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ORDFÖRANDEN HAR ORDET:
BEFRÄMJA STATIONSCAFÉET!

  För tredje året i rad har vi förmånen och glädjen att ha Anette 
Bredenberg som caféansvarig. Det har bara blivit bättre för varje år 
och Anette har utlovat att det ska bli ännu bättre, hur nu det ska gå 
till?!
  Hittills har fikat på stationen varit helt fantastiskt med goda mack-
or och underbara bakverk av alla de slag som kanske inte är så bra 
om man ska gå ner i vikt. Men det behöver man ju inte göra varje dag!              
Nu hoppas vi på bra väder för cafésäsongen och för marknaden som 
i år avhålls 2/7. Men besök caféet och njut av vad ett riktigt café 
kan bjuda på. Som medlem har man ju möjlighet till en gratisfika. Det 
brukar bli fler. Men sprid gärna och gör reklam för stationscaféet 
till vänner och bekanta, via social medier och annat. Så kan vi slå alla 
tiders omsättningsrekord vilket det borde vara värt. Caféet är även 
populärt bland ungdomar som söker sommarjobb så man står i kö för 
att få jobba här, det säger en hel del. Kort sagt, fika på station i 
sommar!!!
  Sen har vi som sagt marknaden 2/7 som vi hoppas att man går man 
ur huse för att komma till. Konceptet är ju klart sen många år med 
marknadsförsäljare framför allt från närområdet. Café, grill, musik 
med Open house, kasperteater med Bröderna Bergkvist, kaninut-
ställning, och ridning. Dessutom kommer ångloken att gå från Nora. 
Det är bara att hoppas på bra marknadsväder som i fjol. Det vill säga 
sol med moln, utan regn, 18-22 grader, så det kommer mycket folk , 
stämningen blir go och kommersen går bra.
  Till sist påminner jag om att betala medlemsavgift till byalaget så 
du främjar verksamheten, av vilken stationen med café är en. Man 
har många fördelar som medlem varav en gratisfika är en. Så bli med-
lem i Järle byalag!
      Sven Röstlund ordförande

JÄRLE STATIONSCAFÉ

Njut av kaffe med Anettes hembakade kaffebröd i den fina 
stationsmiljön, eller en matig macka eller varför inte en glass.

Vill du fira något eller någon så kan vi ordna det med glass, tårta, 
mackor, fika med fikabröd. 

Ta bara kontakt med Anette Bredenberg dagtid på 
073-3500996. 
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www.handelstradgard-nora.se
kanans@spray.se

Sommar på 
KANANS handelsträdgåd

från juli öppet tisd, torsd och fred
10-16

andra tider, ring gärna och kolla 
om vi är hemma 0587-50065, 

070-2532023
Blommor och nyskördade grönsaker

stängt vecka 30 och 31
Ha en skön sommar
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LANDSBYGDSRIKSDAG GOTLAND 27 – 29 MAJ 2016.

Här en summering och rapport till byabladets läsare med några av 
alla fina intryck Järleborna fick under dagarna på Gotland. Vi (Kris-
tina, Birgitta och Lasse) tycker alla att det varit en fantastiskt väl 
genomförd riksdag med många inspirerande möten och upplevelser 
tillsammans med drygt 700 deltagare.
Dessutom gav Per-Åke Sörman och Lasse C förhoppningsvis också en 
hel del tillbaka från vår egen bygd genom att vi visade de besökande 
vad BygdeTV är för något i en egen monter. De delgav intresserade 
hur man kan gå tillväga. BygdeTV är ett sätt att stärka sin ort och 
även visa på den mångfald som finns när man inventerar sin bygd! 
Viktigt att vara stolt över sin bygd!
Riksdagens tema ”ett land i balans” genomsyrade konferensen. Vi 
fick genom olika temaresor lära oss mycket om det Gotländska ut-
vecklingsarbetet. Nära 20-talet resor genomfördes på fredagen 
före invigningen som förrättades av landsbygdsminister Sven-Erik 
Bucht. 
Under fredagen gjorde vi besök med buss med olika intresseområ-
den. Det var 21 olika utfärder på Gotlands landbygd. Syftet var att 
visa vilka möjligheter som finns och var dom goda exemplen finns som 
går att dela med sig av!? Birgittas resa gick till Fårö och bl.a bygde-
gården. Temat var Entrepenörskap med starka kvinnor på Fårö. 
En av dessa kvinnor, Lisa Blockman på bageriet/caféet Sylvis dött-
rar fick senare på dagen vid landsbygdsdagens invigning motta stora 
Land priset på 35000:- för sina insatser.
Lasse´s fredagsresa började med Leader projektet Närsakar am-
fiscen som första utfärdstopp. Anläggning byggdes opp som del av 
ett kultur och turismprojekt. Ligger mycket vackert nära havet och 
där har spelats teater sen 2005. 
       Fortsättning på sidan 16

Konferensanläggningen Visby Strand är fantastiskt fin mötesplats med utsikt över 
havet, belägen nära Almedalen och Visby innerstad.
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Väl mött, i år igen, i Hantverksmagasinet!

  Så är det snart dags för en av sommarens traditioner.
För tradition måste det väl anses vara, att Hantverksmagasinet vid 
Järle station drar ifrån den tunga magasinsporten.

  Öppet är det varje dag mellan klockan 10 och 18, 
från den 4 juli till och med 21 augusti, och dessutom lördag/söndag 
27-28 augusti och 3-4 september.
  Samma tider är det öppet i Stationscafét med sitt härliga utbud av 
Anettes delikatesser och för den delen även ”vanlig” glass.
Perfekt att njuta av i stationsträdgårdens utemöbler. Eller inne i 
stationen, om vädret skulle trilskas…

  Vi är ett 15-tal deltagare från närområdet, de flesta hantverkare, 
som har gemensam utställning och försäljning i det gamla godsmaga-
sinet. Här finns ett mycket varierat utbud, stickade sockar, sylt o 
saft, mössor, trälampetter, krukmakar´ns muggar, smycken, smörk-
nivar, mattor i ”alla” färger och längder, löpare, sjalar, glas o pors-
lin av äldre datum, halmarbeten, tofflor, tennarmband, linnekläder, 
Lockenkilare, grytlappar, ordspråkstavlor, ett litet antikvariat för er 
lässugna…

  Ja det FINNS verkligen ett rikt utbud.Välkommen att titta och/
eller handla hos oss.Kontanter eller swish är betalningssätten som 
gäller.Hantverksmagasinet har en telefon som ska vara på under öp-
pettid, 0761 27 67 66.

 För frågor under övrig tid, kontakta Gerd på 070 234 28 80.
Och om du inte vet vad en Lockenkilare är, då ”måste” du göra ett 
studiebesök hos oss i Hantverksmagasinet!
 
  Välkommen att besöka oss. Det ser vi fram emot.

        Gerd Höök
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ERVALLA HEMBYGDSFÖRENING 
VÄLKOMNAR TILL

Sön 19 juni Söndagsgudstjänst med kyrkoher-
de Tomas Rådehed. Hemb.föreningen bjuder på 
kyrkkaffe

tors 23 juni kl 17.00 Arbetskväll inför 
midsommarfi randet

fre 24 juni Midsommarafton

kl 09.00 Midsommarstången kläs. Ta gärna med 
blommor och löv

kl 14.00 Traditionellt midsommarfi rande. Lekar 
kring stången. Dansuppvisning av Tassadansarna 
från Fellingsbro, sång o musik av Tommy Glen-
berg och hans band. Fiskdamm, pilkastning,lotte-
rier, kaffeservering mm. Fri entré.

sön 7 aug kl 13.00-16.00 Hembygdsgårdens dag. Ove Hoffner 
med program om Maria Lang och underhållning för barnen. Träff 
för veteranfordon. Servering

JÄRLAN LIGGER I ÅN!

Ja nu kan den medlem som vill 
låna Byalagets stolta skepp, 
Järlan II som ligger på plats i ån 
nedanför Franzéns/Majtorp.

Nyckel fi nns att låna i stationen när caféet är öppet eller 
hos Nils-Åke Österberg 0587-50335
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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
Alla kunder tillönskas en skön sommar
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  Det har blivit tradition nu att vi har en enda röjardag för alla ställen 
där det behöver fixas och röjas. Och hittills har det varit så att man 
blir glad över hur många som kommer för att jobba en stund. 
  Dels på stationen, med att ta fram möbler på en gräsmatta som re-
dan var klippt av Morgan Evaldsson! Rensa ogräs i rabatter och plan-
tera nya växter. Kratta ut grus runt stationen och för den delen även 
vid Järlegården. Fixa på insidan av stationen, tvätta fönster på Järle-
gården. Räfsa löv och städa på lekplatsen. Och inte minst, skruva ihop 
alla nya bord och bänkar som inköpts. Det var ett styvt jobb.

RÖJARDAG ÄR BÅDE 
ROLIGT OCH SLITIGT

Clas och Rebecka krattar grus och Kristina planterar

En välförtjänt och smaskig belöning efter slitet, 
gjort av Anette förståss!
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  Då blir det väldigt roligt när det kommer tjugo vuxna och tio barn, 
det går undan som bara den. Sen är det ju roligt att träffa gamla väl-
kända grannar och en del nya också. Det är nog det roligaste. Så det 
har en klar social funktion allt detta arbete. Man möts under trevliga 
former och lär känna varandra. Som det ska vara i en by som Järle. 
Vi gör det tillsammans, dessutom för oss själva så det ska vara fi nt i 
trädgården när vi går dit och fi kar eller tar med barnen till lekplat-
sen.
  Hursomhelst, varmt tack till alla som kom och hjälpte till. Som en 
form av belöning så bjöds det på tjock korv med hemgjord potatis-
sallad à la Anette med något gott att dricka till. Sen en smarrig kaka 
med kaffe. Knappt att man orkade jobba något efter. Undertecknad 
ägnade sig åt att kratta grus i år, vilket måste vara något av det trå-
kigaste som fi nns att göra, och tungt! Men vi var några stycken som slet 
och det blev fi nt till sist! Nu hoppas vi på att en fl aggstång är på plats 
när ni läser detta. Pricken över i:et nu när stationen är så fi n som den 
är.
        Sven Röstlund

Vattenfi lter och radonutrustning.

0470-700 600 Mårdvägen 1 35245 Växjö.

www.aquaexpert.se

Installation och service:

 

Rosenborg, Ervalla

073-645 0370
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B A K L U C K E L O P P I S 
 utanför Hantverksmagasinet vid 

Järle station!
           Söndag 21 augusti kl 10-14. Avgift 50:- /bil  
  

Anmälan till gerd.hook@telia.com
eller 070- 234 28 80  senast 10 augusti 

OBS begränsat antal platser

StallOhlén 
Kattpensionat 

Fingerboda 
 
  

Vi tar hand om din katt när Du reser bort. 
Godkända av Länsstyrelsen. 
F-skatt och försäkring finns. 

 
073-6222653 Malin 

073-6222721 Barbro 
0587-50200 Hem 
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Trevlig sommar  
Själv är jag på vidareutbildning i Canada hos http://lizmittenryan.com/  
på återseende efter 26 juni…  
 
Kontaktuppgifter: 
Djurtolk – Christina Jarl  
Ervalla Gård 257  
718 95 Ervalla  
070-3930909  
info@djurtolk.com 
www.djurtolk.com  
 
 
……………………………………………………………………………. 

 
Nytt på Gästgifveriet  
Just nu håller jag på och provar mina nya Tema middagar tex Maria Montazami och ERNST. 
Välkommen för mer information… 
 
Kontaktuppgifter: 
Christina Jarl  
Ervalla Gård 257 
718 95 Ervalla 
070-393 09 09  
info@christinajarl.se  
www.christinajarl.se  
 
Jag är medlem i Ervalla Företagare, är du ? 
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Majevenemang vid stationen
Först ut 18 maj, Ansgarskykan från Västerås - 50 rälsbussresenärer

Samling för avfärd efter guidningen. Längst till vänster står Claes-
Henry Falck från järnvägen som ska byta låscylindrar på stationen 
inom kort. Därefter ska huset larmas på för att förhindra objudna 
kafégäster bl.a.

Nytt och gammalt i Järle med den sprillans nya bussen från Axelssons 
i Västerås och vår nyrenoverade station. Slående hur lika dom är i 
storlek. Men inte åldersmässigt. Det skiljer 162 år! 
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Därefter 21 maj, Anders Järliden från Karlstad - stor släktträff

Det blev ingen bra bild på det 80 personer stora sällskapet så jag tar de fyra söta 
barnbarnen till Anders i rälsbussen efter stationsguidningen. Anders är i sin tur 
son till Ruben Järliden som växte upp i Järle och som skrev åtskilliga minnen från 
den tiden i byabladet på 80-talet. Ruben var också ordförande i järnvägsförening-
en NBVJ samma decennium och var  mycket aktiv i räddandet av järnvägen och 
Järle station. 
    Och inte nog med det, det visade sig att dagen för släktträffen inträffade precis 
50 år efter persontrafikens upphörande i Järle, dvs. 21 maj 1966. Sånt är alltid 
kul att berätta och belägg för nedläggelsen kan du läsa om på sidan 15.

Välkommen till vårt
populära trädgårds-
kafé i sommar!
Öppethållande 10-18 dagligen
under perioden 15/6-21/8 samt
helgerna 27-28/8 och 3-4/9

Järle marknad lördagen 2 juli
Nora marknad helgen 27-28 aug.
Ljusstråk helgen 3-4 september
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Och till sist 25 maj, 50 sörbyängssmåttingar i hällande regn

Barnen skulle komma med buss till Järle, trodde vi, men icke. Utan 
med länsbussen som släppte av dom i Skärmarboda och sen gick dom i 
regnet till stationen! Blöta och trötta fick de alla plats i den uppvärmda 
väntsalen där saft och smörgås vankades. Och därefter fick alla höra 
den spännande legenden om den lille gossen Eli Rem från Lilla Mon 
som på morgonen 25 oktober 1855 hörde det förskräckliga dånet från 
den nerrasande järnvägsbron över Järleån. Och hur han sprang mot 
det annalkande tåget från Nora med fäktande armar och fick stopp på 
tåget i rättan tid. Gissa om Eli blev dagens hjälte i bygden.

Och sen fick alla 
barnen hälsa på 
konduktörerna Tobbe 
och Ann-Sofie och 
lokföraren Ragnar på 
ånglokståget som de 
skulle få åka med till 
Nora. 

Uppstigning på tåget och sen bar det av 
till Nora och fortsättning på den spän-
nande skolresedan. /gösta
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Länsposten kunde rapportera om a�  
nästkommande lördag skulle sista 
tåget stanna vid Järle sta� on. Det var 
y� erligare e�  led i den järnvägsin-
dragning som hade ske�  den senaste 
� den.

I början av 1970-talet spelades en schla-
ger av gruppen Dolls som he� e ”Den kväll 
då sista tåget gick”. Det var en låt som 
dock inte anspelade på händelsen vid 
Järle.

Dess sta� onshus är Sveriges äldsta järn-
vägssta� on, där spåren for� arande fi nns 
bevarade. Men 1966 skrevs e�  ny�  ka-
pitel  i byggnaden från 1854, då det sista 
reguljära tåget skulle stanna. Nu skulle 
byggnaden endast få tjäna � ll kulturända-
mål.
    Visserligen har tåg stannat där sedan 
dess, men då har det gällt veteranlok och 
vagnar. På bilden stod sta� onsförestånda-
ren Lennart Westberg, som ha�  det upp-

draget de senaste fyra åren. Han skulle 
nu fl y� a över � ll annan ort.
    - Järnvägssta� onen, där också posten 
varit inrymd, har naturigtvis varit e�  
centrum för bygden, sade han.
    Länsposten fortsa� e: ”Den allra sista 
rälsbussen ankommer förmodligen Järle 
kl. 17.30 på lördag den 21 maj och däref-
ter är det oåterkalleligen slut. Styckegod-
set skall i fram� den gå över Nora stad 
och lantbrevbäraren kommer a�  gå ut 
från sta� onen i Nora”.
    De två första åren var s� onen obeman-
nad, men ända sedan 1856 hade en sta-
� onsföreståndare funnits där. Han hade 
varie en bydgens allt i allo på många sä� .
    E� er helgen skulle NBJ sä� a in lands-
vägsbussar för a�  klara den personbe-
fordran som behövdes.
    Järle sta� on uppmärksammas stort 
minst en gång om året då Järle marknad 
arrangeras. Det är e�  evenemang som 
inträff ar första lördagen e� er midsom-
mar.
   GÖRAN LINDHÉ

E-post 23/5 från www.
lansposten.se

Hej Gösta! Vilket sam-
manträff ande a�  du 
hade guidningen samma 
dag 50 år e� eråt. Roligt 
också a�  sonen Kjell 
Westberg gillade ar� keln. 
Visst kan du ta in det 
skrivna i byalagsbladet. 
Det är bara kul. Och tack 
för din bild på den nyre-
noverade sta� onen.

Med vänliga hälsningar
Göran Lindhé
Länsposten | Reporter
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Projektmedel på 1,2 mille ökades med ideella insatser till ett värde 
på 8 mille. Har haft stor betydelse för besöksnäringen i området.
De Gotländska utvecklingsbolagen är 9 st och samverkar i GUBIS 
(Gotländska Utvecklings-Bolag I Samverkan) Kristina Olsson är vd 
och berättade särskilt om Virudden Utveckling AB i När som vi be-
sökte som ett mycket framgångsrikt och inspirerande exempel. Har 
köpt skolan ”skolu” i När som hyrs ut bl.a till Närs sparbank, landets 
minsta.

Länsbygderådet Örebro län hade en egen liten utställningsplats. Vi gav info om Ervalla/
Järles unika koncept BygdeTV och om länets utvecklingsarbete och kommande 

Framtidsvecka V40.

Fortsättning från sidan 4

Särskild tidtabell gäller för: 
• Midsommarafton 24/6 
• Nora Marknad 27/8-28/8 

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.

 
 P

Y 
c 
 

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

Vid stor brandfara motorlok. 
= Rälsbuss. 
= Går via Gyttorp. 
= Går ej 6-7/7 
= Går även 6-8/7 
= Går även 8/7 

Km. 

Dagar Ti-To L S LS Ti-To L S Ti-To 
Period 4/7-14/8 4/7-14/8 4/7-14/8 

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

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

fr. 
 
 
 

t. 

Nora Stad 
Källarhalsen 
Stora Mon 
Lilla Mon 
Järle

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 

15.00 
| 
| 
| 

15.20

15.30 
x 
x 
x  

15.48
Km. Tågnummer Y5 P103 Y7 Y7 P105 Y11

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

fr. 
 
 
 

t. 

Järle
Lilla Mon 
Stora Mon
Källarhalsen 
Nora Stad 

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 

15.55 
| 
| 
| 

16.15 

16.10 
x 
x 
x 

16.28 

Nora Stad – Järle – Nora Stad 

Nora Stad – Pershyttan – Gyttorp – Nya Viker och åter 

2 3 21 1

1
2
3

4
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På lördagen diskuterades på fm värdegrunder och media bilden för 
landsbygden. Dessutom vilka normer som styr planering och attity-
der ur ett perspektiv från enfald kontra mångfald. 
Något som Birgitta tog fasta på är att storstadsnormen har med 
åren fått stor plats. Ex var finns mediaredaktionerna numera!? Jo 
i städerna med tonvikt på de stora och de mindre redaktionerna på 
orter har rationaliserats bort. Det påverkar bilden av landsbygd till 
det sämre pga okunskap när någon åker ut och om de åker ut. 
På em ett 40 tal seminarier att välja på inom vitt skilda områden. 
Lasse valde lokal ekonomisk analys, LEA som genomförts brett i ett 
20 tal bygder i Östergötland samt LRF se om hur man ställer om till 
ett fossilfritt jordbruk. Intressanta och bra genomförda båda två.

       Lasse Carlsson
Birgitta sammanfattade 
dagarna såhär:
Kristina Andersson och 
Lasse och jag från byala-
get deltog tillsammans med 
drygt 700 andra från hela 
Sverige inkl ett 50-tal be-
sökare från andra länder.
Massor med inspirerande 
möten och programpunkter 
med tonvikt på ett land i 
balans mellan stad och land.
Helgen kan också samman-
fattas med tre ord! TILL-
SAMMANS HÄNDER DET!

Här har Latorp, Järle och Ervalla ställt upp 
sig för posering framför mötesplatsen 

Visby strand.

Promenad till en investering på 6,5 milj som Virudden gjort ihop med en lokal 
byggare, som skapade 8 nya bostäder i det gamla församlingshemmet, som är huset i 

bakgrunden.
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Alla manus, papper eller ännu 
hellre filer skickas till: 
Sven Röstlund
Järle Rönnbärsväg 4, 713 91 Nora 
  
sven.rostlund@hotmail.com.

Varför inte annonsera 
i Byabladet?.

Helsida 300:-, halvsida 200:-, 
tredjedelssida 100:-

Ring eller mejla Sven 
och diskutera utformning 

Ansvarig utgivare: 
Peter Ekström 0587 - 501 33

Redaktion:  
Sven Röstlund 
0704832687
sven.rostlund@hotmail.com

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

Manusstopp för nästa nummer blir den 31 augusti

VARNING!!!
Om du inte betalat medlemsavgiften blir 

detta det sista numret du får av       
Byabladet

Kontrollera så du inte missat! 200:- för 
enskild och 300:- per familj (2 pers o mer)

De som betalt får med detta nummer 
medlemskort.

PG 44 85 83-5

Glöm inte bort de viktiga hemsidorna
www.jarlebyalag.se

och
ervalla.nu och bygdenytt.se
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VÄLKOMMEN TILL JÄRLE 
MARKNAD 2 JULI 10-16

Då samlas hantverkare loppis-
försäljare, kasperteaterspelare, 

Open house musiker, ridhäst, 
kaniner och ånglok för en 

gemytlig marknad. 
Grillmat och dryck finns, kaffe 
med bröd, korv, glass i massor.
Karusell finns inte men karamell 

och man kan fröjda hela dagen uti 
Järle!
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