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  JÄRLE            
BYABLADS

HÖSTNUMMER 2015

NR 3 SEPTEMBER  ÅRgÅNg 41

JA MÅ VI LEVA UTI 600 ÅR

Anettes smaskiga jubileumsbakelse som serverades i samband med 
Järle marknad. En av fyra dagar i Ervallas sockens 

600 års jubileum.
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FRAMTIDS- & MILJÖVÄNLIGA VECKAN 

Under vecka 40, 26/9 - 4/10, genomförs Framtidsveckan 
för fjärde gången. Även i år i samverkan med Miljö-vän-
liga veckan som arrangeras av Naturskyddsföreningen. 
Huvudarrangör är Länsbygderådet Örebro Län, Hela Sve-
rige ska leva.

Alla är varmt välkomna att genomföra arrangemang 
i Framtidsveckan och miljövänliga veckan. Skriv in ditt 
arrangemang på www.framtidsportalen.se så syns det av 
fler! Vi hjälper gärna till med stöd, tips och inspiration.

Framtidsveckan är ett 
smörgåsbord av aktivi-
teter som tillsammans 
ger lokala svar på glo-
bala kriser vare sig det 
gäller skördemarknader, 
visningar av förnybar 
energi, föreläsningar 
som visar att vi kan 
förändra vårt sätt att 
leva. De visar att det 
som behövs för en håll-
bar framtid är detsam-
ma som behövs för att 
förverkliga blomstrande 
lokalsamhällen. 
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

  I sommarens sista självning som det känns när solen ski-
ner och ger en del värme i alla fall. En sommar som varit 
lite märklig det tog verkligen tid innan det blev vår och 
ännu längre tid innan det blev sommar. Så den blötaste juli 
i mannaminne, för att sedan avlösas av en fantastisk au-
gusti med nästan bara sol.
  Det har präglat en del av aktiviteterna. Sålunda fick Jär-
le marknad, bakluckeloppis och Ervalla hembygdsdag fint 
väder, medan Ervalla SKs jubileumsdag och Ervalladagen 
rikligt med regn. Även caféet har påverkats med sämre 
försäljning under regnperioden men enstaka bra dagar och 
så god försäljning när vädret varit bra. Någon sammanräk-
ning finns inte än, men jag har en känsla att den ändå blir 
bra. Vårt fina café har spritt sig så det kommer folk lång-
väga ifrån.
  Lite dramatik har vi också haft när det var en svår bil-
olycka på R 50 mella våra infarter och all trafik utom den 
tunga leddes genom Järle. Det blev inte lite kaos med alla 
husvagnar, bilar och tåg!
  Ervallas 600 års jubileum torde väl alla märkt av som 
avhållits i dagarna fyra. Hembygsdagen, Järle marknad, 
Ervalla SKs jubileum med musikfest vid Hults säteri och 
slutligen Ervalladagen. Vilket jobb man lagt ner från Er-
valla bygdelag och alla ideelt arbetande personer!

  Nu stundar hösten med allt vad det innebär. För byala-
get en röjardag som vi hoppas så många som möjligt deltar 
i samt Irländsk pu och kasperteater som vi hoppas det 
kommer ännu fler till! Läs om detta och mycket mer i höst-
numret av Järle Byablad.

      Sven Röstlund ordförande
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Ansiktslyftning för vår 161-åring
Det har nu gått 30 år sen stationen  renove-
rades och dessa år har slitit hårt på byggna-
den och särskilt då taket vars tegel måste

bytas ut. Liksom isoleringen och några rötskadade stockar vid ena entrén. 
Och nya stuprör och rännor och nödvändig översyn av hela dräneringssyste-
met ska också åtgärdas. Fasaden och fönstren ska målas om och även  vänt-
salen (nästa år). Att få bort den gamla mineralullen blev ett vidrigt jobb. 
Skitigt, dammigt, trångt, hostigt och enorma mängder ull och gammalt virke 
att lösgöra och kasta ut från vindsfönstren. Mitt huvud blev rätt mörbultat 
av takstockarna innan en cykelhjälm kom till undsättning. Fortsättning följer 
i julnumret.     /gösta

Foto: Maria Andréasson, NA

En av mängden sköra och trasiga 
tegelpannor i luften.

Tegelnostalgi
Många av de gamla pannorna har minsann anor. De från Yxe 
tegelbruk kom på redan 1854 medan fl åtapannorna kunde 
först komma 1895 då detta bruk startade. Om Yxeteglet 
läser vi på nätet: ”Å egorna fi nnes ypperlig tegellera, hva-

Om Yxeteglet 
läser vi på nätet: ”Å egorna fi nnes ypperlig tegellera, hva-

Om Yxeteglet 

raf sedan längre tid tillbaka tillverkas det fasta och för 
vatten ogenomträngliga, i orten bäst kända taktegel”. Till 
tröst för att dessa pannor nu kasseras, kommer Yxes alla 
rejäla nockpannor att återanvändas.

Snart ligger vi på plats och ska bestå 
provet till 2115 alla gånger.

Ifyllda bomärken på 
originaltegelstenarna.
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För kroppens insida

säljer vi rena och effektiva naturprodukter.

För blodcirkulation, PH-balans, immunförsvaret och 
energigivande.

I september har vi även spännande 
bantningsprodukter.

Väldigt många märker stor skillnad på livskvalitet. 

För kroppens utsida

säljer vi organiska produkter
Tvål, shampoo, babyshampoo, hud-/handkräm, 

make-up etc.
Naturliga produkter fria från parabener och 

mineraloljor 

Inte testade på djur. 
Baserade på växtoljor och extrakt. 

Organiska 
Ekologiska

Kontakta: 
Annika Hentilä 
076-392 79 04 

Vi finns i Järle
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REKORDMARKNAD I KALASVÄDER

  Så blev det då äntligen sådant väder som man som marknadsgeneral 
önskar. Det vill säga, lite sol, lite moln, cirka 20 grader. Och framför 
allt inget regn. Detta gjorde att folk strömmade till från när och 
fjärran. Många anlände med de tåg som kom ångande från Nora. Så 
hela dan var det ett ström av människor som besökte vå lilla gemyt-
liga marknad. Kön ringlade lång framför caféet, med alla som ville ha 
fika, Järlekaka, korv, glass med mera. Likaså var det många som ville 
ha grillat i det fina vädret så Sigrid med sina styrkor hade att göra 
vid grillbordet. Likaså de glada grillarna Morgan och Marko med hjälp 
av Ines.
  Open house firade stora triumfer med sitt spelande från scenen. 
Många sjöng med eller bara njöt av Taube, Stones och Dylan med 
mera i den härliga stationsträdgården. Bröderna Bergkvist spelade 
kasperteater i magasinet, det var lite glest vid första föreställningen 
Den elaka kråkan. Men desto fler vid den andra Kalle och Valle, då var 
det riktigt trångt. Som vanligt levde sig barnen in i pjäsen och skrek 
och skrattade så det stod härliga till.
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  De flesta försäljare gjorde riktigt bra affärer, även om det fanns 
någon som tyckte det var bättre förra året! Men flertalet var 
mycket nöjda att det kom så mycket folk. Hela Westbergs äng var 
full med bilar och det är bara att tacka att vi år efter år får använ-
da den. Var skulle vi annars göra av alla besökare som kommer med 
bil.
  Hoppande kaniner fanns det också igen efter ett års frånvaro. 
Men de har lite svårt att samla så många, men de som kom hoppade 
glatt, till framförallt barnens förtjusning. Kaninutställningen hade 
desto fler kaniner att titta på och kanske till och med klappa på.  
Något som var mycket populärt var ju den fantastiskt snälla häst 
som barnen kunde rida på, och de fint klädda från Ryts häståkeri 
som höll i det.
  Så efter några års lite tråkiga väder så blev det äntligen bra 
marknadsväder. När vi summerade dagen kunde vi konstatera att 
mycket tagit slut eller i det närmaste och att behållningen blev nytt 
rekord. All time high!!!
  Tack alla som hjälpte till så att det blev en sådan lyckad marknad. 
Alla i caféet, vid grillen. Alla ni som bar marknadsbord, ni som kom 
från torven med lyftare, de som ordnade parkering och skyltning. Ni 
som hämtade och lämnade ”Baja-Majan. Alla ni som handlat och för-
berett och lett arbetet. Det är inget som görs av sig själv. Mycket 
mer arbete än man kan tro när man kommer som besökare och räk-
nar med att allt ska fungera.
  Bara hoppas att vädrets gudar fortsätter att vara oss begivna 
kommande år.

    Sven Röstlund marknadsgeneral
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SKÖRDEMARKNAD I JÄRLE

Den 3/10 11-14 så blir det således ånyo 
skördemarknad i byn, vid stationen närmare 
bestämt. Kom och inhandla lokalt produce-
rade grönsaker och annat från närområdet.

Varmt välkomna önskar Järle byalag

Insamling av 
BARN- DAM- och HERRKLÄDER, 
skor/stövlar, lakan och handdukar 

till en församling i TARTU, ESTLAND

Immanuelskapellet 
lördag 3, 10, 17 och 24 oktober kl 10-12 

eller ring Gerd 019-28 13 10, 070-234 28 80 
för annan tid. 

Allt ska vara HELT och RENT!
Banankartonger är bra att packa i. 
Spädbarnskläder packas separat! 
Fraktbidrag mottages tacksamt 

ERVALLA BAPTISTFÖRSAMLING 
i samarbete med 

Vidablickskyrkan i Norrköping
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Den dagen ni behöver så finns jag ….
Begravningskaffe/mat.
Önskar ni en personlig och lyhörd leveran-
tör till begravningskaffet? Vi tar med oss 
gott hemgjort fika eller hemlagad mat och 
ser till att er lokal är inredd med omtanke 
innan gästerna anländer. Vi serverar på 
församlingshem eller på annan plats ni valt, 
samt hos mig på Christinas Gästgifveri.
Det är oerhört viktigt att få samlas och 
samtala och jag garanterar ett vänligt och 
personligt bemötande vid minnesstunden.

Hembesök

Har du problem med ditt djur? Eller vill du bara 
veta vad ditt djur tänker?
Jag kommer hem till er och ni presenterar ert 
djur. Där skriver jag ner namn, ålder, hur länge 
ni har haft djuret och om ni vill framföra eller 
fråga något. Sedan sätter jag mig ensam med 
djuret som överför tankar, bilder och känslor 
till mig. Jag nedtecknar dessa utan att vare sig 
lägga till eller dra ifrån en endaste liten detalj. 
Sedan har jag en genomgång med djurägaren 
där jag via anteckningarna och mitt uttrycksful-
la kroppsspråk presenterar allt som djuret har 
förmedlat. Innan jag åker hemåt överlämnar jag 
naturligtvis samtliga anteckningar till djuräga-
ren. Ett besök tar totalt 2 – 2,5 timme.
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    L  i  t  e   s m å t t   o c h

Filminspelning 9 juni i Nora och Järle för 
vinterns upplaga av julkalendern i TV. Temat är 
vår historia från 1015-2015 sedd med barnaö-
gon och i Järle handlar det om industrialismen 
på 1800-talet då järnvägen kom till. Kändispa-
ret Erik Haag och Lotta Lundgren och de tre 

barnskådespelarna trivdes gott i Järle och meddelade att avsnittet i Nora och Järle visas den 18 
december. Eller var det den 17? Håll utkik!

Några bilder från 
marknaderna i Järle 
27 juni och Nora 29 
augusti. Vilka som är 
från Noramarken får 
du lista ut själv. För-
resten, känner någon 
igen de tre mammor-
na med varsitt barn? 
Meddela mig i så fall.  
  /gt

Endast 
två järle-
bor hade 
nöjet 
att följa 
med 
inspel-
ningen, 
mamma 
Petra 
och lille 
Assar.
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g o t t   i   s o m m a r

Vilka har vi nu här, jo det är tjänst-
görande kaféjobbarna Rebecca Dahl, 
Erik Deubler och Celicia Gustavsson 
som hade fullt upp på Noramarken 29 
augusti. De får representera årets skara 
av feriepraktikanter som bara blev 8 
stycken mot normalt 11, 12. Med följd 
att vi fick fylla på med massor av ext-
radagar för att klara vårt öppethållande. 
Och det kostade förstås kafét rätt mycket 
pengar men trots detta ökade vi försälj-
ningen så pass mycket att förra årets 
överskott kunde upprepas. Mycket tack 
vare vädret som var precis lagom för att 
gästerna skulle strömma till. Och såklart 
tack vare det utökade utbudet av gosaker 
från kafét. Eller vad sägs om  Järleka-
kan (redan en klassiker), Citronkaka, 
Morotskaka, Kladdkaka med gelehallon, 
allehanda pajer och den senaste hiten, 
Smörgåsbakelse med bl.a. skagenröra. 

Och fullt betyg förstås till Anette B och 
Kristina A som hårt arbetande arbetsle-
dare. Ett tack även till Birgitta och Lasse 
C för det stora kylskåpet i uthuset som 
underlättade förvaringen  av färskvaror 
betydligt. Och till Björn B och Morgan 
E för allt trädgårds- och möbelarbete, 
jättebra insatser, det får ni gärna göra 
om!                                  /gösta

Lite dramatik fick avsluta Noramarkens första dag. 
När vi höll på att stänga vid 6-tiden seglade plöts-
ligt en stor brandbil in med fullt manskap in på 
parkeringen vid järnvägsövergången. Vad står på 
på kan man undra. Ingen rök i sikte. Jo ändå, lite 
längre bort vid järnvägsbron där lokgnistor lyckats 
antända vegetationen på marken nedanför bron. 
Så utryckningen var alls inte förgäves. Klart att 
vi bjöd brandmännen på fika efteråt vilket taxamt 
emottogs.
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  En riktigt folkfest med 
mediabevakning högt och lågt. 
Kl. 15:00 firades Ervalla SKs 
80år med en högklassig veteran-
match. ÖSKs veteraner vann vis-
serligen matchen med 1-4 men 
det bjöds på många fina kombi-
nationer och publiken njöt trots 
att regnet nu hade börjar falla. 
 
På kvällen sen så föll regnet 
desto mer och man trodde att 
bygdens boende och andra 
besökare skulle hålla sig hemma 
under jubileumsfestivalen men 
icke sa nicke. Ca 450 besökare 
tog sig till Hult säteri och åt och 
drack. Lyssnade på fin 
musik gjorde publiken också och 
som alltid i bygden omvänt med 
lokala artister med avslutningar 
av Svenne Rubins. Som de 
rockade loss och bjöd på sig 
själva. Alla ”klassiker” repades 
av och en hel del nya låtar likaså. 

JUBILEUMSDAGEN I JULI

Bygde-TVs utsände intervjuar

Veteranspelare från Ervalla och ÖSK gör upp om äran
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Efteråt såldes souvenirer och autografer skrevs. Sista taxibilen 
lämnade området långt efter att musiken tonat ut ur högtalarna 
och festivalen blev blöt men väldigt lyckad och bara goda vitsord 
efteråt av ordningsvakter, serveringspersonal och artister. Likaså 
ÖSKs spelare tackade för ett mycket fint arrangemang på Lyck-
evallen under eftermiddagen och nog tänkte vi allt på det mesta 
trots att det var premiär för denna sortens större arrangemang i 
bygden. Mäla på Hult säteri och undertecknad som ordförande. Vi i 
bygdelaget tackar för alla besökare denna jubileumsdag och det är 
ni boende och besökare som är och gör bygden, tack allesammans!

       Per-Åke Sörman

...och regnet det bara öser 
ner

Men när Svenne Rubins kom då var regnet som bortblåst. 
Så upplevdes det i alla fall!
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Dags för höstservice
  -
Beställ vinterdäcken 
nu!

 JÄRLE ÅKERI AB

FÖRSÄLJNING OCH TRANSPORT AV 
GRUS, SAND OCH SORTERAD JORD

        0587-50219  070-5450215
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ERVALLA HEMBYGDSFÖRENING
Ervalla hembygdsförening håller årsmöte 

torsdagen den 8 oktober kl 19 
i Församlingshemmet i Ervalla. 

 
Årsmötesförhandlingar, kaffe och smörgås 

och underhållning. 
Till medlemmar kommer personlig kallelse med post. 

Även nya medlemmar välkomnas! 
 

För ev andra aktiviteter under hösten hänvisar vi till 
Föreningsnytt och Idag i Nerikes Allehanda

SABBATSBERG
UNGDOMSGÅRDEN
Seven-eleven: Öppet hus 
lördagar 19.00-23.00 från klass 6

Söndagsskola: Varannan söndag start 
20 september kl 10.00

MISSIONSHUSET
Familjegudstjänst och skördefest: 
Söndag 4 oktober kl 10.00 

TRIVSELTRÄFF
Torsdag 22 oktober kl 14.00 medverkande 
Fellingsbros pensionärskör
       
                                                   VÄLKOMNA!!!
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FIXAR OCH RÖJARDAG

VI FÖRSÖKER UPPREPA SUCCÉN FRÅN I VÅRAS, MEN 
NU ÄR DET HÖSTRÖJ. STATIONEN SKA HÖST/VIN-

TERBONAS. JÄRLEGÅRDEN SNYGGAS TILL INFÖR 
HÖSTEN OCH VI GER SLUTFINISH TILL LEKPARKEN.

VI TRÄFFAS LÖRDAGEN DEN 10 OKTOBER KL 10.00 PÅ 
STATIONEN OCH FÖRDELAR UT OSS, MAN HÅLLER 
PÅ SÅ LÄNGE MAN HAR TID OCH LUST MEN BYALA-

GET BJUDER PÅ NÅGOT ATT ÄTA OCH DRICKA.

VARMT VÄLKOMNA OCH KOM IHÅG JU FLER VI ÄR 
DESTO ROLIGARE ÄR DET OCH FORTARE GÅR DET!!!

             JÄRLE BYALAG

Denna intressanta bok hit-
tade jag i en bokhandel och 
bläddrade upp en sida. Vad 
hamnade jag på? Jo, Järle 
station. Vilken tur och vad 
roligt att Järle station är 
en av de 501 platser man 
ska besöka innan man dör!
Klart jag köpte boken! 
Förutom det, finns där 
beskrivet en massa roliga 
och intressanta platser. 
Inte bara de klassiska 
sevärdheterna utan även en 
del udda platser. 
Kan rekommenderas.

Sven Röstlund
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TÅG MED BRUDPAR OCH TROLL

En fin sommar dag i augusti kom tåget och hade dels med sig ett 
brudpar med följe som skulle ha fest i Järlegården men började 

med välkomstdrink vid stationen.
Med på tåget var också Ove Hoffner också känd som Ove Långnäsa, 
trollet. Han hade ett stort antal barn i följe på trolltåget och spela-

de sedan en uppskattad enmansföreställning i trädgården.

Ove ”Långnäsa” Hoffner

Brud med bröllopsgäster och stationspersonal
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Ervallaflaggan hissas med trumpetfanfar. 
Sen talar landshövding Maria Larsson

ERVALLADAGEN 5/9

Ervallabor och 
andra trotsade 
det strilande reg-
net och hittade 
kanske något 
bland stånden.

Fjärde och sista dagen på 600 
års firandet. Det började den 9/5 
och slutade den 5/9, fantastiskt. 
Precis som hela firandet. Från 
hembygdsdagen, Järle marknad, 
fotbollsföreningens jubileum 
med Svenne Rubins på kvällen 
och så slutligen. Ervalladagen! 
Med flagghissning med fanfar. 
Landshövdingstal i kyrkan och 
planterandet av en lind av den-
samma.

  I församlingshemmet bjöds på 
tårta. En sexmeter lång skapel-
se som tillverkats av barn och 
föräldrar på Gårn. En mumsig 
skapelse med geléhallon och 
chockladpraliner ovanpå. Den 
gick åt vill jag lova. Vid två tiden 
var det bara ½ meter kvar!

  Tyvärr var vädrets makter inte 
med arrangörerna utan det an-
tingen duggade eller kom rejäla 
skurar. Men folk kom ändå.    

Med regnkläder och paraplyer. Där fanns 
Kanan och Rörbraket som sålde sina 
nyttiga grönsaker. Järle hantverksmagasin, 
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Den sex meter långa tårtan som 
här reducerats till hälften. Gjord 
av barn och vuxna på Gårn.

hantverk, Tuppervare, växtklämmor, viltolycksföreningen. Ja till och med be-
gravningsbyrån var där för att visa att landsbygden lever! Och mycket annat. 
Det grillades, såväl korv som hamburgare för de som var hungriga. 
  Vid vägen var en riktigt stor storbildsskärm uppsatt där man kunde se avsnitt 
av den fantastiska Bygde-TVn.
  I gymnastiksalen bjöd bröderna Bergkvist på kasperteater för hugade barn en 
liten men entusiastisk skara deltog med skratt och glada tillrop.

  Vid hembygdsstugan 
kom så en trubadur som 
spelade välkända låtar 
som de flesta kunde 
sjunga med.
  På kvällen avslutades så 
dagen med en gospelkon-
sert som en bra avslut-
ning.
  Vilken vår och sommar 
det varit. Vilket enormt 
jobb bygdelaget lagt ner 
på detta firande. Man 
kan bara buga av beund-
ran. Nu är Ervalla satt 
på kartan så att säga!
Ja må vi leva!

 Sven Röstlund
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KASPERTEATER  MED BRÖDERNA 
BERGKVIST SÖN 22/11 KL 15.00 PÅ 
JÄRLEGÅRDEN. SEN TILLVERKAR VI 

EGNA DOCKOR OCH FIKAR. FRI ENTRÉ.
 

Varmt välkomna önskar Järle byalag

                           

IRLÄNDSK MUSIKAFTON MED SONAS

LÖRDAG 14/11 KL 19.00 ÖPPNAR VI, DÅ 
ÄR DE TILLBAKA IGEN OCH SPELAR SIN 

GLADA MEDRYCKANDE MUSIK. 
MUSIKEN BÖRJAR 19.30-20.00. 

Ätbart och drickbart finnes! 

Entré 100:- 
VARMT 
VÄLKOMNA!
ATT NJUTA AV 
EN TREVLIG 
KVÄLL



HANTVERKSMAGASINET VID JÄRLE STATION

  Vi blev 13 deltagare i år, efter några sena avhopp. Ibland händer saker 
man inte kan råda över. De flesta av oss har hantverk till försäljning, 
och så är vi 3 som har antikvariat, glas och porslin av äldre datum och 
sylt&saft från Grangärde musteri.
  Sommaren har varit bra, många besökare från när och fjärran har 
hittat oss och vårt härliga Stationscafé. I år har Nerikes Allehanda 
”lyckats” ha oss med under Idag nära nog alla dagar. Flygblad har som 
vanligt delats ut på turistbyråerna i Örebro, Nora och Lindesberg. Och 
vi har tillfällig vägvisning från R50, den säger Hantverk 2. Syns man inte 
så finns man inte, eller hur?
 
  Nu tar vi nya tag under höst-vinter-vår och återkommer - förhopp-
ningsvis - fräscha inför nästa säsong i magasinet. Då med ett renoverat 
stationshus. Tänk om den renoveringen kunde ”spilla över” lite på maga-
sinet också. Man blir lite sned i ryggen om man sitter för länge på stolen 
vid kassabordet…
  
  Tack för i år och välkomna åter 2016, måndagen efter 1:a lördagen ef-
ter midsommar! Eller, enklare uttryckt, måndagen efter Järlemarken.
Vill du ha kontakt med någon av oss innan vi öppnar nästa år hör du av 
dej till Gerd via mail gerd.hook@telia.com eller på 070- 234 28 80. Du 
kanske kommer på att nå´t från Hantverksmagasinet skulle vara en bra 
julklapp?

Stort tack till if för hjälp med årets försäkring.

        Gerd Höök
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TRAFIK GENOM JÄRLE, MED ELLER UTAN OLYCKOR

    
  En svår olycka skedde ju i somras på riksväg 50 mellan norra och södra 
infarten till Järle vilket det flesta kanske vet. Tragiskt med dödsfall. 
Följden blev ju också att man då ledde trafiken genom Järle,  dock inte 
den tunga. Men det ledde till att det blev lite kaosartat när så mycket 
trafik skulle mötas i och norr om Järle där vägarna är smalare än söder 
om. Speciellt inne i byn var det backspeglar som gick sönder. Det hela 
blev ju inte lättare av att det gick tåg som en del trafikanter knappt 
noterade. Det framkom en del kritiska synpunkter mot polis som kunde 
skött det bättre och att man borde påskynda ombyggnaden av R 50. Jag 
kan tycka att i en krissituation så gör polisen det som verkar bäst för 
att det inte ska bli milslånga köer. Att ha beredskap för alla sorters 
olyckor är ju inte möjligt. Det ligger ju en del ansvar på trafikanterna 
också som ibland tror man kan köra på småvägar som på riksvägen. 
  Frågan diskuterades på byalagets styrelsemöte. Vi inser att vi som ett 
litet byalag inte kan påverka processen med ombyggnation. Den går sin 
gilla byråkratiska gång, vilken tar tid. Med planering, diskussion om inlö-
sen av fastigheter, projektering med mera. Men den är ju beslutad och 
det får vi nog nöja oss med.
  
  Det mer vardagliga bekymmer vi har är lastbilstrafiken genom byn, med 
lastbilar som kommer norrifrån eller ska norrut och ibland till och med 
tar genvägen förbi stationen och lekplatsen vilket är synnerligen olämp-
ligt. Även denna fråga har dsikuterats i byalaget. Vi har tagit kontakt 
med torvfabriken som säger till lastbilarna som åker från torven vilken 
väg de ska ta ut från byn. Det vill säga södra utfarten. Men en del litar 
för mycket på GPS och framförallt  gäller det de som kommer norrifrån. 
Där kan inte torven säga vilken väg de ska köra och att att ta den söd-
ra infarten för ett fordon som kommer norrifrån är knappast lämpligt 
med vänstersväng, i den skymda backen utan svängfil. Byalaget har bett 
vägföreningen som är ansvarig för vägarna utom Byvägen, att skylta 
Rönnbärsvägen som går förbi stationen och lekplatsen, så att det tydligt 
framgår att det är förbjuden trafik för långtradare. Både inne i byn och 
vid torvfabriken. Så kanske vi åtminstone slipper det.

        Sven Röstlund
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BAKLUCKELOPPIS I STRÅLANDE SOL

  Månn hända är en ny tradition född? Bakluckeloppis i augusti. I strålande 
sol men ändå inte så att det lockar till bad. För det strömmade till besö-
kare till loppiset. Det är populärt, det märks. Fullt med parkerade bilar på 
Järlegården, fotbollsplanen. Så vi fick till och med utnyttja Westbergs 
äng.
  Trettionio försäljare var det som kom av fyrtioen anmälda och det var 
rekord. En del fick till och med stå i stationsträdgården. Stor kommers 
och det verkade som både säljare och köpare var nöjda. En härlig sak där 
saker som någon tröttnat på kommer till glädje hos någon annan!
  Det stora antalet besökare gjorde också att caféet gjorde strålande 
affärer i solskenet. När man handlat färdigt var det många som ville fika i 
trädgården. Undertecknad fick stifta bekantskap med den delikata smör-
gåsbakelsen som Anette skapat. Hoppas få njuta av den vid flera tillfällen.
  Får se vad som händer nästa år? Fler försäljare kanske blir svårt att få 
in, men Gerd som arrangerar detta  kanske redan har något i bakfickan?! 
Annars räcker det säkert, så länge vädret är som det är.

        Sven Röstlund

Många för-
säljare och 
besökare

Ett riktigt äkta loppisbord Anettes delikata smörgåsbakelse, ett 
mästerverk
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VILL DU LÅNA ELLER HYRA JÄRLEGÅRDEN

Boka hos Wallstens tel 070-5099150
eller mail hanna.wallsten@gmail.com

DU HAR VÄL INTE MISSAT BYGDE-TV?

  
  Under våren och sommaren har Per-Åke Sörman och 
Niclas Lindahl  producerat korta filsnuttar om Ervalla och 
Järle under rubriken Bygde TV. Ett mycket trevligt av-
snitt om Järle marknad! Sen finns det en rik skörd såväl 
från i år som i fjol. Om Ervalla 600 år, om Hålahults sana-
torium, järnvägen och mycket mycket mer. Kort sagt helt 
underbara små filmer på 3-10 minuter. Finns nästan 25 
olika filmer. Har du missat det helt eller bara sett något 
avsnitt så gå in på You tube och sök på BygdeTV.se

Manusstopp för nästa nummer blir den 26/11
Alla manus, skickas som fil till: 
Sven Röstlund
sven.rostlund@hotmail.com.

Varför inte annonsera 
i Byabladet?
Nästa nummer är värvarnumret 
med en upplaga på 600 ex.

Helsida 300:-, halvsida 200:-, 
kvartssida 100:-
Ring eller mejla Sven 
och diskutera utformning 

Ansvarig utgivare: 
Peter Ekström 0587 - 501 33

Redaktion:  
Sven Röstlund 
0587 - 500 76
sven.rostlund@hotmail.com

Medl- o pren.ansvarig: 
Gösta Tegner 
Floragatan 10, 702 13 Öo
019 - 507 28 57
gtegner@telia.com
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