör en enda juridisk person. Föreningens firma tecknas av ordförande
och kassör var för sig.

§ 5 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderår.

§ 6 Medlemskap
Medlem kan var och en bli som stöder föreningens syfte, erlägger
medlemsavgiften och följer stadgarna.

§ 7 Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

§ 8 Medlems rättigheter
Medlem har närvaro-, yttrande- och rösträtt på föreningens årsmöte.
Medlem har vidare rätt att ta del av stadgarna och till regelbunden
information om föreningens verksamhet via föreningens medlemsblad som
ska utkomma med minst fyra nummer per år.

§ 9 Medlems uteslutande och utträde
Medlem som inte betalar medlemsavgiften, bryter mot stadgarna eller
uppenbart motarbetar föreningens syfte eller värdegrund kan uteslutas ur
föreningen av styrelsen. Medlem som vill utträda ur föreningen kan göra så
med omedelbar verkan, men återfår ej inbetald medlemsavgift för påbörjat
verksamhetsår.

§ 10 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det ska hållas senast i
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mars efter avslutat verksamhetsår. Kallelse till årsmöte utfärdas av
styrelsen. Den ska vara skriftlig och alla medlemmar tillhanda senast fyra
veckor före årsmötet.

§ 11 Förslag till årsmötet
Förslag till årsmötet inlämnas i form av skriftliga motioner och ska vara
styrelsen tillhanda senast två veckor före  årsmötet.

§ 12 Årsmötets ärenden
Årsmötet ska behandla och godkänna styrelsens verksamhetsberättelse och
revisorernas berättelse. Årsmötet ska bestämma om ansvarsfrihet för
verksamhetsårets styrelse. Årsmötet ska bestämma medlemsavgiftens
storlek. Årsmötet ska bekräfta sammansättningen i och arbetsuppgifterna
för de kommittéer och andra grupper som arbetar inom föreningen. De
ansvariga för dessa kommittéer och grupper äger närvarorätt vid
styrelsemötena.

§ 13 Val av styrelse
Årsmötet ska välja föreningens styrelse som ska bestå av ordförande,
sekreterare, kassör och fyra ledamöter och eventuella suppleanter.
Ordförande väljs på ett år och övriga styrelseledamöter väljs på två år i
taget. Årsmötet ska också välja två revisorer som ska granska föreningens
räkenskaper och två revisorssuppleanter. Årsmötet ska välja en valberedning
inför nästa årsmöte.

§ 14 Extra årsmöte
Extra årsmöte kan inkallas av styrelsen eller om minst 1/3 av medlemmarna
så kräver. Kallelse och dagordning ska utfärdas som vid ordinarie årsmöte.

§ 15 Stadgeändring
Stadgarna kan ändras efter beslut på årsmöte och därpå följande extra
årsmöte eller ordinarie årsmöte.

§ 16 Föreningens upplösning
Föreningen kan upplösas efter beslut på årsmöte och därpå följande extra
årsmöte eller ordinarie årsmöte. Föreningens tillgångar ska handhas enligt
föreningens syfte så som  avslutande möte beslutar.

§ 17 Styrelse
Föreningens styrelses ordförande ska väljas direkt av årsmötet. I övrigt har
styrelsen att fördela sysslorna inom sig. Styrelsen ska ansvara för att alla
aktiviteter inom föreningen sker enligt föreningens syfte och värdegrund.
Styrelsens uppgifter är att sköta föreningens verksamhet, representera
föreningen, sköta föreningens räkenskaper, förbereda och kalla till årsmöte.
Styrelsen är beslutsmässig om minst 3/4 av ledamöterna är närvarande.
Styrelsen ska hålla minst fyra möten per år och förse medlemsbladet med
fullständig information om styrelsens och föreningens verksamhet. Styrelsen
ska utse ansvarig utgivare för medlemsbladet. Styrelsen kan till sina möten
adjungera vem den vill.
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Rollspel, lajv och LAN

Detta är några aktiviteter som sprids snabbt bland ungdomar, men vad är det
egentligen då?

Lajv
Vi började att berätta om lajv i december numret. Men för er som missat det tar vi det
igen i snabb version. Lajv är alltså när man lever sig in  i en annan värld t ex medeltiden.
Man har en roll tillexempel adelsdam, gangster, alv eller kanske vampyr. Det beror vil-
ken typ av lajv det rör sig om. Sedan har man den rollen och kör sedan teater improvi-
sation tjugofyra timmar om dygnet under hela lajvet. Under lajvet har man intriger, unge-
fär som en uppgift man ska göra under lajvet. Det kan vara att man ska stjäla bödelns
penningpung till att inte tycka om en viss person. Låter det krångligt? Kort sagt: männis-
kor klär ut sig i medeltids kläder och springer runt i skogen och låtsas leva under medel-
tiden. Det här är en snabbt växande aktivitet för både unga och äldre och mycket roligt.

Rollspel
Rollspel kalas ibland för papperslajv. Här sitter man runt ett bord och springer inte om-
kring ute i skogen. Det finns många olika sorters rollspel också t ex  fantasy, skräck,
gangster, viking, mutant, science fiction  och mycket mer.
  Den sorten som vi ägnar oss åt heter Dungeons &  Dragons (D&D). Det är ett
fantasyrollspel som utspelar sig i typ medeltiden, som sagan om ringen ungefär.
   Här har alla var sin roll t ex krigare, tjuv, magiker, präst mm. Både prästerna och
magikerna använder sig av
magi, dock olika sorter, prästen
kan t ex hela skador och bota
sjukdomar. Här ska man sam-
arbeta som ett sällskap där man
kompenserar varandra med
hjärna, muskler  och magi. Mot
en spelledare, det är den som
vet vad som kommer att hända,
vilka hemska saker som säll-
skapet kan tänkas träffa på i
sina äventyr. Spelledaren har nämligen ett äventyr där det står vad som finns på de olika
platserna som äventyrarna besöker.
  När man spelar så använder man tärningar för att se om man lyckas med olika saker i
spelet t ex om man träffar när man försöker döda draken eller om man ramlar ner när
man ska klättra över en mur. Man har många olika sorters tärningar 6-sidiga, 4-sidiga,
8-sidiga, 10-sidiga, 12-sidiga, 20-sidiga och procent tärningar (snurrigt eller hur?).

LAN
Det här är något väldigt intressant.  LAN står för Local Area Network. Här kopplar
man ihop sina datorer till ett nätverk med hjälp av en switch (eller/och en Hubb). Sedan
spelar man olika dataspel tillsammans i t ex lag eller alla mot alla. Oftast träffas man un-
der en längre tid och spelar ca ett dygn. Spelen man spelar är väldigt olika ett av det
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Järle Åkeri AB
Försäljning och transport

av grus, sand och sorterad jord

0587 - 502 19    070 – 545 02 15

ÖNSKAR ALLA
KUNDER EN
SOLIG VÅR!

Dags att tänka
på vårservicen!

Ett exempel på hur det kan se ut när man LAN:ar

vanligaste är CS, som
står Counter Strike som
är ett krigsspel. Just CS
spelar man bara i lag.
Andra spel man spelar är
t ex CoD (Call of Duty)
och . Något annat som är
väldigt häftigt är språket
runt LAN. De pratar
nämligen i förkortningar t
ex BRB som betyder Be
Right Back.
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Stationsjobb 2005
Sommar - Tåg - Turister - Jubileum

Vår tjugonde cafésäsong stundar och vi
räknar som vanligt med att flera
ungdomar kan beredas feriepraktik vid
stationscaféet under sommaren.
Så DU som är född 1989, anmäl ditt
intresse till:
LASSE CARLSSON, tel 0587-50073 eller
maila: lassecarlsson@tele2.se

Välkommen till 
 

Stationscafé i järnvägsidyll 
 
Öppethållande 10-18 följande helger: 
21-22/5, 28-29/5, 4-5/6, 11-12/6,  
20-21/8, 27-28/8, 3-4/9 samt  
dagligen under perioden 18/6-14/8 
 
Konstutställning 18/6-2/7   
Järle marknad 2/7 
Hantverksmagasin 3/7-14/8 
 
Veterantåg Nora-Järle-Nora, restid 20 min. 
Vägskylt R50 2 mil N Örebro 
 
Järle station 0587 – 502 90 

Evenemangskalender för våren

Tisdag 12/4 Bokbil vid Järle Station klockan18.40 - 19.10.
Torsdag 21/4 Slängning av grovsopor, Järlegården klockan 19.00.
Onsdag 4/5 Eventuellt Järlegårdsafton, 19.00. Dagen efter är Kristi

Himmelsfärds Dag.
Torsdag 5/5 Järlegårdsröj, 10.00. Kristi Himmelsfärds Dag.
Söndag 8/5 Stationsröj, 10.00.
Tisdag 10/5 Bokbil vid Järle Station klockan 18.40 - 19.10.
Måndag 16/5 Byakväll med Gerd Engman klockan 18 - 21.
Onsdag 25/5 Nytt datum för styrelsemöte klockan 19.00.
Tisdag 7/6 Bokbil vid Järle Station klockan 18.40 - 19.10.

 



23

Verksamhetsberättelse för Järle Byalag
                 2004
Årsmöten
Det ordinarie årsmötet 2004 hölls i Järlegården 7 februari.
Mötesförhandlingar och god middag lockade 14 av byalagets medlemmar.
Peter Ekström valdes till föreningens ordförande.
Ett extra årsmöte hölls 4 december med anledning av föreslagna
stadgeändringar.

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av ordförande Peter Ekström, sekreterare
Hilkka Sievert, kassör Lasse Carlsson, Ia Malmqvist, Thomas Lundström,
Sven Röstlund och Monika Almer.
Styrelsen har haft fem möten. I dessa har också representanter för
kommittéerna deltagit.

Medlemmar
Byalaget har haft 457 medlemmar under året.

Stationsjubileet
Årets kanske största händelse för föreningen var 150 årsjubileet för Järle
Station. För att förbereda detta tillsatte styrelsen en jubileumskommitté.
Själva jubileet firades med festprytt tåg, mässingsorkester, invigning av ny
flaggstång och ett av Örebro Länsmuseum inrett rum i stationen. En del av de
inbjudna gäster som kom med tåget hade tidstypiska kläder och bjöds på ett
litet skådespel och en storslagen middag. Bland de närvarande var
landshövding Sören Gunnarsson, Hans Eliasson, Marie-Louise Forsberg-
Fransson och Håkan Blomberg.

Öppna förskolan
Det var lite färre deltagare under året och verksamheten var inte
hela tiden på topp. Men lekparken har utnyttjats flitigt och
deltagarna har åkt och badat tillsammans. Mot slutet så tillkom nya
barn och föräldrar och aktiviteterna har tagit fart igen. Bland annat
beror det på en omorganisering hos förskolan som resulterade i att vi
bytte aktivitetsdag till fredagar vilket passade fler barn.

Bro- och skeppskommittén
Inget särskilt har under året inträffat inom kommitténs
ansvarsområde.

Järle Byablad
Ett jubileum som smög förbi lite obemärkt var att vårt Byablad fyllde trettio
år under 2004. Fyra nummer har som vanligt producerats och distribuerats.
Stort tack till de avgående redaktörerna Gerd Höök och Gösta Tegner som
länge garanterat utgivningen.
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Café och turism
Stationscaféet har varit öppet under åtta sommarveckor och anslutande
helger samt under Nora marknad. Några dagar i samband med skolresedagar
och Ljusstråks-arrangemanget i Nora har också varit öppna. Sammanlagt 58
dagar. Några mindre gruppbesök tillkommer dessutom.
Den stora begivenheten var förutom Järle Marknad naturligtvis stationens
150 årsjubileum.
Omsättningen var lägre än 2003 när det gäller enbart
café och PR. Resultatet ligger också lägre än fjolårets.
Dock är sidoinkomster från arrangemang i anslutning till
stationen betydligt större i år.
Våra 10 feriepraktikanter skötte sig med den äran och
tillsammans med de 4 ansvariga så fick de verksamheten
att fungera mycket bra.
En särskild eloge måste ges till alla ungdomarna för
arbetet och engagemanget runt jubileet. Alla gav det lilla extra som behövs
när det blir pressat. Att sedan alla kom klassiskt caféskrudade i vit blus/
skjorta och svarta byxor/kjol bidrog till att ge arrangemanget en mycket
stilig inramning.

Hantverkskommittén
Hantverksmagasinet hade öppet i sex veckor under sommaren, och dessutom
de två därpå följande helgerna. Två av deltagarna var nya för året. Även
inredningen var till stor del ny för året, de flesta varorna bjöds ut från av
deltagarna medhavda hyllor. Viss dramatik uppstod vid monteringen av dessa
hyllor. När de väl var på plats, stadigt förankrade i plankväggarna, hjälptes
alla tretton hantverkarna åt att fylla hyllor, bord och magasinsvågar med
gediget hantverk, att hålla öppet 10 till 18 varje dag och att sälja varorna till
trevliga kunder. Kundtillströmningen var god de flesta dagarna trots den
regniga sommaren. Dock fanns funderingar om att Ann E ska sticka upp ett
par ylletröjor till personalen inför nästa sommar.

IT-kommittén
Eftersom Järle inlemmats med det övriga moderna Sverige och fått
möjligheter till bredbandsuppkoppling har behovet och intresset för Järle
Byalags datastuga minskat drastiskt. Under året beslutade därför styrelsen
att lägga ner datastugan och IT-kommittén.
Kommittén har verkat under 8 år och har till stor del uppfyllt vad som avsågs,
nämligen att ”vara byalagets kontakt inom IT teknik och kontinuerligt
bevaka, utforma och stimulera IT användning och kompetens” som det stod i
vårt program från 1997.

Idrotts- och ungdomskommittén
Kommittén har inte varit aktiv under året vilket främst har berott på att
vädret inte gjort det möjligt att hålla igång isbanan.
På årets sista styrelsemöte beslutades att göra om kommittén till en
renodlad ungdomskommitté med särskilt ansvar för lajv och konfliktspel som
är en ny verksamhet för föreningen.
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Ett exempel på detta är ungdomarnas LAN-träffar som med råge fyllt
datavolymen i Järlegården ett flertal intensiva dygn under året.

Järlegården
Renoveringsarbetena som var som intensivast under 2003 har i princip
slutförts under året.
En energi- och ekonomibesparande åtgärd i form av luftvärmepump
installerades i slutet av jan. Efter ett års användning konstateras en
minskad elförbrukning på minst 40 %.
Vidare har ljuddämparväggen fixats och övre rummet tapetserats om. En ny
musikmaskin och en begagnad TV har också köpts in. En särskild fond har
instiftats för inköp av en videoprojektor och en ljudanläggning.
Användningen och verksamheten i lokalen har legat på en hög nivå hela året.
Den betalda uthyrningen har ökat och både våra egna vuxen- och
ungdomsaktiviteter fortsätter bra.

Måndagsträffen
12 träffar under våren, 10 under hösten.
Ungefär 30-35 barn per gång.
14 föräldrar sammanlagt som deltagit, åtminstone någon gång.
Aktiviteter: Godis, korvgrillning, brännboll, tipspromenader, disco,
luffarschackmästerskap, pingis, fotboll, kurragömma, kortspel,
halloweenfest, karaoke, tårtkalas, bowling...

Miljökommittén
Kommittén har studerat Econovas planer och tillståndsansökan för utökad
torvtäkt och upplag av rötslam. Utifrån detta har föreningen lämnat två
remissvar till länsstyrelsen som går ut på att under nuvarande
förutsättningar är Econovas planer inte acceptabla.
Miljöstationens vara eller inte har diskuterats under året. I brist på annan
lösning så har den fått bli kvar vid stationen. Där har en spaljé satts upp som
insynsskydd. Under senhösten så grusades en större yta för att få plats för
fler och större typer av containrar. Resultatet blev dock inte helt lyckat
varför en ytterligare insats behövs till våren.

Stationskommittén
Vår- och höströjningarna genomfördes med den vanliga in- och utplockningen
av trädgårdsmöbler, lövräfsning, gruskrattning och allmän
översyn av hus och tomt.
Efter en stor insats med hjälp av frivilliga krafter och
insamlade medel restes den nya flaggstången i samband med
stationens 150 årsjubileum i augusti.
Museirummet har renoverats med nya tapeter. Rummet har
utrustats med tidstypiska prylar och möbler uthyrda av
Örebro Länsmuseum lagom till jubileet.
Användningen har utöver sommaraktiviteterna i caféet och i magasinet med
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konst och hantverk samt julmarknaden varit nära nog obefintlig. Några få
gruppbesök före och efter säsong har dock förekommit.

Studie- och kulturkommittén
Har ordnat sedvanliga aktiviteter. Tipspromenader vår och höst och
cykelturer under sommaren. I oktober anordnades en välbesökt mongolisk
afton med konst, mat och föredrag. Året avslutades traditionellt med
ljusstöpning.

Vandringsleder
Intresset håller i sig för våra tre stignät i Skärmarboda, Lilla Mon och
Mogetorp. Totalt har ca 2500 kartor gått åt vilket betyder ca 8000
vandrare. Nerikes Allehandas ”prick-12”-arrangemang förlade den 19 juli en
deltävling till Skärmarbodagrottan vilket gav bra PR i tidningen.
Flera organiserade guideturer har genomförts, bl a för Fritid T-
län (som bidrog med 1500 kr till verksamheten) och kommunens
naturvårdsenhet som den 30/9 gjorde en specialkomponerad
vandring i bergen med avslutning vid kanotrastplatsen i
Karlsdamm.
Kommittén har genomfört ett omfattande målnings- och annat
underhållsarbete.

Övrigt
Under våren utvecklades de under december 2003 etablerade kontakterna
med kommunens nya organisation. Vi hade en dialog om att utveckla
samarbetet och att försöka etablera ett avtal med kommunen. Eftersom det
är ett flertal förvaltningar som berörs, så var det inte helt enkelt att få till
en helhetslösning, men samarbetet och kontakterna på de olika
förvaltningarna kändes ändå värdefulla att få knyta. Vi tror att vi med
detta samspråk ytterligare har förstärkt vår position och goda rykte hos
kommunen, som ansvarskännande och engagerade i vår bygds intressen och
goda utveckling framöver. Inte minst visar sig detta i det ekonomiska stöd
som byalaget erhållit under året.

 Vad är det höjdarna
dricker??? är det vin?
nej! Är det öl? nej! Det

är faktiskt cola!!!

(Detta är en
intern bild från

årsmötet)



27

Sammanfattning av miljökommitténs yttrande över Econovas
tillståndsansökan

Econova Energy AB har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till etablering av en
återvinningsanläggning för restprodukter. Dessa kommer huvudsakligen från skogs- och
energiindustrin samt från kommunal verksamhet för totalt 100 000 ton avfall per år på
Järle mosse. Av ansökan framgår bland annat att verksamheten kommer att medföra
utsläpp till vatten samt kan ge förekomst av lukt och buller. En fullt utbyggd
återvinningsverksamhet beräknas medföra 3200 transporter per år, vilket innebär
ungefär en fördubbling av dagens trafik. Miljökommittén har på styrelsens uppdrag
lämnat in ett yttrande till länsstyrelsen. Sammanfattningsvis har vi uttryckt vår oro vad
det gäller damm, bullernivåer, lukt och transporter.

Damm
Förutom torvdamm tillkommer det en helt ny typ av damning från skördningen av sol- och
vindtorkat avloppsslam. Som närboende upplever vi det som mer tveksamt att få tvätt
och uteplatser täckta med avloppsdamm än med torvdamm.

Buller
Idag upplever de mest närliggande fastighetsägarna bullret från verksamheten som
störande. Vid en utökning bör länsstyrelsen ställa de hårdare villkoren för bullernivåer
som man ställer vid nyetablering, eftersom en stor del av verksamheten måste ses som en
ny verksamhet.

Lukt
Förutom uppläggnings- och beredningsytorna ger även transporterna med avloppsslam
och annat avfall till anläggningen upphov till lukt. Under testperioden år 2004
uppmärksammades ett starkt illaluktande inom byn vid ett flertal tillfällen. Även spill
från transporter noteras frekvent. Vi har mycket svårt att tro att luktstörningar inte
uppkommer. Skyddsåtgärder skall redovisas och även hur man mäter och kontrollerar
lukt.

Trafik
Redan idag är den tunga trafiken genom byn störande, framför allt ur
säkerhetssynpunkt. Vägen är mycket smal med dålig sikt. På vägen går, cyklar och rider
barn och vuxna. Dessutom stannar skolbussen för att plocka upp och lämna av barn på
flera ställen. Som transporterna går i dag passerar dessa fordon lekplatsen och
stationen med café, där Byalaget med andra intressenter sommartid satsar på turismen,
med uppåt 10 000 besökare årligen.

Söderut passerar bilarna Flåten, där vägen är smal och går mycket nära
bostadshusen. Vidare passeras Järleån på en BK2-klassad bro med en körbana genom
skyddsområde för vattentäkt. Anslutningen till riksväg 50 är otillfredsställande
trafiksäkerhetsmässigt med korta siktsträckor söderut och en mycket farlig
vänstersväng för norrifrån kommande fordon. Vi anser därför inte att man kan lämna
tillstånd till en utökning av verksamheten i någon form innan bro- och trafikfrågan är
löst.

Kommunikation Miljöpanel-Econova
Econova har lovat att hålla en kontinuerlig kontakt och information med Byalaget i form
av en miljöpanel. Dessa möten har tyvärr uteblivit. Vi anser därför att företaget skött
kontakten med de närboende på ett oseriöst sätt.

Miljökommittén
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  En  hälsning från Ervalla  babtistförsamling

  Vi i Ervalla baptistförsamling vill ge möjlighet
för alla åldrar att kunna mötas i gemenskap och i
en trygg samvaro i bygden.
Lite programtips om sånt som kommer framöver.
    Rolf Reinvalds träffar de äldre barnen från Ervalla
skola 22/4. Han har varit nere i ’träsket’ och åker nu
runt  i Sverige och träffar barn och ungdomar och
berättar om riskerna med narkotika m.m. Han kommer även att vara med på
en samling på lördag kväll 23/4
    Samma dag den 22/4, kommer Åke Nilsson  att ge de yngre barnen en glad
och rolig stund med sång och musik. Han berättar bla. om barn
i Rumänien. Alla samlingarna blir i kapellet.
 
   Trivselträffarna fortsätter under våren i församlingshemmet i samverkan
med Sabattsberg och Sv. kyrkan. samt att vi har olika gudstjänster och
samlingar som annonseras i bla. NA. och i vårt församlingsblad. Vill Du ha
bladet så hör av Dej till:
Ervalla baptistförsamling, Rosenborg, 718 95 Ervalla.
 
   Pastor Göran Carlsson, Örebro, medverkar hos oss under våren och
försommaren. Han är också en mycket duktig konstnär 
med många fina målningar, som han kanske kan visa någon gång. 
 
   Å så ett bra bibelställe som Du kan ha nytta av: Jesaja 58:11 ”Och Herren
skall ständigt leda Dig. Han skall mätta Dig mitt i ödemarken och ge styrka
åt benen i Din kropp. Och Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna
ett källsprång vars vatten aldrig tryter.”
 
   Vi behöver träffa Honom,- Han som skapade allt så fint, för vi klarar oss
inte utan Hans hjälp. Om Du ber till honom så får Du en glädje och trygghet
som bär igenom alla dagar.
   Bönesvar kommer också. Vi har tex.bett för en kvinna i bygden som länge
har haft ett besvärligt bensår som inte ville läka. Hon har även fått gråstarr
och behövde få bli opererad, men då måste såret läka först. En dag
ringde hon till en medlem i församlingen och berättade om att bensåret har
läkt. Kvinnan var jätteglad och kände sej mycket tacksam för bönesvaret
och ser fram emot att få hjälp med ögonen snart. Det känns så roligt och
insparande att få så konkreta bönesvar.
   Du kan pröva Du också. Hör av Dej om Du vill ha hjälp med att be eller
prata med någon om nåt som är viktigt för Dej. Vi har absolut tystnadsplikt
och ger Dej möjlighet till en avspänd atmosfär i Guds närvaro.
 
Så vill vi önska alla en fin och skön vår.
Hälsningar från oss i Ervalla baptistförsamling gn. Rune Nordin
Föreståndare Betty Huss, 019-281335
Ordf. Rune Nordin 019-281213
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Anna-Lisa H, Karl-Arne K, Gösta T

Styrelse och kommittéer  2005
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Böcker på väg
I bokbilen, dekorerad av konstnären Christina
Hendahl, kan du välja bland över 1000 böcker för
både vuxna och barn. Det finns även
storstilsböcker, kassettböcker och tidskrifter. Man
tar emot beställningar på böcker som inte finns i
lager, också talböcker och böcker på främmande
språk.
Du kan komma i kontakt med bokbilens personal på
telefon 019-21 61 44 eller 070-259 59 52.

E-postadressen är bokbilen@orebro.se. Mer information om bokbilen, och möjlighet att
söka i bibliotekets katalog hittar du på www.orebro.se/stadsbibliotek.

Resterande turer för våren är för Järle med omnejd:
tisdagarna 19 april, 17 maj och 14 juni.

Ölmbrotorp, Ölmbrogården 16.40-17.10
Avdala 17.30 – 17.45
Ervalla skola 17.50 – 18.20
Järle station 18.40 – 19.10
Lövåsen 19.30 – 20.00
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Cykla i sommar - och vinn små priser...

Cykelturen till Harrys Motor startar som vanligt 1:a maj.
Instruktioner kommer att finnas vid brevlådan på stationsmagasinet.
Välkomna önskar Kulturkommitten!

ANNONSERA I BYABLADET
kan företag, föreningar o privatpersoner
göra. Kontakta Monika Almer,
tel: 0587-503 00.
Priser: helsida 300
kr, halvsida 200 kr
och kvartssida
100 kr

Numren till stationen och Järlegården

0587 - 502 90         0587 - 500 01

MANUSSTOPP FÖR NÄSTA
NUMMER BLIR DEN 25 MAJ
Alla manus, papper eller diskett, skickar
du till: Ida Röstlund Rönnbärs v. 4
713 91 nora
Eller E-posta till:
jerlebyablad@hotmail.com

Aktuellt från  
ERVALLA HEMBYGDSFÖRENING 
 
 

Program första halvåret 2005. 
 
 

April 
30 fredag 19.30 Valborgsmässofirande  vid Hembygdsgården.  
   Brasa. Vårtal. Sång av Ervallakören. Kaffeservering. Varm korv. 
 

Maj 
5 torsdag 08.00 Ervallaalliansens traditionella gökotta vid 

Tistaborg (Järle Skans).  Kaffe medtages.  
 
22 söndag13.00 – 17.00   Hantverksdag vid Hembygdsgården. Levande 

hantverk. Lokala slöjdare och hantverkare.  
   Utställningar, bland annat: 
    ”… detta har jag gjort i slöjden ”. 
    Musikunderhållning.  14.00  ”Mr Tom” trollar för barnen. 
   

Juni 
24 fredag 14.00 Midsommarfest vid Hembygdsgården.  

   Traditionellt midsommarfirande med uppvisning av 
Frövi Folkdansgille och lekar kring stången till musik av ”Gun & Birger”. Fiskdamm, 
pilkastning, kaffeservering och lotterier m.m. 



Byalaget medlemsmöte 2005 
 
Dag: Mån 2005-05-16  Tid: 18.00 - 21.00  Plats: Järlegården 
 

BYAKVÄLL PÅ JÄRLEGÅRDEN  
med vår förra landshövding GERD ENGMAN 

 
Program: (med ca tider) 
18.00 Inledning av Peter E och Lasse C om kvällens syfte. 
 
 Kort information om aktualiteter i bygden 
 - Byalagsaktiviteter i sommar 
 - Presentation av ungdomskom. verksamhet  

- Vad händer på torven  
- Info om Flåten bron och Rv 50 

 - En presentation av bygdens föreningar och företag. 
 
 Bildspel från byalagshistorien på lånad videoprojektor  
 – ”ett fullskale test” och synpunkter på detta. 
 
 Rådslaget – presentation kopplad till byalagshistorien och 

framtiden för byn och bygden. Förslag att bilda arbetsgrupp / 
studiecirkel.  

 
19.30 Dags för Kaffe med smörgås 
 
20.00 Gerd Engman kåserar ”Från Eldsjäl till Landshövding” 
 
 Efterföljande samtal med Gerd och folk från byalaget om 

erfarenheter och möjligheter för byn och bygden. Förberedda frågor 
och spontana infall. 

 
21.00 Avslutning 
  
Ingen anmälan behövs. Frågor kan ställas till Lasse C 0587-50073. 
  
VÄLKOMNA!! 

Byabladsredaktionen
Peter Ekström - ansv utg.
Ida Röstlund - redaktör
Tove Ekström - redaktör

Medlems- och prenumerationsansvarig
Gösta Tegner, 019- 14 47 39,

 gosta.tegner@scb.se

Byabladsadresser:
Järle rönnbärs v. 4, 713 91 Nora,
tele: 0587- 500  76 (Ida)

Järlebyv. 15, 713 91 Nora,
tele: 0587- 501 33 (Tove)

NY mailadress: jerlebyablad@hotmail.com
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