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Tommy, Rickard och Kajsa. 3/5 delar av gladbandet Sonas
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Julen närmar sig och vädret vet
inte riktigt vad det vill. Ena dan snö
och minusgrader. Nästa regn och 7
plusgrader. För en sann julälskare
är det lite frustrerande. Jag tycker
verkligen om julen, med alla adventsljusstakar som lyser, doften av gran, lagom med god julmat, hemgjort
julgodis och en paradis. Och att få vara med sin familj, då kan man
vara lycklig. Men jag gillar förberedelserna också om de inte går till
hysteri, det är roligt att önska folk god jul. De flesta är glada för att
det är jul.
Hösten har nog varit en av de finaste jag varit med om. Så varmt och
så många fina dagar då man verkligen fått njuta av höstens alla färger.
Till och med november som säkert normalt är den mest illa omtyckta
månaden i kalendern var ju underbar.
Vi har hunnit med en hel del i byalaget också. Skördemarknad vid
stationen. Röjardag då alla hjälptes åt så att station, Järlegård och
lekplats kunde gå till höstvila för att till våren/sommaren blomma
upp igen. Så var det en underbar musikkväll med Sonas på Järlegården. Det var musik som man rycktes med av och bara njöt av. Det var
kasperteater, med docktillverkning som var lite glest besökt men de
som kom var entusiastiska. Det händer en hel del i den lilla byn med
omgivning, något jag alltid fascineras över när det är dags att skriva
verksamhetsberättelse.
Men det bygger ju på att det är några som vill vara medlemmar och
några som ser till att det händer nåt. För saker och ting händer inte
av sig själva. Betänk det! I år har vi ju också varit engagerade i Ervallas jubileumsfirande som ju inte gått spårlöst förbi. Och det är ju inte
bara med marknader, musikkvällar vi är engagerade i som ni kan läsa
om så tar vi också del i frågor som landsbygdspolitiskt program och
andra större frågor som påverkar oss som bor på landet. Vi har ju valt
att leva att bo utanför staden, men det är ju inte samma sak som att
vi tagit avstånd från all samhällsservice. Det är viktigt att det finns
boende, skola, dagis, transporter även om det kan kännas som man
glömmer det ibland i staden.
Sen, glöm inte att anmäla er till årsmötet, se inbjudan på sista sidan.
Det brukar vara en trevlig tillställning med god mat, dryck, trevliga
människor och intressanta diskussioner om vad som händer i Järle
med omnejd.
En riktig god jul och gott nytt år önskar jag alla.
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likställd och anpassad för alla. Det finns stöd för lokala vägsamfällighetsföreningar.
6. Ett aktivt föreningsliv
Visionen är ett starkt föreningsliv med tillgång till ändamålsenliga
lokaler och arenor i hela kommunen. Föreningslivet utvecklas genom
samarbeten och stöd.
Byalaget har samlat in en del synpunkter som skickas in som remis�svar på förslaget. Sen kommer remissen att bearbetas och återkopplas under nästa år.
Ordförande Hanna Ljung menade på mötet i Ervalla att resan bara
startat och att landsbygdsnämdens arbete håller på att hitta sin
form.
Hon sa också att det finns många möjligheter på landsbygden och vi
ska utveckla det tillsammans.
Mötet kändes bra och jag tror de flesta tyckte detsamma.
Mötet avslutades nämligen med en utvärdering via knappdosa, där
olika alternativ kunde anges och det gemensamma svaren som var
övervägande positiva kunde ses direkt på OH-duken. Lite kul faktiskt.
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Sven Röstlund
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Örebro kommuns landsbygdsprogram på remiss
Landsbygdsnämnden har tagit fram ett förslag på landsbygdsprogram för Örebro kommun. Programmet är tänkt att fungera som
en gemensam vägvisare för kommunens långsiktiga arbete med att
skapa utveckling och tillväxt på landsbygden. I processen med att ta
fram förslaget har förutom Landsbygdsnämnden även medborgare
och organisationer på landsbygden deltagit.
På möte i Ervalla den 19 nov diskuterades programmets innehåll
både livligt och engagerat som kreativt och konkret av ett drygt 30
tal pers. Det är lätt att glömma att detta ännu är ett program med
målområden som skall visa vägen till utveckling och att detaljerna
kommer senare. Men det är naturligt att många sådana konkreta
frågor och synpunkter kommer upp vid ett sådant möte.
Huvuddragen i programmet är sex målområden för landsbygden:

Nya Järle station klar utvändigt. Visst blev den snygg!
Pågår målning av väntsal o expedition. Klart till årsskiftet.

Gå in på hemsidan
www.jarlebyalag.se
för att se den i färg.
Ja, hela by abladet är
fr.o.m. nu i färg på
hemsidan.
/hälsar Gösta

Höströjningen 10 oktober
Bort det gamla. In det nya.

1. Demokrati, samverkan och lokalt inflytande
Visionen är att landsbygdsfrågor alltid beaktas vid politiska beslut.
Det lokala inflytandet har ökat genom bland annat lokala utvecklingsgrupper. Kommunens samverkan med aktörer och boende på
landsbygden har stärkts.
2. En växande befolkning i hela kommunen
Visionen är att hela kommunen ska ha en ökande befolkning. I visionen finns det attraktiva tomter, tillgång till livsstilsboende samt
anpassade bostäder för äldre och yngre i olika boendeformer. Byggandet stödjer en hållbar utveckling.
3. Ett framgångsrikt näringsliv
Visionen är Sveriges mest framgångsrika näringsliv på landsbygden.
I visionen är det enkelt att bedriva företagande på landsbygden och
naturturism bidrar starkt till sysselsättningen. Kluster för gröna
näringar har bidragit till tillväxt. Nätverk som är viktiga för landsbygdens utveckling samverkar med kommunen och andra organisationer.
4. Närhet till samhällsservice
Visionen är att alla i hela kommunen har nära till samhällsservice.
Samhällstjänster kan i vissa fall lösas med ambulerande tjänster.
5. Goda kommunikationer på landsbygden
Visionen är att alla i kommunen har tillgång till en god infrastruktur.
I visionen har alla tillgång till höghastighetsinternet, vägarna är
trygga även för oskyddade trafikanter och det finns pendlarparkeringar vid knutpunkter. Kollektivtrafiken är tillgänglig,
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Överst till vänster i kontainern, mängder med rivningsvirke från stationen
och uttjänta trädgårdsmöbler. Ovan, vår
fina kaféprisskylt som tjänat oss under
många turistsäsonger. Och så till vänster
ser vi ett nästan nytt kylskåp som vi
fått till skänks av Morgan och Helene
i Järle. Några veckor senare kom även
deras lika fina frysskåp till vårt uthusförråd. Mycket stort tack till er båda!
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HÄRLIGA IRLÄNDSKA TONER PÅ
JÄRLEGÅRDEN
Vi har ju ett husband som heter Open
House som spelar på Järle marknad.
Så har vi Sonas som nog är något
liknande. Fast nu var det två år sen
de var hos oss senast. Bandet som
består av Tommy Bender, Kajsa Zetterlund, Rickard Sievert, John Hayes
jr och Mats Lindström har ju valt
namnet Sonas, som betyder glädje.
Och glädje är vad man utstrålat på
scenen. Bandet har varit flera gånger
i Järle, men frågan är om inte den här
spelningen var den bästa någonsin!
Fyrtio vuxna och 8-10 barn hade
sökt sig till Järlegården. Ända från
Hällefors kom ett sällskap på sju
personer, som jag tror Lasse C lockat
John och Mats
dit. De verkade inte missnöjda.
När det spelas är det svårt att så still eller åtminstone klappa händerna. Så när kvällen är slut är man trött i benen efter stående och
dansande och i händerna efter allt klappande.
Och barnen gillar musiken och dansar glatt med i tonerna, något
jag har förstått att Sonas gillar väldigt mycket. Överhuvudtaget var
det mycket dansande och handklappande, det blir bara så när det är
irländsk musik.
I baren var det fullt att göra för man blir törstig när man dansar
eller njuter av musiken. Hungrig på varma mackor eller nötter och

Dansanta damer som verkligen diggade loss.. Helena
Persson, Nelly Ekström,
Hilkka Sievert och Anna
Dyberg njöt verkligen av
musiken
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Glad publik som njuter av musiken och rycks med.
chips. Morgan, Claes och Sven fick slita hårt. All öl gick åt, alla
mackor, alla chips och alla nötter.
Men jag tror inte det var någon som ville ha mer. Det var precis
lagom! Glada och nöjda strosade var och en hem till sitt. Bandet
kopplade av på övervåningen och de var också mycket nöjda med
kvällen, och kom gärna tillbaka om vi ville. Och vi var många som
tyckte detta var den bästa av aftnarna vi haft med det härliga bandet, även om det har varit mer folk. Så jag tror inte jag är ensam
om att önska Sonas tillbaka!
								
Sven Röstlund

Den glada pubpersolalen i form av Claes, Sven och Morgan
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JULBLOMMOR
DÖRRKRANSAR, DEKORATIONER
EXTRA ÖPPET
INFÖR JUL
16 - 23 DECEMBER
alla dagar 8 - 18
lör - söndag 10-16
julafton stängt
Vi tar betalkort
Beställningar i god tid

Vi önskar alla byabladets läsare en fridfull helg
Kanans Handelsträdgård
JÄRLE HULT
Britt & Nils-Gunnar
0587-500 65 070-253 20 23
www.handelstradgard-nora.se
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Kontaktuppgifter:
Djurtolk – Christina Jarl
Ervalla Gård 257
718 95 Ervalla
070-3930909 info@djurtolk.com www.
djurtolk.com
Referenser vid Hembesök :
Jag upplevde besöket var mycket bra, jag fick mycket information om min
hund. Hur hon upplever saker och kände även hur hon ville ha saker och ting i
sitt liv.
Tack för att du kom/Mvh Anna
Tack fina Christina för ett mycket trevligt och intressant besök !
Allt du sa stämde så väl in på vad vi kände på oss om Texas. Dessutom fick vi
lite saker att tänka på om oss själva i vår vardag med djuren.
Hoppas vi ses snart igen ! / Kramar från fam Jäverbrant
Det var väldigt intressant/spännande för hela familjen.
Vi ser Molly med lite andra ögon nu. Försöker tillgodose ”nya” behov och
”lyssna” på henne.
Flera informationer var ”självklara” men mycket var detaljrikt och mitt i prick.
/ Maria Toll, Vedevåg
Jag blev glad att se vilken tid Christina tog sig med både mig och min häst, vi
betyder något och hon lämnar oss inte innan vi förstått vad alla anteckningar
betyder. Härlig känsla !
Det var en både jobbig och upplyftande känsla att ta del av allt min häst förmedla till Christina.
Lång tid efter berörde det mig djupt och jag har avlagt ett löfte att bli & vara
än mer närvarande, uppmärksam och DÄR med min häst. TACK ! Jag lär återkomma och troligen även gå en kommunikationskurs framöver.
/Maria, Getinge
Från Cornell till
Nobelfest
Christina Jarl är bland
annat utbildad på Cornell University i Ithaca
i USA med kursen
”Catering for special
function”.
Christina har bland annat serverat på ställen som Conventum, Nöjeskrogen,
Restaurang Svalan och Öhmans Kök.
Under nio år i rad har Christina uppfyllt sin dröm med det roligaste serveringsuppdraget – att servera på Nobelfesten. Så håll utkik i Tv rutan, snart är det
dags igen att komma nerför trappan. Torsdag 10 december.
Kontaktuppgifter:Christina Jarl, Ervalla Gård 257, 718 95 Ervalla
info@christinajarl.se www.christinajarl.se, 070-393 09 09
Jag är medlem i Ervalla Företagare, är du ?
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KASPER PÅ FARMORS BONNAGÅRD, MEN
VAR FANNS BARNEN ?

Farmor, Ankan, Fåret och
Kasper sjunger
Farmors bonnagård.

På hösten börjar det bli tradition att det är en dag med Kasper,
och kasperdocksverkstad. Så också i år. Men det verkar vara lite
vartannat år med besökare. Förra året var det över 20 barn som
kom, tittade, fikade och gjorde kasperdockor. Året innan knappt tio.
Året innan det 20. Och i år? Nio barn. Det känns lite lite. Vi tyckte
vi gjorde bra reklam för det hela med flygblad på skolan, propåer på
Facebook och inget uppenbart konkurerande evenemang. Eller är det
så att man är lite mätt på Kasper? Hemska tanke. Kanske dags att ta
ett sabbatsår.
Men! De som kom hade roligt vill jag lova. Maken till entusiatisk och
engagerad publik, när Bröderna Bergkvist ånyo presenterade Farmors
bonnagård. Kasper skulle passa farmors bonnagård och gjorde hela
tiden fel saker trots att barnen skrek vad han skulle göra. Och hade
inte barnen varit så hade han nog sålt gården till den elake Skumraske. Sen hjälpte det inte att elakingen försökte bussa vargen och

Den elake Skumraske försöker lura Kasper att sälja
Farmors bonnagård.
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En liten men
entusiastisk publik
skrattade åt Kaspers
dumheter

ormen på djuren. De blev själva skrämda på flykten, till publikens
jubel. Till sist fick Skumraske själv ta till flykten jagad av alla grodor,
ankungar och lamm som ville leka med honom. Slutet gott allting gott.
Så då kunde dockor och barn sjunga just, Farmors bonnagård.
Sen vidtog tillverkandet av kasperdockor och det är underbart att
se vilken fantasi barnen har. Ormar, prinsessor och mycket, mycket
mer blir det, med alla roliga saker som Sigrid skaffat in. Föräldrarna behöver bara hjhälpa till lite granna och till en del barn inte alls.
Medan klistret torkade så njöt man av Sigrids hembakade kaka och
glass från sommarens café. Tillsammans med läsk, kaffe eller te blev
det en mycket trevlig eftermiddag. Tack Sigrid och tack till bröderna
Bergkvist och alla ni som kom.
								

Ivrigt tillverkande av
Kasperdockor i all de
färger och former.
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Sven Röstlund

Från: Arne @ Lindskogs Transport AB [mailto:arne@lindskogs.com]
Skickat: den 23 september 2015 10:20
Hej Gösta
Jag fick igår det senaste numret av Byabladet trots att jag inte gjort rätt för
mej. Jag skickar avgiften idag och hoppas på syndernas förlåtelse- jag lovar bot
och bättring. Jag växte upp i Fingerboda och min pappa var Matteus Lindskog
(Järle Taxi som Byalaget gjorde ett reportage om i nr 5 1985!) och flyttade till
Skåne 1960 så jag följer på avstånd Byalagets öden och äventyr via Byabladet
så det vill jag inte missa. Tack för ett trevligt Byablad!
Vänliga hälsningar Arne Lindskog, Jägarevägen 7, 237 32 Bjärred
Som svar på detta trevliga mejl så lovade jag att ta in det där reportaget på nytt
i byabladets julnummer, ivrigt påhejad av Bosse Hazell som tyckte att höstnumret var en riktig höjdare. Med reservation för bilderna som inte blev så
lyckade.
/gösta

JÄRLE TAXISTATION
-

VÄN I NÖDEN
NATTHÄRBÄRGE OCH
REPARATIONER

Matteus Lindskog i södra Fingerboda började med taxirörelsen
1936. Han hade körkort redan
1928 och redan efter något år
körde han lastbil i Stockholm.
Matteus kommer ursprungligen
från Hallsberg.
1936 läste Matteus Nerikes-Tidningen och såg en annons om
Matteus och Aina Lindskog i Södra
taxirörelse. Han köpte huset i Södra Fingerboda bedrev taxirörelse i flera år.
Fingerboda och började köra järleborna till och från alla upptänkliga platser.
I början var det lite svårt med inkomsterna, berättar Matteus för
Järle byablad. Men hur det än var – man hankade sig fram.
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Under femtiotalet kom skolskjutsarna. Matteus fick köra skolbarn till
skolorna i Klysna, Lund och Yxe samt till Stora Mons skola.
Första tiden hade Matteus en Volvo 831, den så kallade ”droskan” eller
”Hisingepackard” eller ”Volvo-Suggan”. När han skaffat sig en Volkswagenbuss skjutsade han elever till grundskolan utefter sträckan Ramshyttan-Blackstahyttan-Närkes Kil-Lillån. Sammanlagt åkte ett sjuttiotal
barn med bussen varje dag. Och färdsträckan för Matteus var 25 mil
om dan. Totalt har han kört under årens lopp 300.000 mil. Det motsvarar åtskilliga varv runt jorden. När färdtjänsten kom på 1970-talet fick
Matteus även skjutsa äldre personer. Och 1973 slutade Matteus helt
med skolskjutsarna.
Under trettiotalet kunde Lindskogs taxi få lite längre körningar. Till
Stockholm till exempel. 1946 körde Matteus några jordbrukare till ett
lantbruksmöte i kungliga huvudstaden. Sträckmilen kostade då 1,251,50. En annan gång blev det en körning ända till Eksjö.
Nu var det inte bara taxirörelsen som engagerade Matteus. Från början arbetade han även med gårdens höns och kor som man hade till
husbehov. Och så hade Matteus och
makan Aina de tre barnen att tänka
på. Detta att ha en taxirörelse innebar alltid jobb. Dygnet runt – året
runt. Vardagar såväl som helger. I
vinterstormar och sommarhettan.
Aina tog hand om alla telefonMatteus och Aina framför en av alla
beställnignar,
berättar Matteus.
taxibilar som de haft genom åren -en
Ford 56:a, stationsvagn och som kördes 1956-1960.

Och ibland var Aina orolig för sin
Matteus. Om han var borta länge
oroade sig Aina och trodde att träbron över Järleån vid Fingerboda
rasat med taxibil och förare och allt… Men som tur var hände inget
sådant. Men i årtionden fick Matteus bråka med myndigheterna för att
få träbron utbytt mot en ordentlig landsvägsbro för biltrafik.
Trots allt arbete – makarna har bara haft semester nån dag vissa år
– har båda trivts med arbetet.
Jag tycker det var så trevligt att prata med folk i telefon, säger
Aina. Vi fick mycket kontakt med folk på bygden.
Taxistationen i Södra Fingerboda blev något av bygdens centrum. Hit
sökte sig folk för att träffas. Man utnyttjade taxis telefonväxel som en
teleautomat idag. Ibland blev det till och med köbildning för att få ringa.
Under gengastiden under andra världskriget hände flera episoder som
makarna Lindberg minns:
Llndetaxi slängde av tre alltför överförfriskade personer längs
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landsvägen. Dessa lyckades få tag i en telefon och ringde då oss som
blev upphämtade och skjutsade till Östanbergshyttan.
Sådana här insatser ledde till att man å in sida fick hjälp av grannar. En
gång fick de hjälp med att skära havren och torka den när taxi var ute
på uppdrag hela dagarna. Och nyårsaftnarna var det mycket körningar.
En nyårsafton blev det fel på gengasaggregatet. Matteus fick ta in delar
för att göra det rent. Bilen gick ju inte utan gengasen. Men följden blev
att Matteus smutsade ner hela köket. Aina tog det emellertid lugnt:
Ja, på den tiden orkade man med sådana fadäser. Det var bara
att börja städa, berättar Aina. Det fanns sot i hela köket.
På juldagen var det ofta många som anlitade taxi. Man ville åka till julottan. Likaså var det många körningar de två sista veckorna före jul.
En juldag i slutet av fyrtiotalet började det regna, berättar Matteus. På nattkröken frös regnet till is. Och det blev ishalt på vägarna. Det
var så halt att bilarna inte ens kunde ta sig uppför den lilla backen på
riksväg 60 vid södra Fingerboda. Och en bonde i närheten hämtade sin
häst och drog upp bilarna för backen. Och på grund av halkan kunde
inte släkten som var hos oss åka hem utan blev kvar längre än beräknat.
Taxistationen fungerade även som Röda Korsets hjälpstation. Meningen var att Aina och Matteus skulle kunna ge bilister första-hjälpen
vid olyckor. Men ordet hjälpstation associerade tydligen till annan form
av hjälp, för det var en strid ström av folk som ville få hjälp med än det
ena och än det andra. En gång kom en äldre mopedburen man släpandes med sin moped. Den gick inte och mopedisten frågade om Matteus
kunde laga den. Och det kunde han varvid mannen vänligt vände sig till
Matteus och sa:
Det är allt bra med hjälpstationer…
En annan gång kom en fullkomligt utblottad dansk på motorcykel på
väg till Norge. Genomblöt och utan klädbyten som var torra. Då plockade Lindbergs fram kaffe och förtäring och gav honom torra strumpor
och kläder. Vid ett annat tillfälle kom en familj från Dalarna upp till taxistationen. Bilen hade gått sönder. Den gick inte att laga så taxistationen
gjordes om till gästgiveri istället. Makarna Lindskog flyttade ut ur sitt
sovrum och la sig på golvet i annat rum så att den semestrande familjen skulle få ligga mjukt på natten. Än idag kommer det trevliga vykort
och blommor från hela landet – med tacksamma hälsningar från alla
dom som passerat Södra Fingerboda, som numera alltså funnit en plats
på världskartan tack vare Matteus och Aina Lindskog.
Bo Hazell
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VÄLKOMMEN TILL JÄRLEGÅRDSYOGAN !
MÅNDAG 11 JANUARI KL 19-20.30 STARTAR ÅRETS
YOGATERMIN!
LIVSYOGA-KUNDALINI SOM PASSAR ALLA UTIFRÅN VAR
OCH ENS FÖRUTSÄTTNINGAR.
DET BLIR 14 TILLFÄLLEN TILL EN KOSTNAD AV 500 kr ELLER
DROPIN FÖR 50 kr!
Obs! Måndag den 7 mars ingen yoga.
TA DEL AV YOGANS FANTASTISKA VERKTYGSLÅDA DÄR
ANDNINGEN ÄR EN AV NYCKLARNA.
VI ÄR ETT GÄNG PÅ 8 st OCH DET FINNS PLATS FÖR FLER,
NYBÖRJARE SOM VAN.
RING MIG GÄRNA
SÅ FÅR DU VETA MER!

Livsyogalärare
Birgitta Carlsson
073-5105464
mail ebba.ro@hotmail.com
Hjärtligt VÄLKOMMEN!
Järle Byalag
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Ett halvt dagsverke i byalagets tjänst
Röjardag då alla cafémöbler fick höstvila i magasinet. Ett synnerligen delikat arbete där det gäller att hålla tungan rätt i munnen när
det ska staplas bord, stolar och soffor. Men det gick i år också. Så
städades det i och runt stationen och Järlegården. Rabatter rensades och lekplatsen röjdes. Då vi blev så många som 10-12 persomer så
gick det undan värre.
Strax före lunch var
det klart och då serverades det korv med bröd,
samt kaffe och mumsigt
bröd från stationen, som
ju inte går av för hackor. På bilden fikar Helen,
Morgan, Björn, Kristina,
Gösta och Anette välförtjänt.

Skördemarknad i oktobersol

Återigen var det skördemarknad av det mindre slaget i strålande höstsol. Caféet var öppet och man kunde njuta Anettes läckra
bakverk. Ett roligt inslag var mannen som dök upp och sålde riktiga brända mandlar vilket var mycket uppskattat. På bilden står
Kerstin och Maria Berger och säljer saft, sylt och annat gott.
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Kontaktuppgifter:
Djurtolk – Christina Jarl
Ervalla Gård 257
718 95 Ervalla
070-3930909 info@djurtolk.com www.
djurtolk.com
Referenser vid Hembesök :
Jag upplevde besöket var mycket bra, jag fick mycket information om min
hund. Hur hon upplever saker och kände även hur hon ville ha saker och ting i
sitt liv.
Tack för att du kom/Mvh Anna
Tack fina Christina för ett mycket trevligt och intressant besök !
Allt du sa stämde så väl in på vad vi kände på oss om Texas. Dessutom fick vi
lite saker att tänka på om oss själva i vår vardag med djuren.
Hoppas vi ses snart igen ! / Kramar från fam Jäverbrant
Det var väldigt intressant/spännande för hela familjen.
Vi ser Molly med lite andra ögon nu. Försöker tillgodose ”nya” behov och
”lyssna” på henne.
Flera informationer var ”självklara” men mycket var detaljrikt och mitt i prick.
/ Maria Toll, Vedevåg
Jag blev glad att se vilken tid Christina tog sig med både mig och min häst, vi
betyder något och hon lämnar oss inte innan vi förstått vad alla anteckningar
betyder. Härlig känsla !
Det var en både jobbig och upplyftande känsla att ta del av allt min häst förmedla till Christina.
Lång tid efter berörde det mig djupt och jag har avlagt ett löfte att bli & vara
än mer närvarande, uppmärksam och DÄR med min häst. TACK ! Jag lär återkomma och troligen även gå en kommunikationskurs framöver.
/Maria, Getinge
Från Cornell till
Nobelfest
Christina Jarl är bland
annat utbildad på Cornell University i Ithaca
i USA med kursen
”Catering for special
function”.
Christina har bland annat serverat på ställen som Conventum, Nöjeskrogen,
Restaurang Svalan och Öhmans Kök.
Under nio år i rad har Christina uppfyllt sin dröm med det roligaste serveringsuppdraget – att servera på Nobelfesten. Så håll utkik i Tv rutan, snart är det
dags igen att komma nerför trappan. Torsdag 10 december.
Kontaktuppgifter:Christina Jarl, Ervalla Gård 257, 718 95 Ervalla
info@christinajarl.se www.christinajarl.se, 070-393 09 09
Jag är medlem i Ervalla Företagare, är du ?
7

God Jul och ett Gott Nytt År
önskar Christina!

Järle Åkeri AB
Försäljning och transport
av grus, sand och sorterad jord
0587 - 502 19

070 – 545 02 15

Järle Åkeri önskar dig
en riktigt god jul!
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JULKLAPPSTIPS TILL DIG SJÄLV ELLER
PRESENTKORT TILL EN VÄN!
REGNBÅGEMASSAGE
med regndroppsteknik
Välgörande fötter- och ryggbehandling med
9 fantastiska eteriska oljor som arbetar på cellnivå!
Tid: 1 timme
PRIS - 300 kronor !!!
Dagtid mellan 9-16, endast 200kr
Ps: jag skänker hälften till UNICEF
Birgitta Carlsson ( granne med Järle station)
Tel 0587-50073 eller 073-5105464

GOD JUL
OCH
GOTT NYTT ÅR
16

Sabbatsbergs
missionsförening
önskar alla byabladets läsare en fridfull jul,
och ett gott nytt år

Lördag 12 december 19.00: Luciafirande för hela bygden i Missionshuset
Söndag 10 januari 16.00: Offentlig julgransplundring för hela familjen i
Ungdomsgården Kjell Eliasson medverkar
Söndag 24 januari14.00: Misionsföreningens årsmöte i Ungdomsgården. Kollekt till EFS-missionen.

Ervalla kyrka
Torsdag 24/12
23.00 Midnattsgudstjänst i Ervalla kyrka.

Missa inte vad som
händer i trakten:
Läs på
www.bygdenytt.se
när du vill vara
uppdaterad!

Nu ﬁnns den andra
”säsongen” av
BygdeTV, ”Den andra
sommaren- jubileet”
200:-. Beställs på
klysna@hotmail.com
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Örebro kommuns landsbygdsprogram på remiss
Landsbygdsnämnden har tagit fram ett förslag på landsbygdsprogram för Örebro kommun. Programmet är tänkt att fungera som
en gemensam vägvisare för kommunens långsiktiga arbete med att
skapa utveckling och tillväxt på landsbygden. I processen med att ta
fram förslaget har förutom Landsbygdsnämnden även medborgare
och organisationer på landsbygden deltagit.
På möte i Ervalla den 19 nov diskuterades programmets innehåll
både livligt och engagerat som kreativt och konkret av ett drygt 30
tal pers. Det är lätt att glömma att detta ännu är ett program med
målområden som skall visa vägen till utveckling och att detaljerna
kommer senare. Men det är naturligt att många sådana konkreta
frågor och synpunkter kommer upp vid ett sådant möte.
Huvuddragen i programmet är sex målområden för landsbygden:
1. Demokrati, samverkan och lokalt inflytande
Visionen är att landsbygdsfrågor alltid beaktas vid politiska beslut.
Det lokala inflytandet har ökat genom bland annat lokala utvecklingsgrupper. Kommunens samverkan med aktörer och boende på
landsbygden har stärkts.
2. En växande befolkning i hela kommunen
Visionen är att hela kommunen ska ha en ökande befolkning. I visionen finns det attraktiva tomter, tillgång till livsstilsboende samt
anpassade bostäder för äldre och yngre i olika boendeformer. Byggandet stödjer en hållbar utveckling.
3. Ett framgångsrikt näringsliv
Visionen är Sveriges mest framgångsrika näringsliv på landsbygden.
I visionen är det enkelt att bedriva företagande på landsbygden och
naturturism bidrar starkt till sysselsättningen. Kluster för gröna
näringar har bidragit till tillväxt. Nätverk som är viktiga för landsbygdens utveckling samverkar med kommunen och andra organisationer.
4. Närhet till samhällsservice
Visionen är att alla i hela kommunen har nära till samhällsservice.
Samhällstjänster kan i vissa fall lösas med ambulerande tjänster.
5. Goda kommunikationer på landsbygden
Visionen är att alla i kommunen har tillgång till en god infrastruktur.
I visionen har alla tillgång till höghastighetsinternet, vägarna är
trygga även för oskyddade trafikanter och det finns pendlarparkeringar vid knutpunkter. Kollektivtrafiken är tillgänglig,
18

likställd och anpassad för alla. Det finns stöd för lokala vägsamfällighetsföreningar.
6. Ett aktivt föreningsliv
Visionen är ett starkt föreningsliv med tillgång till ändamålsenliga
lokaler och arenor i hela kommunen. Föreningslivet utvecklas genom
samarbeten och stöd.
Byalaget har samlat in en del synpunkter som skickas in som remis�svar på förslaget. Sen kommer remissen att bearbetas och återkopplas under nästa år.
Ordförande Hanna Ljung menade på mötet i Ervalla att resan bara
startat och att landsbygdsnämdens arbete håller på att hitta sin
form.
Hon sa också att det finns många möjligheter på landsbygden och vi
ska utveckla det tillsammans.
Mötet kändes bra och jag tror de flesta tyckte detsamma.
Mötet avslutades nämligen med en utvärdering via knappdosa, där
olika alternativ kunde anges och det gemensamma svaren som var
övervägande positiva kunde ses direkt på OH-duken. Lite kul faktiskt.

Manusstopp för nästa nummer blir 25 februari
Redaktion som tar emot alla manus och annonser:
Sven Röstlund, tel (kvällstid) 0587-50076, 0704832687
sven.rostlund@hotmail.com
Ansvarig utgivare: Peter Ekström 0587-50133
Medlems och prenumerationsansvarig: Gösta Tegner 019-5072857
gtegner@telia.com
Annonspriser: Helsida 300:-, halvsida 200:- 1/3 sida 100:Medlemsavgift: Enskild medlem 200:- Familj 300:betalas på pg 448583-5

VILL DU LÅNA ELLER HYRA JÄRLEGÅRDEN
Boka hosWallstens tel 070-5099150
eller mail hanna.wallsten@gmail.com
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Välkommen till
Järle Byalags årsmöte
lördagen den 6 februari 2016
Plats och tid: Järlegården kl 18

OBS, årsmötet framflyttat
till lördagen 13 februari!

Först mötesförhandlingar....
årsberättelse 2015, ekonomi, val,
verksamheten 2016
Motioner lämnas senast 18 januari
-o-o-oMenyn är i skrivande stund inte klar.
Men gott kommer det bli.
Till kaffet Johans kladdkaka
-o-o-o-o-oAnmälan senast 8 februari till Sven Röstlund
på mail sven.rostlund@hotmail.com
eller 070-4832687 kvällstid
som du också kan meddela
önskemål om maten pga allergi
eller vegetariskt alternativ
100 kr betalar du - det är halva priset!
Varmt välkomna önskar Byalaget
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