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HELGDAGSKVÄLL PÅ JÄRLEGÅRDEN

Hyr eller låna Järlegården

Perfekt till bröllop, dop, födelsedagar eller andra fester. Här
finns köksgeråd, glas, porslin mm. Musikanläggning och projektor
så man kan se på film eller TV. Eller för att spela spel, pngis eller
annat. Boka hos Wallstens tel 070-5099150 eller maila hanna.wallsten@gmail.com
Byalaget har beslut om följande hyror och regler. Gäller allt privat
nyttjande, byalagsaktiviteter är gratis.
800:- för icke-medlem i byalaget per dygn
400:- för vuxen medlem i byalaget per dygn
200:- för vuxen medlem i byalaget för nyttjamde max 6 timmar
Betalning till bankgiro 762-5007 i samband med nyttjandet.
För ”spontana aktiviteter” med ett fåtal deltagare, som pingis,
sällskapsspel, filmtittande etc kan man boka tidigast en vecka innan.
Sådan aktivitet är gratis även för vuxna medlemmar. Frivilliga bidrag är förståss välkomna.
Om ungdom ska boka lokalen ska detta göras av förälder, som då är
ansvarig för ordning och att lokalen är iordningställd efteråt. När
ungdom nyttjar lokal är alkoholförtäring förbjuden. Med undom
menas den som under innevarande år fyller max 19 år.
Vid uthyrning disponeras hela undervåningen på Järlegården med
inredning och inventarier. Lokalen ska efteråt återställas i ursprungligt skick. För utebliven eller bristfällig städning debiteras
nyttjaren. Rök och pälsdjurförbud råder i lokalen. Eventuell skada
ersätts av den som hyrt lokalen. Anmälningsplikt gäller. Det är viktigt att ta hänsyn till närboende och inte upptäda störande. Sopor
källsorteras och slängs i soptunnor. Följs inte regler kan man bli
avstängd från att hyra Järlegården.
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Så var det dags för ett nytt år och åter har jag fått förtroendet
att vara ordförande för detta härliga byalag. I och för sig är ju
inte konkurrensen mördande om denna post. Men det innebär ju ett
ansvar och förpliktelser. En sådan är ju att försöka uppfylla att
verksamhetsplanen följs och helst uppfylls. Vad innebär det då, vi
tittar på de olika målen.
1 Vi hoppas kunna fortsätta med det succébetonade caféet från
förra året och varför inte nytt rekord igen.
Finns alla möjligheter att vi klarar det, då Anette ånyo ansvarar
för caféet. Och det kan väl inte bli lika dåligt väder igen på Järle
marknad?
2 Vi fortsätter stöta på kommunen i gångbrofrågan. Kanske kan
droppen urholka stenen?
Definitivt det svåraste att lyckas med men målet är att försöka
och det ska vi göra.
3 Vi hoppas Hållbara Järle fortsätter med odlingar och andra aktiviteter kring stationen.
Odlingarna kommer finnas och skördemarknad, men tyvärr har aktiviteten mattats lite efter det stora intresse som fanns i början.
4 Vi siktar också på att ordna olika former av underhållning och
aktiviteter i byn.
Också något vi tidigare klarat och kommer klara. Läs bara verksamhetsberättelsen!
5 Vi inser att Järlegården har en del skötselbehov som behöver
utföras. Vi planerar därför att genomföra en större insats under
våren och hoppas många ställer upp och hjälper till.
Efter diskussionen på årsmötet visade det sig att det finns ett
stort intresse att göra Järlegården finare och planering finns, se
på annan plats i Bladet.
6 Vi kommer följa arbetet med Örebros kommuns landsbygdsprogram och genom dialog med landsbygdsnämnden fortsätta driva på
och förbättra vår bygd.
Alla möjligheter att vi kommer fortsätta att arbeta med detta.
7 Vi siktar också på att öka medlemsantalet.
Detta mål har vi sorgligen missat senaste åren förutom ett år då vi
ökade marginellt. Men vi måste få med fler som vill stötta byalaget
i våra aktiviteter. Om inte med handling så ekonomiskt genom att
bli medlem. Man får också en hel del förmåner som medlem. Se på
speciell plats, bland annat en mumsig gratisfika på stationen. Så
det är egentligen ganska enkelt, BLI MEDLEM I JÄRLE BYALAG
OCH STÖTTA VÅR VERKSAMHET!
						
Sven Röstlund ordförande
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JÄRLE MARKNAD 1 JULI
Som vanligt inträffar Järle Marknad första lördag
efter midsommar. Det vill säga 1 juli mellan 10-16 vid
Järle station. Caféet är öppet, grillen ska vara tänd,
Open house spela härlig musik, Bröderna Bergkvist
glädja barnen med kasperteater och kaninerna hoppa på
fotbollsplanen. Samt givetvis alla försäljare från när
och fjärran som säljer sina saker. Häst och vagn eller
ridning blir det, allt medan ångloken kommer och går.
Vill du boka marknadsbord så gör du det hos Sven
Röstlund mail sven.rostlund@hotmail.com eller på tel
0704832687 (kvällstid/helger)
Bordshyran är för medlem 150:- och för icke-medlem
200:		
Varmt välkomna Järle byalag

073-645 0370, Ervalla

Filteranläggningar från

Mårdvägen 7,
352 45 Växjö
0470-700 600
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Medlemsskap i Byalaget, vad innebär det?
Medlemsavgiften betalas per kalenderår. Avgiften är:
Familj 300:- med det menas 1-2 vuxna och samtliga barn
Enskild vuxen medlem 200:Enbart prenumeration på Byabladet 200:Om man betalar via internet och har svårt att få med alla
uppgiter på personer mm så skicka ett mejl till
g.tegner@telia.com och för in alla uppgifter och betalningsdag.
Den som betalar före majs utgång får medlemskort för
2016 med Byabladet i juni. För vissa av förmånerna behövs
det som t ex rabatterad tågresa och gratisfika på stationen.
Förutom att man blir en del av Järle Byalag och stöder
föreningens verksamhet så får man en hel del förmåner
såsom:
- 4 nummer av Byabladet. Ovärderlig informationskälla 		
om vad som händer och har hänt i bygden.
- Hyra Järlegården för halva priset mot normalt.
- Disponera Järlegården gratis för t ex pingis, spel, filmtittande.
- Låna föreningens ”skepp” Järlan II som ligger i ån ring
Nils-Åke Österberg 0587-50004 under sommaren finns
nyckel på stationen
- Åka tåg för halva priset (dock ej under Nora marknad)
- En gratisfika på stationscaféet
- Subventionerad middag på årsmötet
- Rabatt på bordshyra på Järle marknad
- Möjlighet se film, fotboll o dyl när föreningen ordnar
såna aktiviteter.
Samt en del annat som händer under året. Så bli medlem.
Använd inbetalningskortet på sista sidan eller betala på
nätet. Behövs särskilt inbetalningskort ring Gösta 0195072857 eller sms:a 070-6113385
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Trivsamt årsmöte med god mat och
bra diskussioner om Järlegården

Årsmötespresidiet Sven och Sigrid

Som vanligt blev årsmötet en ganska snabbt avklarad historia.
Versamhetsberättelsen med allt som skett under året, lästes
upp och likaså vår verksamhetsplan vad vi ska göra 2017 (se
sid 11-15). Ekonomin gicks igenom och det valdes ordförande,
styrelsemedlemmar och revisorer. Inga invändningar utan ett
snabbt genomfört årsmöte som vanligt för byalaget. Sen diskuterades Järlegården och den lite för låga uthyrningsgraden, vi

Intresserade och engagerade medlemmar
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gör ju inte så mycket ofﬁciell reklam då vi inte vill ha en vild uthyrning till personer vi inte alls känner till. Då riskerar det att bli dyrt.
Men kanske att folk i trakten kan fundera på att använda lokalen till
fester, födelsedagar, dop, barnkalas med mera. Är man medlem är
det inte dyrt. Se på annan plats vad som ingår, när man är medlem i
byalaget. Vi diskuterade även det yttre underhållet på fastigheten.
Det ﬁnns ett starkt behov att tvätta bort alla alger och sannolikt
även måla om huset. Detta kommer göras under våren, sommaren,
datum ﬁnns.
Så avåts den goda maten från Christinas gästgifveri, kyckling med
god sås, potatisgratäng och grönsallad. Till efterrätt som traditionen bjuder Johans kladdkaka som den heter även om det inte är han
som gör den! Under gemyt och samtal tillbringades några trevliga
timmar på Järlegården. Jag tror de arton personer som kom, var
nöjda med aftonen.
Sven Röstlund

Den delikata menyn som serverades!
7

ÅTERBRUKSMINGEL I STATIONSTRÄDGÅRDEN
SÖNDAG 11JUNI!
Fjärde advent kom ett dussin människor till Järlegården för att lämna och hämta kläder, böcker o juldekorationer samt fika och umgås.
Intentionen är att lämna sådant du inte längre behöver och ta annat
som du kan ha användning för. Även att komma tomhänt och gå därifrån med grejer är också helt ok.
Jag själv blev lycklig ägare till en serie av pocket Muminböcker,
skojig tomte och barntröja till barnbarn.
Det framkom en önskan om en repris av evenemanget och så hoppas
vi att så blir.
Så hjärtligt välkommen mellan kl 14 och kl 16 söndag 11 JUNI i
stationsträdgården!
Vid regn håller vi till i magasinet.
Temat är HELA O RENA KLÄDER, BÖCKER och LEKSAKER.
OBS! Det som inte går åt ansvarar du för att ta hem igen.
Stationscafet är öppet !
Något du funderar på ring Birgitta Carlsson 073-5105464
Järle byalag.
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DAN ANDERSSON OCH SKOGSFINNARNA

Åke Larsson en riktig trubadur, gästade Järlegården med sin föreställning. The Marginal man. Den handlade om Dan Andersson, hans
dikter, sånger, skrönor och berättelser om hans liv och för tidiga död på ett hotell i Stockholm där man cyanväterökt. Historien
handlade också om de så kallade skogsfinnarna som kom och bedrev
svedjebruk i Värmland och Dalarna. Emellan berättelsen spelades
mer eller mindre kända sånger som Dan Andersson skrivit. Mycket
stämningsfullt och vackert. På begäran avslutades kvällen med Helgdagskväll i timmerkojan. Vackert så man fick ”ståpäls”. Det var 28
personer som mötte upp trots konkurrensen från Melodifestivalen,
och jag tror ingen ångrade sig. Trevlig stämning och glada människor,
det kan inte vara mycket bättre.
								
Sven Röstlund
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Inbjudan till Hantverksmagasinet 2017.

Ja, tanken är att Hantverksmagasinet vid Järle station återuppstår
den här sommaren också.
Vi rullar ifrån magasinsporten måndagen den 3 juli och har öppet varje dag fram till och med 13 augusti, klockan 10-18. Efter det öppet
samma tider men endast lördag-söndag t.o.m. 3 september.
Stationscafét har samma generösa öppettider som vi i Hantverksmagasinet. Deltagande hantverkare turas om att bemanna magasinet under de 48 öppetdagarna. Det har hittills blivit 3 eller 4 pass
per person, givetvis beroende på hur många vi blir i år.
Nu är det dags att årets deltagare anmäler sitt intresse för Hantverksmagasinet 2017. Du som var med i fjol och vill delta även i år
MÅSTE höra av dej!
Annandag påsk borde vara lätt att komma ihåg som sista dag?
Så kan vi ses en eftermiddag/kväll i början av maj för en första
träff. Och i början av juni blir det en träff för schemaläggning.
I mån av plats välkomnar vi nya hantverkare. Hör av dej om du är
intresserad så vet jag efter påsk vad det finns för utrymme.
Kontakta mej via mail gerd.hook@telia.com eller på tel 070- 234 28
80. Tala in ett meddelande om jag inte kan svara så ringer jag upp.
Väntar ivrigt att ni hör av er!
Hej från Gerd

LÖRDAGEN DEN 13/5 10-15 GÅR VI MAN UR HUSE FÖR
ATT FIXA TILL JÄRLE INFÖR VÅREN OCH SOMMAREN.
DÅ SKA LEKPLATSEN FIXAS TILL, OCH CAFÉET GÖRAS
I ORDNING FÖR SÄSONGEN.
DÅ KRÄVS DET ATT VI ÄR MÅNGA SOM HJÄLPS ÅT, DÅ
BLIR DET OCKSÅ MYCKET ROLIGARE. BYALAGET BJUDER FÖRTÄRING OCH DRYCK EFTER ARBETSDAGEN
SAMT FIKA!
MAN ÄR MED SÅ LÄNGE MAN KAN OCH GÖR DET MAN
KAN.
VÄL MÖTTA FÖR ETT FINT JÄRLE FÖR OSS ALLA!
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
Åter dags att summera ett nytt år. Jag vet inte om det är så, men
det känns som åren snurrar på snabbare för varje år. Som vanligt noterar man att det är mycket som händer och sker. Järle
kan nu kalla sig badort, då vi nu har en ny liten brygga i Järleån.
Sen har vi ånyo fått en ny flaggstång efter att ha varit utan sen den
gamla bröts av stormvindar. Caféet når nya höjder och börjar bli berömt inte bara lokalt utan ut i landet. Folk kommer gärna tillbaka för
att njuta av det goda fikat i den vackra stationsträdgården, och man
rekommenderar det till vänner och bekanta. Byalaget ordnar som alltid
musikaftnar, sommarmarknad, bakluckeloppis, skördefest med mera.
Längre ner kommer en sammanfattning av allt som hänt under året.
Järle byalag är också aktiva genom olika föreningar/organisationer
såsom: Ervalla bygdelag, Nora bygderåd, Nora järnvägsmuseum, Leader Mellansjölandet, Hela Sverige ska leva, Länsbygderådet Örebro
län, Bygdegårdarnas riksförbund, Kilsbergsfrämjandet,Framtidsforum
Ervalla. Vi är dessutom medlemmar i Örebro föreningsråd samt Barn i
Bergslagen. Vi stödjer ekonomiskt SOS barnbyar.
Årsmötet samlade cirka 20 personer som var med om, vad vi tror
var ett rekordsnabbt möte. Trots det tror jag alla förstod vad som
bestämdes. Sedan presenterade Niklas Lindahl och Per-Åke Sörman
Bygde-TV och visade några avsnitt, framför allt med Järleanknytning.
Sen som vanligt en utsökt middag från Christinas gästgifveri följt
av traditionsenlig kladdkaka. Glad och trevlig stämning och umgänge
bybor emellan.
Styrelsen har under året bestått av Sven Röstlund som ordförande
(ständig?), Sigrid Rejås sekreterare, Lasse Carlsson kassör. Kristina
Andersson, Claes Victorin och Hanna Wallsten har varit övriga ledamöter och Petra Fredin har varit suppleant. Sju styrelsemöten har
avhållits under året. Vi har inte riktigt nått upp till alla mål i verksamhetsplanen, bland annat har medlemssiffran minskat istället för att
öka och vi är nu 225 medlemmar. Gångbron står där oförändrad. Men
vi tar nya tag 2017!
De kommittéer som finns är:
Barn och ungdom
Har varit vilande under året. Inga specifika arrangemang för barn och
ungdomar. Men mycketav våra aktiviteter är ju för alla åldrar.
Bro och skepp
När det gäller bron, är det fortfarande ett sorgligt kapitel som vi
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har svårt att se en lösning på. Kommunen anser inte att det är deras problem och någon annan finansiär har vi svårt att finna. Men vi
ger inte upp, vi letar och kommer tjata igen. Skeppet däremot har i
legat i ån till glädje för de som vill ta en båttur på ån, tack vare Nils
Österberg. Byn har nu även fått ny attraktion i form av en brygga
som ligger i ån för badsugna. Varmt tack till Erik Sandström som kom
med idén samt designade och förfärdigade bryggan. Sjösättningen
gjordes av byns ”starke män”!
Byabladet
Har som vanligt kommit med fyra nummer vissa tjockare andra tunnare. Numer även i färg på hemsidan. Här kan man läsa om allt som
kommer ske i byn och i trakten och sedan läsa vad som hände och
hur det hände! Senaste numren har också haft nostalgiska reportage från forna dar, när det fanns post, taxi och affärer i Järle för
att inte tala om bandylag. Där vi kan tacka Gösta Tegner som grävt i
arkivet. I denna eminenta tidning kan också lokala annonsörer nå ut
med sina budskap för en billig penning.
Café och turism
Vår 31:a cafésäsong (start alltså 1986) blev lyckad. Som vanligt,
trots den dåliga inledningen på marknaden, som nästan regnade bort.
Ändå nådde vi nästan på kronan samma omsättning som 2015 som
fortfarande är vårt rekordår. För tredje året var Anette Bredenberg anställd som kaféansvarig och med Kristina Andersson vid sin
sida klarade de sin ledaruppgift för våra tolv feriepraktikanter med
glans även om en del ungdomar inte var på topp. Kafébesökarna var
fler än 2015 och ryktet om kaféets höga kvalité med bullar, kakor
och bakverk inte minst, har nu spritt sig vida omkring. Tack vare
Anette vars ”hemmabageri” gick för högtryck nästan dygnet runt.
Hantverk och marknad
Marknaden som regnade bort, blir epitetet för 2016 års marknad.
Den hann knappt börja så öppnade sig himmelens portar, sen regnade
det fram till klockan 15, då det slutade. Men det var ju så dags, grillen hade slocknat av regnet och så mycket grillat blev inte sålt. Färre besökare än vanligt och sämre kommers. Men det var dock en hel
del som hittade till marknaden trots vädret, och Open house spelade
tappert på trots regnet, och en del barn hittade in till kasperteatern
i magasinet. Mattias Dahlins traktor var mycket uppskattad av alla
barn.
Hantverket har däremot nog gjort ett rekordår tack vare det sommarväder som lockade till utflykter. 15 deltagare har haft öppet i 53
dagar och besökarna har strömmat till och handlat så det stod härliga till.
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Så var det ånyo bakluckeloppis i slutet av augusti och då var det verkligt vackert väder vilket gjorde att såväl försäljare som besökare
strömmade till. Det var många varor som bytte ägare till rimliga pengar. Tror både säljare och köpare var nöjda med dagen. Gerd Höök höll
i dagen med sedvanlig bravur.
Hemsidan
Hemsidan kompletterats kontinuerligt med nytt och gammalt material. Byabladen som läggs upp, kan numera ses i färg också. Besöken på
sidan har minskat rejält, från 29720 besök 2015 till 18750 per år om
man ska tro statistiken. Hemsidan blir kanske mer och mer ett erfarenhets- och ”vad som har hänt” arkiv, där man hittar sin nostalgitripp
inom byalagets långa verksamhet. Vi räknar också med att fylla på
med mer äldre material under året. Skulle tro att Facebook gruppen
”Det händer i Järle” tar över mer vad gäller aktuell info också. Det är
i dagsläget 253 (191 i fjol) personer i gruppen, och det är bara att anmäla intresse att vara med. Men kolla alltid in kalendern på hemsidan
för Järlegårdens bokningsläge och aktiviteter, för där lägger styrelsen upp det som är på G i bygden. Det är förstås våra egna arrangemang, men det kan lika väl vara annat som händer i bygden som kommit
till vår kännedom.
Järlegården
Den regelbundet återkommande aktiviteten har varit JärleYogan på
måndagar som trevligt nog samlar fler och fler utövare. Sen i höstas
har Birgitta Carlsson två grupper igång. Men det har varit en hel del
annat också, som våra styrelsemöten och andra föreningsmöten, liksom seminarium om gifter i vardagen, återbruksfika, musikpub och
Lillåskolans sedvanliga skolstart besök.
Privatuthyrningen har minskat i år jämfört med i fjol, vilket är lite
synd och kostnaderna har ökat istället, vilket främst beror på köp av
gårdsgrus, renovering av kökskran och vattenlås. Inga stora skötseloch underhållsinsatser har gjorts i år, men behoven börjar göra sig
påminda, så det är dags att ta tag i lite större uppgifter till våren.
Våra bokare och nyckelutlämnare är familjen Wallstens i Majtorp.
Kultur
Under hösten var det musikpub med den nykomponerade gruppen, The
Hayes-Baghari project. En kombination av Open House som spelar på
sommarmarknaden, och Sonas som spelat flera gånger på Järlegården.
Eller rättare delar av banden i kombination. Hur som helst
så kom det mycket folk, som åt och drack upp allt som fanns, och
däremellan njöt man av den härliga och medryckande musiken. Cirka
50 personer kom från när och fjärran. Några till hade kanske gått att
knö in som göteborgaren säger.
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Omställning hållbar bygd
De projektpengar för ”Vilda grannar” som beviljades från Landstingets Vilt- och naturvårdskommitté 2015 har även räckt för inköp i år
och bl.a. lite olika växter och redskap köpts in. Odlingarna vid stationen inriktades på att gynna både cafégäster och pollinerare av
olika slag. En hel del sallat odlades också till glädje för smörgåsätande gäster i början av säsongen och senare under sommaren för
traktens rådjur. I oktober hölls en välbesökt skördemarknad med
ett tiotal utställare i stationsträdgården. Dessutom anordnades en
föreläsning på Järlegården i samarbete med Ervalla Bygdelag om
”Gifter i vardagen” med Sara Johansson. Hon berättade om hur vi
kan lära oss hantera kemikalier för att undvika spridning och exponering i våra hem.
I december anordnades ”Återbruksfika” med möjlighet att byta saker av varann på Järlegården. Kommer sannolikt att upprepas.
Station
Det som drar folk till kafét är förutom det goda fikat vår stationsträdgård som bjuder besökarna på en jättemysig miljö med sin gräsmatta och alla sittgrupper inbäddade i lummig sommargrönska. De
gamla gröna grupperna börjar spela ut sin roll och nya vita kommer
istället, i år fick anskaffas tre grupper till. Och så fick vi vår nya nio
meter höga flaggstång till slut, mitt i trädgården på en helt ny plats
som valdes med omsorg en bit från stationen. Trivselhöjande inslag
alla gånger. Sen får vi inte glömma allt det nya gruset runt stationen och vid perrongen som så väl behövdes för att dölja all oönskad
växtlighet på dessa ytor. Till det stora uthuset skaffades det nya
järnbeslag med hänglås till dricka- och glassförråden som 2015 fick
oönskade påhälsningar. Stort tack till Björn Bredenberg, Morgan
Evaldsson och Mattias Dahlin för dessa insatser, och även andra som
hjälpt till med gjutning av flaggstångsfundamentet m.m.
Avslutning
Således ett år fullt med verksamhet och aktiviteter. Vi siktar på att
fortsätta med detta för att
göra Järle med omnejd till en trivsam plats att bo på. För att öka
sammanhållning mellan oss som bor här, och samtidigt verka för att
påverka i såväl mindre som större frågor. Så att
landsbygden verkligen får leva!
Styrelsen för Järle byalag gm Sven Röstlund ordförande
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VERKSAMHETSPLAN FÖR JÄRLE BYALAG 2017
Vi hoppas kunna fortsätta med det succébetonade caféet från förra
året och varför inte nytt marknadsrekord igen.
Vi fortsätter stöta på kommunen i gångbrofrågan. Kanske kan droppen
urholka stenen!?
Vi hoppas Hållbara Järle fortsätter med odlingar och andra aktiviteter kring stationen.
Vi siktar också på att ordna olika former av underhållning och aktiviteter i byn.
Vi siktar också på att öka medlemsantalet.
Vi inser att Järlegården har en del skötselbehov som behöver utföras.
Vi planerar därför att genomföra en större insats under våren och
önskar att många ställer upp och hjälper till då.
Vi kommer att följa arbetet med Örebro kommuns landsbygdsprogram
och genom dialog med landsbygdsnämnden fortsätta driva på och utveckla vår bygd.

Järle stationskafé hälsar
dig välkommen om några
månader. Kom och trivs!
Öppethållande 2017: 10-18 dagligen
under perioden 17/6-13/8 samt helgerna 19-20/8, 26-27/8 och 2-3/9
Järle marknad lördagen 1 juli
Nora marknad helgen 26-27 aug.
Ljusstråk helgen 3-4 september.
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Ervalla Företagare

Varmt Välkomna att bli medlem i Ervalla Företagare!
Ervalla Företagare bildades för fem år sedan. Sedan start har vi
träffats i en trevlig gemenskap under frukost- och kvällsmöten.
Våra intentioner är att bygga nätverk som dels gynnar varandra och
inte minst alla som bor i bygden, gammal som ung.
Under det senaste året har vi lagt både pengar och arbete på bland
annat badet vid Norsebäck, Ervallafesten, uppsnyggning vid stenbron
i Ervalla med mera. Ekonomiskt gynnar vi även ungdomsföreningar.
Vi ser fram emot att du också blir medlem! Du behövs.
Kontakta mig gärna kassör Barbro Carlson, 070-510 64 04
barbro@dinmasspartner.nu
Medlemsavgift/år är är 500 kr då ingår alla frukost- och
kvällsträffar.

_____________________________________________________________________________________
ERVALLA FÖRETAGARFÖRENING
ORG.NR: 802463-8788
BANKGIRO: 842-1646
www.ervalla.nu
Ervalla Bygdelag

MAIL: foretag@ ervalla.nu
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Medlem i

Harrys Motor Eftr.

Thomas Paulsson
Tel 0587 - 50086 070 - 5750086
Dags för sommardäck och för vårservice

Järle Åkeri AB
Försäljning och transport av grus,
sand och sorterad jord
0587 - 50219 070 - 5450215
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ETT AXPLOCK AV VAD SOM HÄNDER I SABBATSBERG
Söndag 7 maj 10.00: Offentlig sommarfest med alla grupper. Vi
äter, leker och tris tillsammans.
Söndag 14 maj: Vårfest med Håkan Isacsson i Missionshuset
Torsdag 25 maj 10.00: Kristi Himmelsfärdsdag, Gökotta Järle skans
Söndagsskola kl 10.00 varannan söndag jämna veckor
Seven lördagar 19.00-22.00 för dig som går i åk 6 och uppåt

VI ÖNSKAR ALLA EN GLAD PÅSK OCH
EN SKÖN SOMMAR

IMMANUEL ERVALLA
Stickcaféet - med inspiration och idéer, fortsätter i Immanuel,
Ervalla, under våren.
Mars: 14:e 28:e
April; 11:e 25:e
Maj; 9:e
Alltid 18,30- ca 20,30
Välkommen med!
Ansvarig; Britt-Marie Svensson
070-243 4513
Sommarmötet (Nordansjömötet), blir i år den 9:e juli kl. 15,00 i
Immanuel,Ervalla.
Sång & musik och gott hembakat!
Välkomna!
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Inför våren och sommaren
Handla direkt i trädgården
Penséplantor
Tulpaner - Påskblommor
Krukväxter - Amplar
Uteplanteringsväxter
Vi tar betalkort

Öppettider

Tisd, torsd, fred 8-16
Extraöppet maj och juni: alla varadagar 8-18
Lördagar 8-16 Sön och helgdagar stängt
Påskveckan öppet mån-torsdag
Ring gärna om övrig tid

Hult Järle
www.handelstradgard-nora.se
kanans@telia.com
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JULGRANSPLUNDRING I PÅ JÄRLEGÅRDEN

Vacker gran som man dansade runt
Premiär för en ny aktivitet bjöds barn, ungdom och vuxna,
när Petra Edin med hjälp av några föräldrar bjöd in till julgransplundring. Mycket uppskattat för de 21 personer som kom
för att, dansa, leka och inte minst fika. Sigrids mockarutor var
mycket uppskattade. En ny rolig aktivitet som vi hoppas kommer
tillbaka.

Några av alla de närvarande som roade sig på
julgransplundringen.
I förgrunden, de delikata
mockarutorna.
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Vill du veta vad ditt djur tänker?
Kurs eller Hembesök, vilket passar dig och
ditt djur bäst?
Djurtolk Christina Jarl
070-393 09 09
info@djurtolk.com
www.djurtolk.com

Jag har även Privatlektioner m.m.

………………………………………………………………………………………………………….......................

Dags för student snart - Gör det enkelt för dig, beställ av mig !
 Kallskuret och Brickor
 Pajbuffé med sallad och dressing
 Eller en klassisk smörgåstårta
Bjuder du gästen, Fixar jag resten!
Christinas Gästgifveri på Ervalla Gård
Christina Jarl 070-393 09 09
info@festfix.com
www.christinajarl.se

Jag är medlem i Ervalla Företagare, det är väl du också ?
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I år är det 175 år sedan den obligatoriska skolan infördes i vårt land. ERVALLA
HEMBYGDSFÖRENING ska fira detta med en utställning i Sjöbodastugan.

Har Du klassfoton, andra bilder eller berättelser från skolan förr och nu så vill
hembygdsföreningen gärna få ta del av dem. Kanske har Du gjort något i slöjden
som vi kan få låna till utställningen.
Hör av dig till någon i hembygdsföreningens styrelse och berätta vad du kan bidra
med. Vi vill gärna ha Dina bidrag före den 15 april så att utställningen kan visas
på Hembygdsgården i Ervalla under sommaren.
Claes Lindblom 070-568 36 84
Bo Werneström 070 564 87 04
Examensbilden från Ervalla Kyrkskola togs den 9 juni 1927 av fotografen
Viktor Johansson. Bilden ingår i Kerstin Anderssons samling av Ervallabilder.
Den här bilden och många andra finns publicerade på ”Bygdeband,
lokalhistoria på nätet”. Adressen är www. bygdeband.se
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JÄRLEGÅRDSRENOVERING
Järlegården är i stort behov av yttre renovering i första hand
tvättning vilket kommer ske 22-23/4 kl 10 och framåt. Då inventerar vi om målning ska göras och om vi behöver byta vindskivor.
Om vi ska måla så gör vi det 10-11/6 om vädret tillåter. Vi kommer
behöva en hel det folk till detta och några har anmält intresse
redan. Hoppas vi blir många för då går det lätt.

ERVALLA SK
Nationaldagsfest
Tisdagen den 6/6 med bla derby fotboll, Ervalla SK - Frövi IK samt
uppvaktning av nya bygdebor
Ervalldagen med derbyfotboll
Lördagen den 9/9 spelar Ervalla SK-IFK Lindesberg på Lyckevallen.
Bli medlem du också och stötta en levande hälsorik bygd där familjegympa, hälsopass och fotboll blandas i härlig gemenskap.
Enskild medlem 150:- hela familjen 350:- märk din inbetalning med
namn och Ervalla SKs plusgiro är 125902-7.
Vi ses på Lyckevallen i sommar hälsar allt-i-allo Per-Åke Sörman!

Bygdens anslagstavla
www.bygdenytt.se
Nu med över en miljon unika besök!

Ni har väl inte missat BygdeTV 3 av och med Niclas Lindahl och
Per-Åke Sörman med fokus på höstens Traktorracet i bygden.
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Gällande 24 juni – 20 augusti 2017

Förklaringar:
| = Tåget passerar utan uppehåll.
x = Tåget stannar vid behov för
resandes av- och påstigning.
P = Persontåg, i regel ångloksdraget.
Vid stor brandfara motorlok.
Y = Rälsbuss.
c = Går via Gyttorp.
1 = Går ej 5-6/7
2 = Går även 5-7/7
3 = Går även 7/7

För beställning av extratåg, ring
0587-103 04.
Se även www.nbvj.se
Särskild tidtabell gäller för:
• Midsommarafton 23/6
• Nora Marknad 26/8-27/8

Trafiken bedrivs uteslutande med
ideella resurser. Reservation för
eventuellt inställda tåg på grund av
personalbrist eller tekniska problem.
Kontrollera för säkerhets skull med
Nora Turistbyrå tel. 0587-811 20 att
tågen går den dag du avser att åka.

Extratåg kan insättas vissa dagar
(även dagar då tågen normalt inte
går). Annonseras på stationerna
och hemsidan.

Även några extraturer är inlagda

Km.

0,0
3,6
5,1
7,4
9,4

Km.

0,0
2,0
4,3
5,8
9,4

Dagar
Period
Går även/Går ej
Tågnummer

fr. Nora Stad
Källarhalsen
Stora Mon
Lilla Mon
t. Järle
Tågnummer

fr. Järle
Lilla Mon
Stora Mon
Källarhalsen
t. Nora Stad

Nora Stad – Järle – Nora Stad

Ti-To

LS

4/7-10/8
1

LS

2

Y4

P102

Ti-To

4/7-10/8
3

Y6

LS

Ti-To

4/7-10/8

2

Y6

1

P104

Y10

10.30
x
x
x
10.48

10.50
|
|
|
11.10

13.20
x
x
x
13.38

13.20
x
x
x
13.38

15.15
|
|
|
15.35

15.30
x
x
x
15.48

11.20
x
x
x
11.38

11.45
|
|
|
12.05

14.05
x
x
x
14.23

14.05
x
x
x
14.23

16.15
|
|
|
16.35

16.10
x
x
x
16.28

Y5

P103

Y7

Y7

P105

Y11

Nora Stad – Pershyttan – Gyttorp – Nya Viker och åter

Km.

0,0
1,8
----4,9
5,8
8,1
10,3
13,0
14,8

Km.

0,0
1,9
4,6
6,9
7,8
---10,9
12,7
14,8

Dagar
Period
Går även/Går ej
Tågnummer

L
2

Y19

S
Y31

fr. Nora Stad
10.15 10.25
Pershyttevägen
x
x
10.41
t. Pershyttan övre
|
11.05
fr. Pershyttan övre
|
t. Gyttorp
10.27 11.18
Käppsta
x
….
Knapptorp
x
….
….
Bengtstorp
x
Vikersvik
x
….
t. Nya Viker
10.50 ….
Tågnummer Y20
Y32
fr. Nya Viker
11.10 ….
x
Vikersvik
….
x
Bengtstorp
….
x
Knapptorp
….
x
Käppsta
….
fr. Gyttorp
11.33 11.25
t. Pershyttan övre
|
|
fr. Pershyttan övre
|
11.05c
Pershyttevägen
x
x
t. Nora Stad
11.45 11.36

Ti-To

4/7-10/8
3

Y21

LS

LS

Y21

P123

2

Ti-To

4/7-10/8
3

Y25

LS

L

Y25

Y27

Y33

Y28

Y34

2

S

Ti-To

4/7-10/8
1

Y29

12.00
x
12.16
….
….
….
….
….
….
….

12.00
x
12.16
….
….
….
….
….
….
….

12.50
|
13.06
13.25
13.38
….
….
….
….
….

14.35
x
14.51
….
….
….
….
….
….
….

14.35 15.25 15.45
x
x
x
14.51
16.01
|
….
16.10
|
…. 15.38 16.23
….
….
x
….
x
….
….
….
x
….
x
….
…. 16.00 ….

16.40
x
16.56
….
….
….
….
….
….
….

….
….
….
….
….
….
….
12.21
x
12.37

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
…. 13.55
….
|
12.21 13.25c
x
|
12.37 14.06

….
….
….
….
….
….
….
15.00
x
15.16

….
….
….
….
….
….
….
15.00
x
15.16

….
….
….
….
….
….
….
17.00
x
17.16

Y22

Y22

P124

Y26

Y26

16.20 ….
x
….
x
….
x
….
x
….
16.43 16.35
16.56
|
17.00 16.10c
x
x
17.16 16.46

Y30

Observera a� några extraturer är inplanerade på Järle marknad 1 juli.
Då, liksom övriga traﬁkdagar, gäller halva priset ToR Nora, dvs. 70 kr.
Medlemskort måste uppvisas!
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JÄRLE BYALAG
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STYRELSE, REVISORER OCH NAMNLISTA KOMMITTÉER FÖR 2017
Styrelsen

Revisorer

Sven Röstlund, ordf.

*

500 76

Per Andersson

*

501 20

Claes Victorin

**

503 13

Anders Berggren

*

500 66

Kristina Andersson

**

019-28 21 48

Kjell Carlsson, ersättare

*

500 17

Hanna Wallsten

**

070-509 91 50

Petra Edin

*

070-689 99 08

Lasse Carlsson

***

Sigrid Rejås

***

Gösta Tegner, suppl.

*

*

vald 1 år 2017

500 73

** vald 2 år 2017-2018

502 01

*** kvarstår 2017

070-611 33 85

Barn och ungdom - öppna försk. Lekplats

Hemsidan

Sigrid Rejås

502 01

Daniel Carlsson, webmaster

Evelina o Stefan Wiker

504 14

Lasse Carlsson

Maria Bäckström

500 54

Peter Ekström

501 33

Sven Röstlund

500 76

Byablad

073-511 33 67
500 73

Stationen

Peter Ekström, ansv utg

501 33

Gösta Tegner, sammank

Sven Röstlund, sammank

500 76

Lasse Carlsson

Gösta Tegner, medlemsreg

019-507 28 57

Järlegården
Birgitta Carlsson

070-328 10 52

Claes Victorin

073-050 86 81

Studier och kultur

Sven Röstlund

500 76

Sven Röstlund, sammank

Claes Victorin

073-050 86 81
Monica

500 27

070-534 49 49
500 73

Wallstens, bokning - Hanna

500 73

Morgan Evaldsson
Mattias Dahlin

Lasse Carlsson, sammank

019-507 28 57

500 76

070-509 91 50

Hantverksmagasinet

073-352 31 32

Gerd Höök, sammank

019-28 13 10

Kristina Andersson

019-28 21 48

Bro- och skepp
Nils-Åke Österberg, Järlan

500 54

Omställning hållbar bygd
Lasse Carlsson

Café o turism
Anette Bredenberg, kaféansv.
Kristina Andersson

Ankie Rauséus
073–350 09 96
019-28 21 48

Kristina Andersson

500 73
504 21
019-28 21 48

Mäla Ekström

510 23

Sven Röstlund

500 76

Steven o Lotta Linton

500 23

Ines Wagner

503 50

Nils-Gunnar o Britt Olsson

500 65

Gösta Tegner

019-507 28 57

Marit Gjertsen
Wera o Sten Bergman
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070-327 77 70

Örebro kommuns policy kring barn & ungdomsverksamhet
Enligt beslut i fullmäktige ska varje enskild förening redogöra för hur ledarna och barnens föräldrar informerats om
Örebro kommuns policy kring barn och ungdomsfrågor.
Järle byalag väljer att ta med policyn i Byabladet så att alla
kan se 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 tävlingar med seriespel med upp och nedflyttningar gör
barnidrotten prestigefylld och motverkar därmed målet med
barns idrottande

Manusstopp för nästa nummer blir den 31 maj
Alla manus, papper eller ännu
hellre filer skickas till:
Sven Röstlund
Järle Rönnbärsväg 4, 713 91 Nora
0587- 500 76
sven.rostlund@hotmail.com.
Varför inte annonsera
i Byabladet?
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

VILL DU LÅNA ELLER HYRA JÄRLEGÅRDEN
Boka hos Wallstens tel 070-5099150
eller maila hanna.wallsten@gmail.com
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Här klarar du av medlems- och prenumerationsavgifterna.
Medlemskort kommer med juninumret.

