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  JÄRLE            
BYABLADS

vÄRvARnummER 2018

nR 1 mARS  ÅRgÅng 44

LÄS BLADET I FÄRg PÅ WWW.JARLEBYALAg.SE

JÄRLE BYALAG FICK 
NY ORDFÖRANDE, NY KASSÖR 

OCH EN NY STYRELSELEDAMOT

Järle byalags styrelse för 2018: 
Sven Röstlund, Claes Victorin, Gösta Tegner, 

Sigrid Rejås (sekreterare), Kristina Andersson (kassör), 
Hanna Wallsten (ordf.), Lena Lidstöm (ny i styr.) och Petra Edin.
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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, pingis eller 
annat. Boka hos Wallstens tel 070-5099150 eller maila hanna.wall-
sten@gmail.com

   Byalag har beslutat 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 bi-
drag 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 ungdom 
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 ur-
sprungligt 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 vik-
tigt 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
När jag skriver detta, den första mars, är det på dagen fyra år se-
dan vi kom till Järle. Jag, Monica och våra barn Levi och Ingrid. 

Det var Monicas arbete som förde oss till just denna trakt. Men vi 
hade länge längtat efter att kunna bo lite mer lantligt och leva i ett 
lugnare tempo. Såklart kändes det nervöst att lämna min hembygd, 
Skarpnäck i södra Stockholm, och sätta bo i en helt ny miljö på en 
helt okänd plats. 

Så här fyra år senare kan jag bara konstatera att vi gjorde rätt. Byn 
Järle och dess omgivande ’förorter’ har tagit emot oss med öppna 
armar. Vi känner oss hemma!

Jag har fått förtroendet att vara ordförande för byalagets sty-
relse. Det är ett uppdrag jag tagit mig an med lika delar stolthet, 
nyfikenhet och bävan. Min företrädare Sven Röstlund jobbade med 
stort engagemang på posten i sammanlagt 16 år. Det blir, bildligt ta-
lat, svårt att fylla den kostymen. Som väl är har vi honom kvar som 
ledamot i styrelsen. 

I styrelsen finns det faktiskt ett helt gäng kunniga och drivna 
människor. Utan dem hade jag aldrig vågat tacka ja till uppdraget 
som ordförande. Och tillsammans med alla som bor här ska vi nog kla-
ra att förvalta byalagets olika intressen: stationscaféet, marknaden, 
Järlegården, lekplatsen, badbryggan, fotbollsplanen, pubaftnar och 
röjardagar. Listan kan bli längre, det är bara vår fantasi (och kanske 
lite vår ork) som sätter gränser!
      Hanna Wallsten ordförande
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JÄRLE MARKNAD 30 JUNI

   Som vanligt inträffar Järle Marknad första lördag ef-
ter midsommar. Det vill säga 30 juni 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

IMMANUEL
Torsdag 26/4 kl. 14,00 i Immanuel. 

Trivselträff.

Medverkande Olivia Lundberg, trubadur. 

Musikhögskolan Örebro

Blandat program.
 



5

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 
gtegner@telia.com och för in alla uppgifter och betal-
ningsdag.

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 statio-
nen.
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, film-
tittande.
- 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 med-
lem. Använd inbetalningskortet på sista sidan eller beta-
la på nätet. Behövs särskilt inbetalningskort ring Gösta       
070-611 33 85
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”REVOLUTIONERANDE” ÅRSMÖTE

  Kanske att ta i, men det är inte varje dag som byalaget byter ord-
förande eller att någon slutar efter 38 år! Men så var det. Tjugoen 
personer hade samlats till årsmötet för att gå igenom dagordningen. 
Ordförande som vanligt iklädd traditionsenlig frack ledde mötet med 
Sigrid Rejås som sekreterare. Efter att ha gått igenom verksamhet 
och ekonomisk berättelse så beviljades styrelse planenligt ansvars-
frihet. Men sen blev det inte som det brukar. Det valdes en ny ord-
förande då Hanna Wallsten tar över efter Sven Röstlund som haft 
posten i 12 år (+4 till tidigare), denne tyckte det var dags för föryng-
ring nu på denna post. Men inte nog med det, Lasse Carlsson avslutade 
också sin rekordlånga sejour i styrelsen där han varit ordförande 
men framför allt kassör i totalt 38 år. För detta avtackades han med 
tal och presenter efter mötet. 

Avgående 
ordförande 
Sven tillsam-
mans med 
Gösta och 
sekreterare 
Sigrid
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  Sven blir kvar i styrelsen, tillsammans med Sigrid som omvaldes och 
likaså Petra Edin på två år. På den tomma plats som uppstod när Hanna 
valdes till ordförande valdes Lena Lidström in på fyllnadsval på ett år. 
Då några motioner inte inkommit avslutade Sven med ett kraftfullt 
slag med klubban.
  Sen var det meningen att vi skulle diskutera caféets framtid men då 
tiden runnit iväg så mycket bestämdes det om ett speciellt cafémöte. 
Mer om detta på annan plats!
  Så istället så vidtog ätande. Från Christinas gästgifveri kom det 
godsaker, kycklingfilé med tzatsiki och potatisgratäng med mycket 
västerbottenost och en god sallad därtill. De närvarande lät sig väl 
smaka och snart gick samtalens vågor höga och stämningen steg. Inte 
blev det sämre av en riktigt kladdig kladdkaka a la Johan med visp-
grädde. Den la sig som bomull runt hjärtat!
       
        Sven Röstlund

Lasse avtackas efter 38 år av Gösta

Som avslutning en riktigt 
kladdig kladdkaka a la 

Johan.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 FÖR JÄRLE BYALAG

  Det känns lite vemodigt när man skriver sin sista verksamhetsberät-
telse!? Men därför roligt att skriva om 2017 som blev ett bra år för 
Järle byalag, inte minst ekonomiskt. Men mest och bäst är utan tvivel 
caféverksamheten som nådde nya höjder och många besökare, samt en 
marknad som slog alla rekord.
  Byalagets styrelse har bestått av: Sven Röstlund ordförande, Sig-
rid Rejås sekreterare, Lasse Carlsson kassör samt övriga ledamöter 
Claes Victorin, Hanna Wallsten, Kristina Andersson och Petra Edin. 
Suppleant har Gösta Tegner varit. Styrelsen har haft sju möten 
över året. Årsmötet samlade 20 personer där vi förutom sedvanliga 
årsmötesförhandlingar också diskuterade Järlegården, underhåll och 
hur vi borde nyttja den mer. God mat och dryck avåts under trevliga 
samtal. Medlemssiffran visar en blygsam minskning till 223 medlem-
mar.

  Byalaget har varit mer eller mindre aktiva genom andra föreningar: 
Ervalla bygdelag, Nora bygderåd, Nora veteran och järnvägsmuseum 
(NJOV), Leader Mellansjölandet, Hela Sverige ska leva, Länsbygde-
rådet Örebro län, Bygdegårdarnas riksförbund, Kilsbergsfrämjandet 
samt Framtidsforum Ervalla. Vi är medlemmar i Örebro föreningsråd 
och, vi stödjer ekonomiskt SOS barnbyar.

Barn och ungdom
  Det började i januari med julgransplundring i Järlegården när Petra 
Edin och andra föräldrar bjöd in. Drygt 20 personer mötte upp och 
hade det trevligt och njöt av Sigrids bakverk bland annat. Under 
året har lekplatsen genomgått inventering och man fann en hel del 
skavanker som behövdes rättas till. Det gjordes till största delen av 
Jesper Sundqvist, för vilket han ska ha mycken tack. Dessutom har 
det skaffats fotbollsmål till fotbollsplanen/isbanan
  I mellandagarna så bjöds det på bio, tack vare Sigrid så fick vi via 
Bygdegårdarnas riksförbund möjligheten att få en film att visa gratis. 
Inte nog med det, fraktfritt och inkluderat popcorn och tablettaskar! 
Åtta barn och några föräldrar mötte upp och hade en trevlig efter-
middag.
Bro och skepp
  Bron står där den står med sin berömda lutning som tornet i Pisa 
och tyvärr har vi i dagsläget ingen som kan eller vill finansiera en ny 
bro. Däremot har vårt stolta skepp Järlan II sjösatts och tagits upp, 
och vad jag förstår även använts av bybor för fiske och båtturer. Vår 
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brygga som lades i förra året är kvar och har också den använts, 
ända in mot vintern (hu!).
Byabladet
  Vår eminenta tidskrift fortsätter att komma ut med jämna mel-
lanrum fyra gånger per år till alla medlemmar. Första numret är 
dock en stor utgåva som når alla i närområdet ca 7-800 blad, ända 
till Ervalla, Klysna, Lilla Mon, Axbergshammar mm via Gerd, Sven och 
Gösta som kuskar runt på alla småvägar och lägger bladet i brevlå-
dorna. Här beskrivs traktens historia, saker som ska hända och som 
hänt. Ett trevligt tidsdokument. Vi har en hel del annonsörer, en del 
är med i varje nummer, några i något enstaka nummer. Givetvis flest 
i vårat värvarnummer som ju når ut till så många i hela trakten Ger 
en extra intäkt då byabladet kostar en del pengar att trycka. På 
hemsidan finns också bladet och då i färg, har ni inte sett det så gå 
in och se och läs.
Café och turism
Årets kafésommar var faktiskt den 32:a i ordningen. Starten 
skedde 1986 och inräknat feriepraktikanter (ca 260), 
extraungdomar och vuxna, så har verksamheten sysselsatt ca 
300 personer under alla dessa år! Inte dåligt, tycker ni inte det? 
Nåväl, senaste upplagan 1:a juli var som vanligt lyckad med nytt 
omsättningsrekord, beröm i massor från nöjda kunder och hyfsat 
väder, inte minst på marknaden som alltid är vår bästa kafédag. 
Näst bästa har minsann bakluckeloppisdagen i slutet av augusti bli-
vit. Hoppas båda dagarna kan bestå framöver och då förstås hela 
kaféverksamheten men då får vi uppbåda mer byalagsresurser än 
tidigare år. Anette Bredenberg som de senaste fyra åren arbetat 
upp kaféstandarden till den bästa någonsin, kanske inte kan vara 
med som tidigare. Vi får hoppas att det löser sig på något sätt.
Hantverk och marknad
  Hantverksmagasinet gjorde på det hela ett bra år även om det i 
början av sommaren såg lite dystert ut då avfarten till Järle blev så 
dåligt skyltad på grund av vägbygget. Men så småningom tog det sig. 
Detta så att alla våra duktiga hantverkare som år efter år ställer 
ut sina alster till försäljning, väl organiserat av Gerd. Gerd är också 
ansvarig för bakluckloppis som nu börjar bli en tradition i mitten på 
augusti. Åter igen fint väder, med många försäljare och besökare. 
Det är nog fler säljare än på marknaden. Men upplägget är så enkelt 
och bra, man bara kommer med bilen öppnar bagageluckan, sätter 
upp bord och säljer till bra priser.
  Sommarmarknaden kommer gå till historien som en av de bästa. 
Perfekt väder med lite moln cirka 20 grader. Det gjorde att det 
strömmade till massor med folk som kom för att handla av alla hant-
verkare och loppisförsäljare. Sen fikade man så det var en ständig 
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kö vid caféet, där man fick slita hårt. Även grillbordet var välbesökt 
och de båda grillmästarna såg ganska grillade ut efter en hel dag vid 
grillbordet. Man njöt av musiken från Open house i trädgården och 
barnen deltog med liv och lust när Bröderna Bergkvists kasperteater 
gav sina föreställningar. Nytt omsättningsrekord blev det och det 
är bara att tacka att så många i byn hjälper till så det blir en så bra 
marknad.
Hemsidan

Hemsidan kompletteras kontinuerligt med nytt och gammalt materi-
al. Byabladen som läggs upp, kan numera ses i färg också. Besöken på 
hemsidan har ökat igen till ca 25000 (+7000) besök /år. Hemsidan 
blir nog mer och mer ett erfarenhetsarkiv, där man kan göra en nos-
talgitripp om vad som hänt i byalaget under åren. Räknar också med 
att fylla på med mer äldre material allteftersom. Skulle tro att Fa-
cebook gruppen ”Det händer i Järle” tar över mer vad gäller aktuell 
info också. Det är i dagsläget 308 (253 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 även för 
andra aktiviteter som är på G i bygden. Det är förstås våra egna ar-
rangemang, men det kan lika väl vara annat som händer i bygden som 
kommit till vår kännedom. Ha gärna också koll på ”Bygdenytt” som 
speglar allt som händer i Ervalla och Järlebygden.
Järlegården

Den regelbundet återkommande aktiviteten har varit JärleYogan på 
måndagar. Under våren hade Birgitta C två grupper igång, som blev 
en, men något utökad under hösten. Men det har varit en del annat 
också, som våra styrelsemöten och andra föreningars möten, såsom 
Hela Sverige ska leva - Örebro läns årsmöte / 20 års jubileum och 
styrelseseminarium, Ervalla bygdelag har haft två möten och vi själ-
va har haft julgransplundring, bio och musikpub.

Privatuthyrningen har ökat lite i år jämfört med i fjol, åtminstone 
vad gäller antal tillfällen och det är kul. Tyvärr hörde inte Lillåns 
skola av sig i år, vilket var lite synd. Det har varit en god tradition i 
rätt många år till nu.

I år har stora skötsel- och underhållsinsatser gjorts och kostnader-
na har därför ökat en hel del. Det är främst tvätt- och måleriarbe-
tena som gjordes i våras, men vi har färg till en strykning till. Det 
finns även andra behov som gör sig påminda, så nog finns det uppgif-
ter att ta tag i till våren.

Våra bokare och nyckelutlämnare är familjen Wallstens i Majtorp.
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Stationen

Vår- och höströjningsdagarna har på senare år blivit populärt att 
samlas kring, så även 2017. Byalagsgemenskapen stärks och det bjuds 
numera på riktigt gott käk och gofika. Förutom kånkandet på träd-
gårdsmöbler ut och in så ansas buskar och växter och grusytorna 
jämnas ut och en hel del annat inomhus blir gjort. Museirummet har 
packats ihop och återsänts till Länsmuséet.

  Men allt har inte varit bra. Möblemanget, det gröna, är nu rejält 
slitet och trots alla lagningar av Björn och Morgan så måste allt fler 
möbler kasseras. Eftersom ingen nyanskaffning skedde under året så 
måste fler grupper köpas in till kaféstarten 2018. Elen blev också ett 
bekymmer förra året och den installerade jordfelsbrytaren ställde 
till det ordentligt i köket som ideligen blev utan ström. Till slut fix-
ade Erik Höök det hela och den inköpta proffskaffebryggaren fung-
erade hur bra som helst.

Till sist ett tack till Gunnar Rosengren på Torven som såg till att fylla 
på lagret av planteringssäckar och jord. Och till Morgan för den sto-
ra grushögen.

Studie och kultur

  Under våren hade vi trubadurafton på Järlegården i form av Åke 
Larsson som kom och talade om och spelade Dan Andersson och be-
rättade om skogsfinnarna. Mycket stämningsfullt och vackert om 
diktarens liv och musik ur hans rikhaltiga repertoar. Tjugoåtta per-
soner kom trots konkurrens från Melodifestivalen och bland dem en 
hel del som normalt inte brukar komma vilket var roligt. Under som-
maren hade vi en musikkväll vid stationen med Carina Holmberg och 
Erik Slättberg fin musik en fin sommarkväll med gofika. Efter musiken 
tystnat tändes grillen och de 20 personer som hade samlats hade en 
trevlig afton i kvällssolen.

  När höstmörkret så började falla var det musikpub igen, åter med 
The Baghari-Hayes project som spelar så det står härliga till. En del 
kan inte stå still bland publiken och handklappningar i takt med mu-
siken sker nästan hos alla. Dylan, Stones, irländsk musik och mycket 
eget material bjuds det på under de timmar man spelar. Tyvärr var vi 
inte fler än fyrtio som kom och njöt av musiken och Svens mackor och 
allt drickbart som fanns.

Omställning hållbar bygd
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  Under året anordnades ett återbruksmingel vid stationen i juni. 
Utöver detta har inga aktiviteter ordnats som kan kopplas till kom-
mittén. Odlingarna vid stationen lever dock vidare och håller café-
gäster, pollinerare och rådjur med vissa nyttigheter. Styrelsen fö-
reslår nu att kommittén som sådan avslutas, vilket inte alls hindrar 
att initiativ tas för nya hållbarhetsaktiviteter. Det kan såklart göras 
utan en särskild kommitté.
Avslutning
  Det är med en lätt känsla av vemod jag skriver denna verksam-
hetsberättelse. Efter 16 år som ordförande varav de sista 12 i rad 
har man blivit rätt van. Men jag tycker inte att det ska vara ett 
evighetsuppdrag. Jag önskar den nye ordföranden all lycka. Sen är 
det med stor sorg som vi får avtacka Lasse Carlsson som i mycket 
varit byalaget personifierat. Under 30 år har han kämpat med sty-
relsearbete, räkenskaper och men ett stort engagemang för hela 
landsbygdsfrågan på många olika sätt. Vi önskar honom all lycka i 
framtiden.
  Det blir en utmaning för den nya styrelsen att driva byalaget vida-
re mot gamla och nya mål.

 

LÖRDAGEN DEN 5/5 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 BJU-
DER 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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ÅKE MOSSBERG LIVE I JÄRLE
MISSA INTE NÄR HAN KOMMER 

OCH TALAR OM

JÄRLE FÖRR OCH NU
15 APRIL KLOCKAN 16.00 

(portarna öppnas 15.30)

PÅ JÄRLEGÅRDEN, FRI ENTRÉ
Ni som hört Åke förut vet att det är en man som har talets 
gåva och berättar på ett fantastiskt roligt och underhållan-
de sätt. Dessutom visar han bilder på hur det såg ut i Järle 

förr i tiden och hur det ser ut nu. Åke har förmågan att 
locka folk så kom i tid.

Järle byalag som anordnar det hela,
 bjuder dessutom på fika.

Så här såg det ut 2010 när Åke hade stor show.
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Vill du förstå ditt djur bättre?

Jag erbjuder dig:

•	 Hembesök

•	 Föreläsning

•	 Helgkurs

•	 Privatlektion 
Djurtolk Christina Jarl  

070-393 09 09  info@djurtolk.com www.djurtolk.com                  
Läs gärna mer på hemsidan och sociala medier 
…………………………………………………………………………………………………………

Vill du ha en nära leverantör? Vi erbjuder dig:

•	 Bed & Breakfast

•	 Catering

•	 Festarrangemang

Bjuder du gästen, Fixar jag resten!
Christinas Gästgifveri på Ervalla Gård

Christina Jarl 070-393 09 09  info@festfix.com  www.christinajarl.se
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ERVALLA 
HEMBYGDSFÖRENING 

 
 Söndagen den 18 mars, kl 16.00, i Immanuelskapellet i Ervalla 
  

Frikyrkan och nykterhetsrörelsen har, hand i hand, på-
verkat det sociala livet, välståndet och kulturen i Sverige. 
Om detta kulturarv berättar teol dr Mats Larsson.  
Tidstypiska sånger och psalmer illustrerar miljöerna och komplette-
rar texten i Mats Larssons berättelse. Anette & Lasse Bengtsson spe-

 Tillfälle till frågor och diskussion. lar och sjunger. 
Eftermiddagen är ett samarrangemang mellan Ervalla Hembygdsfö-
rening och Ervalla Baptistförsamling. 
Servering 
 

        

Frikyrkans 
roll  

i skapandet  
av ett 

demokratiskt  
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Järle Åkeri AB

Försäljning och transport av grus,
sand och sorterad jord

0587 - 50219   070 - 5450215

Harrys Motor Eftr.
Thomas Paulsson

Tel 0587 - 50086  070 - 5750086
Dags för sommardäck och för vårsevice
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DET HÄNDER I SABBATSBERG

Söndag 6 maj 10.00 Offentlig sommarfest med alla 
grupper. Vi äter leker och trivs tillsammans

Torsdag 10 maj 8.00 Krist himmelsfärd. Gökotta Järle skans

Söndagsskola 10.00 varannan söndag jämna veckor

Seven lördagar 19-22 för dig som går i åk 6 och upp

GLAD PÅSK OCH EN SKÖN SOMMAR TILL ER ALLA
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Sven och Gösta på tu man hand – för andra gången

Vi har stämt möte i Järlegården för att sam-
tala om Svens 12 år långa period som byalags-
ordförande, vars roll från och med årsmötet 
nu tagits över av Hanna Wallsten, den fjärde 
kvinnan i byalagets 45-åriga historia. 12 år är 
rekord och lägger vi till de 4 som Sven ledde 
byalaget 1995-98, så är det helt enastående. 
Men vi börjar där vi slutade med samtalet i maj 
1995 då Sven skulle tillträda som ordförande. 
Jag plockar fram Byabladets andra nummer 
det året. 

G Det allra sista du sa då, löd:  ”Nej, nu får vi ge oss. Malin är hungrig och 
då är det bara en sak som gäller…….snabbt in i barnmatsförrådet och hugg en 
lämplig portion, annars blir det liv i luckan”. Du kan väl göra en snabb resumé 
om hur det gått för era tre barn och din egen karriär. Då 1995, jobbade du 
som läkare i Vivalla och var 39 år.

S Jag ska fylla 62 i år, är distriktsläkare i Nora och chefsläkare för 
Närsjuksvårdområde norr. Malin är 23 och bor i Örebro med sambo och job-
bar på Kjell & Company som är en webbshop, Johan är 27 och bor i Göteborg 
och studerar till fastighetstekniker och Ida som också bor i Göteborg har 
fyllt 28 och är färdig arkitekt.

G Imponerande. Barnen tycks ha sin framtid tryggad. Ska vi återvända 
till rollen som ordförande, du har ju haft flera andra som marknadsgeneral, 
byabladsedaktör och varit starkt järlegårdsengagerad m.m. men allt det får 
vi ta nån annan gång.

S Visst, men jag måste få säga att en sak är jag väldigt nöjd med hur den 
utvecklats och det gäller de gemensamma vår- och höströjningsdagarna för 
Stationen, Järlegården och lekplatsen. Förr om åren kom det några få men nu 
ställer 20-25 personer upp med barn, hundar och redskap och sånt stärker 
bygemenskapen.

G Håller med. Och lite beror nog tillströmningen av folk på att du och 
Anettes fixar fram go mat och dryck till alla, det har inte varit helt fel. Men 
nu måste vi snacka ordförandeskapet och jag har räknat fram att du kallat 
och lett omkring 75 styrelsemöten sen 2006.

S Stämmer nog och jag tror inte att jag missat något sammanträde. Jag 
har försökt att få ledamöterna och kommittéansvariga som också blir kallade 
att känna sig delaktiga i verksamheten och det tror jag att jag lyckats med 
någorlunda.

G Men kommittéerna har det varit lite upp och ner för under årens lopp 
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och ett exempel är den för barn och ungdom.

S Det stämmer men det beror nog på hur storleken av dessa grupper 
växlat mellan åren. Ta bara i början då vi körde med Måndagsträffen, laiv/
rollspel och filmaftnar men avtog i takt med att ungdomarna blev äldre och 
flyttade från byn. Skulle Järle bli en pensionärsby frågade jag mig men på 
senare år har det vällt in mycket småttingar i byn vilket ökat användningen av 
lekplatsen och bollplanen och det är julgransplundringar och biovisningar m.m. 
så verksamheten är på väg att blomstra upp igen. 

G En trivselfråga på våra styrelsemöten har du skött exemplariskt i 
många år och jag tänker på smörgåsbufféerna du dukat upp till varje möte. 
Särskilt brödet har du varit mån om att hitta det bästa.

S Ja, meningen var att vi skulle ha ett rullande schema men det fungera-
de inte så jag tänkte att va fasen, det där tar jag hand om så vet jag att det 
blir bra fika varje gång. Och ingen har protesterat….

G Vi har varit en väldigt homogen grupp i styrelsen i alla år men visst, det 
har kommit till en del nya krafter då och då, så det blir en viss förnyelse vilket 
är utmärkt. Är det några i styrelsen du särskilt vill framhålla?

S Det är klart att Lasse dragit ett stort lass i styrelsen och för byala-
get och för byn, inte minst. Hans engagemang i landsbygdsutvecklingen och 
Hela Sverige ska leva har betytt mycket, även för oss. Kristina sen, har varit 
duktig och noggrann i många år och har representerat oss på ett antal lands-
bygdsriksdagar och hennes insats för kaféverksamheten har varit jättestor. 
Till sist vill jag ändå framhålla Sigrid som ovärderlig sekreterare vilket är en 
ordförandes bästa tillgång. Innan Sigrid kom in i styrelsen kom föregående 
protokoll i bästa fall några dagar innan kommande möte. Nu hinner vi knappast 
komma hem förrän Sigrids anteckningar ligger i datorn! 

G En sak som slagit mig är att du vid varje möte blickat framåt och vill ha 
förslag på kommande aktiviteter och arrangemang. Det har varit musikaftnar, 
teaterföreställningar, bildvisningar, pubaftnar m.m. Och ofta har du åtagit 
dig att själv få allt detta genomfört med hjälp av andra i byalaget. Som du 
deklarerade i vårt första samtal 1995, jag vill ha lite ”action” i byalaget.

S Jovisst har jag drivit på och det har bilvit många trevliga arrangemang 
som vi rott hem under årens lopp. Vid de flesta tillfällena har publiken kommit 
men ett antal gånger har vi haft dålig uppslutning vilket varit frustrerande 
med tanke på allt jobb man lagt ner.

G För att inte tala om att vid såna tillfällen går vi back ekonomiskt, artis-
terna måste ju sitt fulla gage. När vi inne på lite halvtråkiga saker, så tänker 
jag på en fråga som styrelsen misslyckats med hittills och du vet säkert vad 
jag menar.

S Javisst. Gångbron. Den har blivit en långbänk utan dess like och trots 
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det stora brobidraget 2013 från Lilla Mons bygdegårdsförening när den av-
vecklades och allt sparat kapital gick till byalaget, så har inget konkret hänt. 
Örebro och Nora kommuner värjer sig, inga pengar och så vill de heller inte 
åka på nåt underhållsansvar. Och järnvägsstiftelsen som ändå äger marken, 
saknar resurser.
G Ska vi glida över till dussinet årsmöten som du klarat galant som ord-
förande, både själva genomförandet och icke minst årsmötessupén efteråt 
med mat och dryck som alla såg fram emot. På senare år har maten levererats 
av Ervalla gård men dessförinnan svarade du och ibland någon mer för hämt-
ningen också.  En sak som du måste berätta om är fracken som du alltid har 
uppträtt i.

S Jo, jag tyckte att varför kan man inte klä upp sig lite och då kom 
tanken på fracken som funnits i släkten och som jag tagit över. Från början 

var det nog en kul grej och jag kommer ihåg att nå-
got år struntade jag i den och då kom flera efter 
mötet och undrade, VAR ÄR FRACKEN? Sen dess 
har jag inte gjort nån besviken i det avseendet. Och 
visst har jag hämtat maten ett antal gånger som den 
gången när Kalaskocken i Nora tillagat den. Bilen in-
pyrd av vitlök och ett djäkla snöoväder men maten 
kom på bordet utan större fördröjning. Beträffande 
årsmötesförhandlingarna så har jag varit noga med 
att följa våra stadgar när det gäller dagordningen. 
Inga extra utläggningar om olika frågor utöver in-
lämnade motioner som ytterst sällan inkommit, har 
jag tillåtit. Inga oönskade kupper här inte. Visst har 
vi haft andra frågor uppe men då i form av allmän 
diskussion efter sen jag klubbat av förhandlingarna. 
Som nu senast då vi ville få in synpunkter och råd 
angående sommarens kaféverksamhet som måste 
engagera fler vuxna för att den ska fungera.

G Och Johans kladdkaka får vi inte glömma, den har alltid suttit bra ef-
ter maten. Men han har ju inte bott hemma de senaste åren.

S Nä, jag och Malin har fixat kladdkakan i Johans frånvaro och därför 
heter det numera ”Kladdkaka a la Johan”. Ett gott varumärke med andra ord.

G Som avrundning Sven på vårt samtal, så har vi haft ett jubileum under 
din era och det var 2013 då vi firade 40 år samtidigt som marknaden hade sitt 
25-årsjubileum. Då hade du fullt upp.

S Det var roligt. På den soliga och välbesökta marknaden blev det lite 
extra då vi återupptog den gamla kaktävlingen som Sigrid vann med sina man-
delskorpor och min kasperteater lockade fullt magasin med föreställningen 
Djurparksmysteriet. Den egentliga jubileumsfesten hade vi lite senare den 17 
augusti och då var det full fest i trädgården med tårta, trolleri för barnen 

Festklädd på ett års-
möte för sista gången?
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och magnifikt grönsaksbord som odlar-
gruppen ordnat fram. Och god middag på 
kvällen i Järlegården. Enda missräkning-
en var den inställda bussresan till Linkö-
ping men sånt får man ta. Vi får sikta på 
den stora resan om fem år när byalaget 
ska fira med besked. 50-årsjubiléet när-
mar sig så sakteliga! 

Karaokeartisterna 2004. Sven 
och Ida gjorde stor succé.

JÄRLE BYALAG 27feb-18

STYRELSE, REVISORER OCH NAMNLISTA KOMMITTÉER FÖR 2018

Styrelsen Revisorer
Hanna Wallsten, ordf. * 070-509 91 50 Per Andersson * 501 20
Lena Lidström *f 070-298 91 68 Anders Berggren * 500 66
Sigrid Rejås ** 502 01 ersättare, vakant
Sven Röstlund ** 500 76
Petra Edin ** 070-689 99 08 *    vald 1 år 2018
Kristina Andersson *** 019-28 21 48 *f  fyllnadsval 2018
Claes Victorin *** 503 13 **  vald 2 år 2018-2019
Gösta Tegner, suppl. * 070-611 33 85 *** kvarstår 2018

Byablad Barn och ungdom - öppna försk. Lekplats
Peter Ekström, ansv utg 501 33 Sigrid Rejås 502 01
Sven Röstlund, sammank 500 76 Evelina o Stefan Wiker 504 14
Gösta Tegner, medlemsreg 019-507 28 57
Hemsidan Stationen
Lasse Carlsson 070-534 49 49 Gösta Tegner, sammank  070-611 33 85

Morgan Evaldsson 070-328 10 52
Järlegården Mattias Dahlin 073-049 13 56
Sven Röstlund, sammank 500 76
Claes Victorin 073-050 86 81 Studier och kultur
Wallstens, bokning - Hanna 070-509 91 50 Sven Röstlund 500 76

Monica 073-352 31 32
Hantverksmagasinet

Café, turism och marknad Gerd Höök, sammank 070-234 28 80 
Gösta Tegner, sammank 019-507 28 57
Kristina Andersson 019-28 21 48 Bro- och skepp
Sven Röstlund 500 76 Nils-Åke Österberg, Järlan 072-247 13 20
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Gällande 23 juni – 19 augusti 2018 För beställning av extratåg, ring 
0587-103 04.
Se även www.nbvj.se

Särskild tidtabell gäller för:
• Midsommarafton 22/6
• Nora Marknad 25/8-26/8

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.

Förklaringar:
|
x

P

Y
c

= Tåget passerar utan uppehåll.
= Tåget stannar vid behov för 

resandes av- och påstigning.
= Persontåg, i regel ångloksdraget. 

Vid stor brandfara motorlok.
= Rälsbuss.
= Går via Gyttorp.
= Går även 4-6/7
= Går ej 4-5/7

Km
.

Dagar LS Ti-To LS Ti-To LS Ti-To L
Period 3/7-9/8 3/7-9/8 3/7-9/8

Går även/Går ej
Tågnummer P102 Y2 Y4 Y6 P104 Y10 P106

0,0
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5,1
7,4
9,4
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Källarhalsen
Stora Mon
Lilla Mon
Järle

10.15
|
|
|

10.35

10.25
x
x
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x
x
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x
x
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Km. Tågnummer P103 Y3 Y5 Y7 P105 Y11 P107
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5,8
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Lilla Mon
Stora Mon
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Nora Stad – Järle – Nora Stad
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Dagar LS Ti-To LS LS Ti-To LS Ti-To
Period 3/7-9/8 3/7-9/8 3/7-9/8

Går även/Går ej
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---
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Nora Stad – Pershyttan – Gyttorp – Nya Viker och åter
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Lite blandade årsmöteskarameller från Frid-
hemsfotografen. Håll till godo!
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AKTIVITETER I JÄRLEGÅRDEN. FÖRST 
BIO, SEDAN JULGRANSPLUNDRING

Tack vare Sigrid så lyckades Byalaget bli en av de föreningar som fick 
låna en film från Bygdegårdarnas riksförbund. Det blev Familjen Jul i 
Tomteland som synes. Det var inte bara film som kom utan även affi-
scher, ballonger, tablettaskar och popcorn. En riktig bioföreställning 
med andra ord.. tyvärr kom det bara åtta ungdomar, lite fler hade vi 
nog räknat med då vi annonserat och spritt information ända till Er-
valla! Men de som kom trivdes med fil och arrangemang.

En riktig biomöblering blev det.
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För andra året anordnades julgransplundring och som synes på bil-
derna kom det en hel del vuna och barn för att dansa och leka runt 
granen. Stämningen var på topp helt enkelt. Petra Edin ordnade 
det hela och ordnade gran, Sigrid Rejås bakade som vanligt kaffe-
bröd som alla lät sig väl smakas av. Alla var nöjda efter en trevlig 
eftermiddag.  
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Bygdens anslagstavla 

www.bygdenytt.se
Nu med över två miljoner unika besök! 

Ni har väl inte missat BygdeTV 1-3 
av och med Niclas Lindahl och Per-Åke Sörman.

Inbjudan till hantverksmagasinet 2018.
Snöat idag igen, när jag skriver detta. Men vi tror på en bättre fram-
tid, eller hur? Sommar, sol, värme, bad, stationscafé och Hantverk-
smagasinet!

Du som vill vara med i årets upplaga av Hantverksmagasinet i Järle 
anmäler det senast 15 april.(Gäller även dej som varit med tidigare! 
Jag kan inte gissa mej till att/om du vill vara med i år igen).
I nuläget finns intresse anmält från en ny deltagare, kul!

Vi träffas för en första genomgång i början av maj och sen blir det 
schemaläggning en bit in i juni.

Dagligt öppethållande kl 10-18 från den 2 juli t.o.m. 19 augusti, och 
sedan 2 lördag/söndagar därefter.
Deltagarna turas om att bemanna magasinet, brukar bli runt 4 pass 
per deltagare och säsong.

Anmäl till gerd.hook@telia.com eller 070- 234 2880. Jag svarar också 
på eventuella frågor och funderingar du kan tänkas ha.

        
        Hej från Gerd
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Ervalla SKs hemmamatcher 2018 

- Äntligen tillbaka i fyran igen! –  

                                
Vårsäsongen  2018 

14/ 4 12:00 FC Assyriska Obs. Lillåvallens konstgräs 

 4/ 5 19:00 Öfvre Adolfsberg Lyckevallen 

15/ 5  19:00 IFK Örebro  Lyckevallen 

24/5 19:00 IFK Hallsberg Lyckevallen 

6/ 6 15:00 Latorps IF  Lyckevallen – Nationaldagsfest- 

26/6 19:00 Grythyttans IF Lyckevallen 

 

Höstsäsongen 2018 

10/ 8  19:00 IK Sturehov Lyckevallen 

24/8 18:45 Lillån FK  Lyckevallen – Derbyfest-  

8/ 9  15:00 IF Eker  Lyckevallen 

22/9 15:00 Vretstorps IF Lyckevallen 

6/ 10 15:00 IFK Askersund Lyckevallen  

 

Varmt välkomna till en spännande säsong på Lyckevallen kommande sommar 

Lennart Andersson    Per-Åke Sörman 

Ordförande     Allt-i-allo  

073 – 832 58 24     070-567 95 64  
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Ervalla Företagare  
 

_____________________________________________________________________________________ 
ERVALLA FÖRETAGARFÖRENING        ORG.NR:  802463-8788                              
BANKGIRO: 842-1646 
 
www.ervalla.nu                     MAIL:  foretag@ ervalla.nu                       Medlem i 
Ervalla Bygdelag 

Medlemsnyttan: 
Medlemsnyttan är vad du som aktiv medlem kan få ut av Ervalla Företagare. 
Vi i Ervalla Företagare ger dig som medlem många saker såsom gemenskap, förmåner och affärer. 
Vi värnar alltid om våra medlemmar och deras intressen. 

  
Som medlem i Ervalla Företagare: 

·         Är du Delägare i föreningen; du är med och styr dess strävanden och verksamhet. 
·         Har du tillgång till Utbud och aktiviteter; kan leda till samverkan med andra medlemmar. 
·         Får du Information om företag och verksamheter på/i bygden. 
·         Bjuds du in till Gemenskap; vilket ger dig identitet, nya vänner och nya affärsmöjligheter. 
·         Kan du få Utlopp för egna strävanden; möjlighet till personlig utveckling och bli bekräftad. 
·         Får du Förmåner (resor, utbildningar, samkväm med andra företagare runt Örebro) 
·         Bjuds du in till Frukostar/ kvällsträffar kostnadsfritt; möjlighet att träffas och utvecklas. 
·         Du är med och Samverkar för en levande landsbygd. 
·         Medlem av Ervalla Bygdelag ( alla föreningar på bygden) 

  
Antal medlemmar är för närvarande 44 st. (nov 2017). Ju fler medlemmar vi blir ju bättre blir möjligheterna 
att positivt påverka utvecklingen i Ervallabygden. 
Medlemsavgiften 500 :- / år är snabbt intjänad då målsättningen med föreningen är att nätverka och ”gynna” 
varandra. Sätts in på bankgiro 842-1646. 
Du får halva annonskostnaden vid annonsering i Järlebladet. Lån av partytält kostnadsfritt för medlemmar.  
Vill du bli medlem i föreningen Ervalla Företagare, välkommen att kontakta styrelsen. 
Företag, föreningar och organisationer kan bli medlemmar. Läs mer på www.ervalla.nu  

Datum för möten 2018 
Medlemsmöten: 
4 april Christinas Gästgifveri kl. 07:00                               
2 maj Christinas Gästgifveri kl. 19:00 
18 juni Midsommarlunch Christinas Gästgifveri kl. 12:00 
5 september Plats är ej bestämd kl. 07:00 
3 oktober Plats är ej bestämd kl. 19:00 
7 november Plats är ej bestämd kl. 07:00 
  
Läs om alla våra medlemmar: 
http://ervalla.nu/PDF/Medlemsförteckning_2017.pdf  
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Inför våren och sommaren

Handla direkt i trädgården
Penséplantor

tulpaner - Påskblommor
Uteplanteringsväxter

Vi tar betalkort

Öppettider
Mån-fre 8-16, påskveckan mån-tors

Extraöppet maj och juni mån-fre 8-18
lördagar 8-15

Sön och helgdagar stängt

Hult Järle
www.handelstradgard-nora.se

kanans@telia.com
tel 0587-50065

Nils-Gunnar 070-2532023
Katta 070-2620181
Louise 070-6654883

Kanans handelsträdgård
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VILL DU LÅNA ELLER HYRA JÄRLEGÅRDEN

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

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 eller
070-611 33 85

gtegner@telia.com

Alla manus, papper eller ännu 
hellre filer skickas till: 
Sven Röstlund
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Varför inte annonsera 
i Byabladet?

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

Manusstopp för nästa nummer blir den 31 maj

Enligt beslut i fullmäktige ska varje enskild förening redo-
göra 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 regiona-
la tävlingar med seriespel med upp och nedflyttningar gör 
barnidrotten prestigefylld och motverkar därmed målet med 
barns idrottande

Örebro kommuns policy kring barn & ungdomsverksamhet
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Här klarar du av medlems- och prenumerationsavgifterna.
Medlemskort kommer med juninumret.


