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JÄRNVÄGSBRON I VINTERSKRUD

När man ser det lite grann så där från ovan...
Foto: Alexander Rejås
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Mer baklänges i planeringen

Jag är en person som gillar att planera. Det gör att jag får ganska 
mycket gjort och ofta på utsatt tid. Bra där, tänker jag och klappar 
mig själv på axeln. 

Men jag har insett att min planeringsiver går stick i stäv med min 
strävan att leva ett miljövänligt liv. Mina veckomenyer och handlarlis-
tor kan vara fulla av ekologiska alternativ, men jag missar ändå något 
väsentligt. 

Järle byalag har låtit kartlägga de småskaliga livsmedelsproducenter-
na i Örebro kommun. Ankie Rauséus rapport fick mig att inse att jag 
måste planera baklänges. Börja med vad som växer och skördas just 
nu, just här. Sedan göra veckomenyn.

För på väg till den stora mataffären kör jag förbi potatisfält, tomat-
plantor, nötdjur och fårhagar. Jag passerar flera små livsmedelspro-
ducenter som sliter hårt för att få fram jordgubbar till midsommar, 
lamm till höstens alla grytor och mängder av annat ätbart däremellan. 
Varför stannar jag inte och handlar hos dem? 

Därför att jag redan bestämt vad jag vill äta. Och jag vet inte om de 
har just det. Allt finns däremot alltid i stora mataffären, två mil bort. 
Men om jag inte utgick från vad jag var sugen på, och dessutom fick 
kontakt med mina matproducerande grannar, skulle de, jag och miljön 
må mycket bättre. 

På Järle byalags hemsida finns en förteckning över lokala matprodu-
center. Med hjälp av den listan kan matinköpen göras närmare, roligare 
och miljövänligare. Men det gäller för oss att börja tänka baklänges.

        Hanna Wallsten 
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LOKAL MAT I NY RAPPORT

Vill du stötta lokala företag samtidigt som du äter klimatsmart, spar 
bensin och vär-nar biologisk mångfald? Det kanske låter som en omöjlig 
ekvation, men genom att hitta och handla hos lokala livsmedelsprodu-
center kan du faktiskt göra allt detta samtidigt. 

Förra året gjorde Länsstyrelsen en kartläggning av alla jordbruksfö-
retag i länet. Men då sattes en omsättningsgräns på 500 000 kronor, 
vilket gjorde att många småska-liga livsmedelsproducenter hamnade 
under radarn. 

I våras beviljades Järle byalag projektpengar för att göra en kart-
läggning av dessa minsta livsmedelsproducenter inom Örebro kommun. 
Ankie Rauséus fick uppdraget att göra kartläggningen och i början på 
hösten kunde hon skicka en rapport till Öre-bro kommun.  

Kommunens landsbygdsnämnd har visat stort intresse för rapporten 
och Ankie Rauseus fick presentera den vid ett av deras möten under 
hösten. 
Syftet med projektet var att hitta faktorer som försvårar för de små 
livsmedels-producenterna i kommunen och faktorer som skulle kunna 
underlätta.

Ankie Rauséus, som vi är vana att se henne, med fingrarna i 
odlingslådorna vid Järle Station. I sommar undersökte hon vill-
koren för småskaliga matproducenter i Örebro kommun. 
Foto: Maria Eremo
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Totalt gjorde Ankie Rauséus 20 intervjuer med personer som driver 
lantbruksföre-tag som har som hela eller del av sin verksamhet att 
producera potatis, morötter, övriga grönsaker, frukt, bär och  nötkött. 
Dessa livsmedel är kommunen inte självför-sörjande på och det är re-
lativt vanligt med försäljning direkt till konsumenterna inom just dessa 
livsmedel. 

Hon fann att medelåldern på intervjupersonerna var ganska hög. Många 
hade passerat 60. Flera ville trappa ner på verksamheten eller hade 
just beslutat sig för att lägga ner. Och få hade någon som tog över 
efter dem. 

Byråkrati var ett bekymmer för flera av producenterna. Att hinna fylla 
i olika blan-ketter och begära allehanda tillstånd tar tid för en person 
utan anställda. Tid som behövs ute i landen. Att hitta försäljningskana-
ler var också ett problem för många.

Ankie Rauséus uppmanar därför kommunen att ge småskaliga livsmed-
elsproducenter bättre villkor och att satsa på utbildning för dem som 
vill starta eget inom området. Annars finns risk att uppodlad mark väx-
er igen när dagens producenter slutar.

Vi som bor ute på landet har ofta nära till producenterna, en hittar 
vi dit? Om vi gör det får vi inte bara bättre mat som transporterats 
betydligt kortare. Vi får en le-vande landsbygd och ett starkare lokal-
samhälle. Det är roligt också. Och att möta odlaren ger en annan smak 
åt tomaterna eller vitkålen. 

        Hanna Wallsten
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 GOD JUL OCH

GOTT NYTT ÅR!!

ÖNSKAR JÄRLE BYALAG 
OCH BYABLADET

LÄS BYABLADET I FÄRG PÅ 
WWW.JARLEBYALAG.COM
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FULLT MED FOLK PÅ MUSIKPUBEN

  Ja det strömmade till folk till vår irländskinspirerade musikpub i 
slutet på oktober. Men några till hade vi nog kunnat få in. Återigen 
var det The Baghari-Hayes project som gjorde oss den äran. 
Och de gjorde ingen besviken, utan det var full ös från början, pop, 

Ett glatt gäng som hälsar välkommen till musikpuben som gör det möjligt 
att det blir pub. Sven, Kristina, Morgan och Claes. Saknas gör Sigrid.

Fullt ös när The Baghari-Hayes project släpper lös.
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rock och ballader i en härlig blandning. Publiken rycktes med och 
klappade händerna i takt eller otakt med musiken. Men det spelar 
ingen roll, huvudsaken är att man trivs. På slutet var det till och med 
några som var uppe och dansade till musiken. Värmen steg under 
kvällen och det gjorde även törsten och hungern. När kvällen var 
slut var det mesta drickbara och allt ätbart slut. 

Inte riktigt fullt, men näst intill med publik som njöt och 
rycktes med av musiken

Svens mackor med skinka och ost som bas med tomat eller ananas och den 
hemliga kryddanhade en strykande åtgång
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Det är ömsesidigt tycke mellan band och publik. Bandet verkar tri-
vas att spela på Järlegården och publiken uppskattar verkligen Bag-
hari-Hayes. Det kommer säkert bli fler kvällar åtminstone som det 
känns nu. Ett härligt lysande bloss i oktobermörkret! Något som var 
extra roligt var att det kom folk som inte varit med förut och några  
som vi inte kände igen. Kul att det sprider sig i bygden och utanför!

        Sven Röstlund

En glad John Hayes ”lead singer of the band”som trivs bra på Järle-
gården där man alltid blir väl mottagen. Vi ser fram emot fler 

tillfällen med den härliga musiken.
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JÄRLE UTAN SOMMARCAFÉ?

  Det låter närmast otänkbart, men kan dessvärre bli verklighet. 
Inget gofika, ingen glass i den lummiga stationsträdgården!
  
  Under flera år har Kristina Andersson och Gösta Tegner slitit med 
caféet tillsammans med de stationsungdomar som Örebro kommun 
förser oss med. Under flera år har också Anette Bredenberg varit 
anställd på caféet men jobbat långt många fler timmar än hon haft 
betalt för med att baka och att se till att ungdomarna gör det dom 
ska. Men nu har Anette fått annat jobb och kan inte hjälpa till läng-
re och då blir det akuta problem. Gösta och Kristina kan inte ansva-
ra själva för detta utan det behövs hjälp. Vi kan lösa bakningen men 
det är det dagliga arbetet att se till att allt fungerar. 
  Vad som behövs är vuxna som kan hjälpa till allt från några dagar 
till en eller flera veckor. 
  Vi hoppas att med detta upprop väcka våra medlemmar att allt 
inte fungerar automatiskt utan det behövs ideellt arbete, något 
som brukar fungera vid städdagar, Järle marknad med mera. Om ni 
är intresserade eller har frågor om detta ring Kristina Andersson 
kvällstid eller helg på 019-282148.
  Vi kommer ta upp frågan i samband med årsmötet i februari och 
då fatta definitivt beslut.
   
    Sven Röstlund för byalagets styrelse
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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!

GOD JUL
OCH

GOTT NYTT ÅR
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GRÖNAJOBB-gänget 
gjorde rätt för sig i oktober utefter 

järnvägen i Torpa och vid Järle station

Morgonsamling på stationen inför dagens arbete. De som hjälpte oss var 
eritianer och somalier som fått uppehållstillstånd och anställning av Skog-
vårdsstyrelsen. Alla mycket duktiga och trevliga men lite svårt var det allt 
med svenskan. Engelskan gick bättre. Jobbet kostade oss inget och i gengäd 
ställde vi upp med värme och lunch/toamöjligheter på stationen.   /gt

Nu är det röjt ordentligt på västra sidan bort mot vägöver-
gången. Det stora jobbet gjordes emellertid i Torpa där 400 m 
banvall rensades från sly och småträd.
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Julmarknaden i Järle upphörde för 15 år sen men lite finns 
kvar ändå i form av öppethållande av kafét i samband med 
Nora julmarknad då tågen körs rätt flitigt mellan Nora och 
Järle. För andra året bjöd byalaget på kaffe och pepparkaka och framförallt 
lite go värme inomhus. Det är mycket uppskattat och Morgan och jag kunde 
räkna in ett sextital vuxna med barn under adventshelgen 8-9 december. Någ-
ra hundra las i bidragsburken så det hela gick ihop sig rätt bra.  /gösta
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Med anledning av Svens upprop om utmaningen för stationskafét nästa sommar så tycker 
jag att vi kan gå tillbaks till sommaren 2000 då vi hade full fart på verksamheten med 10 
feriepraktikanter och ordentliga dagboksnoteringar som vi tyvärr har slopat på senare år. 
Ska det lösa sig måste fler vuxna engagera sig i tillsyns- och ansvarsarbetet.    /gösta

Nu har alltså dessa tio ungdo-
mar nått 34-36-årsåldern och 
flera har flyttat från Järle och 
bildat familjer. Känns dom igen? 

Här är alla från vänster: My 
Holgersson, Elin Nilsson, Adde 
Bredenberg, Fredrik Nilsson, 
Emelie Carlsson, Pernilla 
Rosengren, Anna Sjödal, Linnea 
Carlsson, Jenny Persson och 
Carl Larsson 
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        God jul och Gott nytt år!
      önskar Immanuelskapellet i Ervalla.

Vårt stickafé fortsätter under vårterminen, 
tisdagar i udda veckor med början
29 januari kl 18.30

Vår yngste byalagsmedlem, eller?

Den här lille söte jultomten heter 
Casper som firade sin ettårsdag 30 
november i Södra Torpet, precis invid 
den gamla numera avstängda uppfarten 
till R50. Tillsammans med mamma Karin 
Ekholm och pappa Henrik Bergström 
blev de byalagets senaste medlemmar i 
oktober. 
Och de skriver: ”Vi trivs bra i Södra 
Torpet. Med närheten till skog & natur 
och stora ytor för barn och hund att 
leka på, samt med trevliga grannar som 
alltid ställer upp”.

Kan tänkas att det finns fler medlemmar 
som är yngre än Casper. Skicka gärna in 
bild med namn plus föräldrar till redak-
tionen så tar vi med detta i värvarnum-
ret som kommer i mars nästa år.  



17

KURS i djurtolk och djurkommunikation 
Grundkurser 
10 feb 2019 – Grundkurs i Djurtolk – Ervalla 
17 feb 2018 Grundkurs i Djurtolk – Gustavsberg 
14 april 2019 – Grundkurs i Djurtolk – Ervalla 
31 mars 2019 Grundkurs i Djurtolk – Ödeshög 
11 aug 2019 – Grundkurs i Djurtolk – Ervalla 
29 sept 2019 – Grundkurs i Djurtolk – Ervalla 
 
Fortsättningskurser 
3 mars 2019 – Fortsättningskurs i Djurtolk – Ervalla 
5 maj 2019 – Fortsättningskurs i Djurtolk – Ervalla 
1 sept 2019 – Fortsättningskurs i Djurtolk – Ervalla 
20 okt 2019 – Fortsättningskurs i Djurtolk – Ervalla 
 

KURS i Healing och Meditation med Hästarna 
24 mars 2019 – Kurs i Healing och Meditation – Ervalla 
4 aug 2019 - Kurs i Healing och Meditation – Varberg 
15 sept 2019 – Kurs i Healing och Meditation – Ervalla 

Djurtolk Christina Jarl   
070-393 09 09  info@djurtolk.com www.djurtolk.com   
Jag är medlem i Ervalla Företagare, är du ?                 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
Vi ses väl på TV den 10 dec på Nobelfesten ! 
Håll utkik i trappan, så kanske jag kommer med serveringsbrickan.  
Det högra ledet som person nummer två ….  
 

God jul och gott nytt år till er alla 😊😊   
 
Christinas Gästgifveri på Ervalla Gård 
Christina Jarl 070-393 09 09  info@festfix.com  www.christinajarl.se 
Jag är medlem i Ervalla Företagare, DU kan väl också bli med! 
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ERVALLA 
HEMBYGDSFÖRENING 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Släktforskning kan ge huvudbry. Varifrån kommer min släkt? Var bodde de? Hur hade de det ekonomiskt? 
Frågorna är många och svaren finns i de offentliga arkiven – om man har tur och vet hur man ska leta. Er-
valla Hembygdsförening har startat en nybörjarkurs i släktforskning tillsammans med Vuxenskolan. En gång 
i veckan träffas forskarna på hembygdsgården och rotar i gamla kyrkböcker och annat material.  

Kyrkböckerna är offentlig handling. De är sedan länge mikrofotograferade och finns nu tillgängliga för alla. 
Kolla själv! Gå in på Riksarkivet, digitala forskarsalen och klicka dig fram till din församling och välj årti-
onde. Material som är efter c:a 1930 är i regel sekretessbelagt. Men 1700- och 1800-talets kyrkböcker är till-
gängliga.  

JULKLAPPSTIPS! 
SAMHÄLLSKLASSERNA SOM FÖRSVANN heter en ny publikation 
från Ervalla Hembygdsförening.   

Bo Werneström, Claes Lindblom och Matz-Ola Cajdert berättar om lev-
nadsförhållanden och arbetsvillkor för torpare, indelta soldater och backstu-
sittare i Ervallabygden under 1800-talet.  

Publikationen som är tryckt i en mycket begränsad upplaga kan köpas vid 
hembygdsföreningens olika arrangemang. 

Vill Du köpa en nu? Ring Hembygdsföreningens ordförande 
Bo Werneström, 070 564 87 04 eller skriv en rad till 
warnstroms@telia.com. Häftet omfattar 22 sidor text och  
bilder och kostar 50 kronor. 
 

 

 

MISSA INTE DE VIKTIGA HEMSIDORNA

www.ervalla.nu och www.bygdenytt.se
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VILL DU LÅNA ELLER HYRA JÄRLEGÅRDEN
Boka hosWallstens tel 070-509 91 50
eller mail hanna.wallsten@gmail.com

Redaktion som tar emot alla manus och annonser:
Sven Röstlund, tel (kvällstid) 0587-500 76, 070-483 26 87
sven.rostlund@hotmail.com

Ansvarig utgivare: Peter Ekström 0587-501 33

Medlems och prenumerationsansv: Gösta Tegner 070-611 33 85
gtegner@telia.com

Annonspriser: Helsida 300:-, halvsida 200:- 1/3 sida 100:-

Medlemsavgift: Enskild medlem 200:- Familj 300:- 
betalas på pg 448583-5

Manusstopp för nästa nummer blir 25 februari

AFRIKANSK DANS PÅ JÄRLEGÅRDEN
Afrodans/musik lö 20/10. Det var inte många närvarande, men ändock 

7 glada deltagare. Det var Carina från Åby, Meta och Lillemor från 
Lindesberg samt Hilka, Kicki, Monica, och Lotta från trakten. Musiker 
var Bachir och Rickard Sievert på trummor, härliga rytmer som Mamy 

visade danssteg till, det dansades under ca en timme, vi blev både 

glada och var-
ma. Bachir och 
Mamy som är 
från Senegal 

är medlemmar 
i Bongo Band, 
de har även 
medlemmar i 

Uppsala. Detta 
var ett mycket 
trevligt inslag 
i Järlegården. 

Kerstin ”Kicki” 
Victorin
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Välkommen till 
Järle Byalags årsmöte

lördagen den 9 februari 2019
Plats och tid: Järlegården kl 18

Först mötesförhandlingar....
årsberättelse 2018, ekonomi, val,

verksamheten 2019
Motioner lämnas senast 16 januari 

till någon i styrelsen
-o-o-o-

Mat från Christinas gästgifveri:
Rosepepparmarinerad fläskfilé

med potatisgratäng, vitlökssås, tomat o lök-
sallad, hembakat kornknäckebröd m Bregott.

Smör och bröd, lättöl, läsk el vatten. 
Annan dryck till självkostnadspris.

Till kaffet Johans kladdkaka
 -o-o-o-o-o-

Anmälan senast 31 januari till Hanna Wallsten 
 på mail hanna.wallsten@gmail.com 

eller 070-509 9150 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


