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ORDFÖRANDE HAR ORDET: BLI MEDLEM I BYALAGET!
Nytt år och nya förhoppningar. Byalaget arbetar träget på för att vi
ska ha det så bra som möjligt dels i närområdet men även för att påverka
kommunal planering och sånt som rör landsbygdsfrågor. Det sista är
kanske inte något som syns för de flesta medlemmar men där det är
viktigt att vi är med. Annars kan man i kommunen få för sig allt möjligt,
vilket var vad som hände förra året. Man talade om ”förtätning” av
tätorter som något miljövänligt och att de som bodde på landsbygden
orsakade mycket utsläpp både på grund av trafik och eldning och att man
skulle inte utveckla landsbygden utanför Örebro. Kanske lite att ta i
men inte långt ifrån. Det var flera organisationer som reagerade och vi
var en av dom. Vi deltog dels i nätverk men även på egen hand. Och vi
rönte resultat, skrivningen nu är betydligt mer landsbygdsvänlig och vi
har rönt uppskattning för vårt engagemang. Lasse Carlsson har varit
mycket delaktig i detta arbete.
Så, till varför ni som läser det här ska bli medlemmar, för det tycker
jag att ni ska bli. Förutom att ni får denna eminenta tidskrift hem i
brevlådan fyra gånger om året. Så får man en hel del andra förmåner
som rabatt på tåget, fika på stationen, hyra Järlegården billigare och
mycket mer. Se annan plats i tidningen.
Men det viktigaste är ändå att man är med och stöder den verksamhet
som just jobbar för de saker jag nämnt. Att vi är med och påverkar, att
vi ordnar trevliga saker i trakten. Som sommarcafé, Järle marknad,
kulturevenemang, öppen förskola. För att ordna allt detta behöver vi
ekonomi och personer som är med och stöder med pengar (medlemsavgift)
och med ideelt arbete. Det är roligt att vara engagerad i vad som händer
och sker. Man lär känna många trevliga människor också.
Men alla har inte tid och möjlighet att engagera sig i Byalaget, så är
det. Men att bli medlem i Byalaget det kan man bli, det tar inte så
mycket tid och kostar inte mycket heller. 300:- per år för en hel familj.
200:- för enskild medlem. Så ta inbetalningskortet som finns med i
Byabladet och bli medlem i Järle Byalag.
Sven Röstlund
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Inför våren och
sommaren
Handla direkt i trädgården
Tulpaner - Påskblommor
Krukväxter - Amplar
Utplanteringsväxter
Vi tar betalkort

Öppettider:
Månd, tisd, torsd, fred till 16
Extra öppet maj o juni: alla vardagar till 19
Lördagar till 16
Sön- o helgdagar stängt
Ring gärna om övrig tid!
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Hyr eller låna Järlegården
Nu har du möjlighet att hyra eller låna
Järlegården till bröllop, dop,
födelsedagskalas, fester eller till något
annat påhitt. Eller vill ni gå ner några
stycken och spela spel eller pingis. Här
finns köksgeråd, glas, porslin mm. Musikanläggning eller video kan man också
nyttja. Se nedan vad som gäller, vad det kostar och hur du bär dig åt.
Järlegården bokas alltid hos Sievert´s på tel 0587-50030.
Även de som disponerar nyckel måste alltid kolla bokningsläget.
Byalagets styrelse har beslutat att följande hyror gäller från 2008 och tills
vidare:
Ø
800:- för icke medlem i byalaget
Ø
400:- för vuxen medlem i byalaget
Ø
200:- för ungdom medlem i byalaget med eget vinstsyfte
Ø
0:- för ungdom medlem i byalaget
Med ungdom avses person som är under innevarande år fyller max 19 år.
Om ungdom ska hyra lokal görs detta av förälder, som då är ansvarig för
ordning och att allt iordningställs efteråt.
När ungdom hyr lokalen är alkoholförtäring förbjuden.
För ungdomar som ofta nyttjar Järlegården kan en skriftlig
överenskommelse göras med föräldrar och byalaget om disposition under
eget ansvar.
Man disponerar då hela undervåningen på Järlegården med inredning och
inventarier. Efter hyrtillfället iordningsställs lokalen i samma ordning som
när man kom till den. Rök- och pälsdjursförbud gäller i lokalen.
Eventuell skada ersätts av den som hyrt lokalen. Anmälningsplikt gäller.
Det är viktigt att ta hänsyn till kringboende och inte uppträda störande
utomhus.
Sopor källsorteras och slängs i avsedda sopbehållare eller i soptunnor.
Följs inte regler kan man bli avstängd från att hyra Järlegården.
För ”enklare aktiviteter” med ett fåtal personer som pingisspel,
sällskapsspel, videotittande etc. kan man boka tidigast en vecka innan.
Sådan aktivitet är gratis även för vuxna medlemmar. Frivilliga bidrag är
förstås välkomna.
Järle Byalag / Järlegårdskommittén
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Säkra däck köper du billigt hos

Jag erbjuder kvalitetsdäck från
flera tillverkare
Fälgar

Däckreparationer

Viss service på lantbruks- samt implementdäck
Stor sortering begagnade däck och fälgar,
även kompletta hjul
Begagnade stålfälgar från 25:-/st.

Ring för prisuppgift och tidsbeställning
070- 99 88 334
0587- 510 79
Öppet kvällar och helger
Välkomna!

Håkan Axelsson
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ÅRSMÖTE I JÄRLE BYALAG

Sedvanlig årsmötesskara med kända profiler. Och
nyinflyttade, vilket är extra välkommet.

Första lördagen i februari är det traditionsenligt årsmöte för Järle
Byalag. Och sen vi köpte Järlegården är det där vi håller till då.
25 personer hade hörsammat kallelsen till mötet och där fanns både
gamla och nya ansikten. Herr ordförande iklädd frack dagen till ära
hälsade de närvarande välkomna och så var mötet igång. Mötet var som
vanligt kort och intensivt,
årsmöten är väl sällan så
roliga. Men vi tog del av
Presidiet med
verksamhetsberättelsen,
Sven och
vilken finns på annan plats
sekreterare
Sigrid med
i Bladet. Även ekonomin
”protokollsdator”.
gicks igenom och är lite
Årsmötespremiär alla
bekymmersam men det
gånger.
finns hopp för framtiden.
Roligaste punkten var nog
när revisionsberättelsen
var försvunnen och hur vi skulle hantera detta och beviljande av
styrelsens ansvarsfrihet. Men Gösta hittade den till slut bland alla sina
papper och så var det bekymret ur världen. Men med tanken på ekonomin
så beslutade vi höja medlemsavgiften då vi inte höjt den på länge och
pengar behövs. Så detta år kostar det 200:- för enskild medlem och
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300:- för hel familj oavsett hur många man är i familjen.
Sen var det dags för val och då Gerd Höök tackat för sig efter många
år i styrelsen så fick vi en ny ledamot i form av Tommi Hyninen som
tillsammans med Lasse Carlsson och Sigrid Rejås valdes för två år. Gerd
Höök försvann inte helt ur styrelsen utan blev vald till styrelsesuppleant
på ett år. Undertecknad fick förtroende att vara ordförande
ytterligare ett år och slår nu ordföranderekordet i Byalaget. Detta blir
åttonde året totalt. Tidigare rekordhållare var Gösta som höll i klubban
mellan 1988-94. Konkurrensen om ordförandeposten är ju inte så stor
precis.
I övrigt flöt mötet på snabbt och lätt. Efter mötet tog Ingemar
Bergman upp frågan om skidspår på Mossen och fick snabbt gensvar och
bara några dagar efter var ett spår klart.
Sen övergick vi till den goda delen av kvällen dvs middagen. Denna gång
från ’Festfixare Christina Jarl’ på Ervalla gård. Marinerad fläskfilé
med potatisgratäng! Fast vid första anblicken såg köttet ut som
köttbullar. Men vilken smak. Alla lät sig väl smaka av detta med bröd
och sallad därtill. Till efterrätt som vanligt kladdkaka med vispgrädde.
Goda traditioner är värda att bevaras!
Det blev en trevlig kväll som sagt med god mat och trevligt umgänge
som det brukas vid Byalagets årsmöten. Jag vill varmt tacka alla som
hjälpte till så det blev bra, och alla som kom så det blev trevligt.
Sven Röstlund

Glada miner till den goda maten.
Martin E och Hilkka S.

Och bild på lilla Linn Rejås hör
alltid till. Ersätter kanske mamma
som sekreterae så småningom.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR JÄRLE BYALAG 2009
2009 kändes lite ödesmättat när det började. Hur skulle det bli med
marknaden och med caféverksamheten i stationen? Så blir det alltid när
personer som varit med länge väljer att stiga av. Finns det några som vill ta
vid. Nu blev det inte så många som slutade då både undertecknad och Gösta
Tegner beslöt stanna kvar och ta hand om marknaden. Mer om detta senare..
Broprojektet som är en riktig långbänk har vi fått in en offert till och nu
gäller det att få fram pengar.
Inflyttningen av unga familjer fortsätter och de som flyttat in får
fler barn. Mycket glädjande för barn och ungdomsverksamheten som ju gått
lite på sparlåga men sista åren fått ett uppsving. Ungdomar har vi för
närvarande lite dåligt med, men barn växer upp så det känns
förtröstansfullt för framtiden.
Ekonomin är lite bekymmersam då vi tappat en del bidrag och
intäkterna från caféverksamheten inte täcker kostnaderna. Då är det
välkommet att kommunen hyr Järlegården på förmiddagarna under första
halvåret. Ekonomin gör ju att vi inte har råd med några större investeringar.
Men det enda som känns som nödvändigt är ommålning av Järlegården. Men
det får vi skjuta på framtiden. Medlemsantalet går lite kräftgång men vi
hoppas att detta nu ska vända 2009 hade vi 316 medlemmar.
Styrelsen har under året bestått av Sven Röstlund ordförande, Sigrid
Rejås sekreterare, Lasse Carlsson kassör, Gerd Höök, Anna-Lisa Hellsing,
Kristina Andersson och Peter Ekström som övriga styrelseledamöter.
Styrelsesuppleant har Margareta Persson varit. Styrelsen har haft sju
styrelsemöten under verksamhetsåret.
Årsmötet avhölls som vanligt första lördagen i februari och lockade 25
medlemmar till stadgeenliga årsmötesförhandlingar och den mindre formella
festmåltid som är traditionsenlig vid dessa tillfällen. Denna gång var det
Hults säteri som stod för den goda maten, följt av kladdkaka á la Röstlund.
Byalaget har som tidigare varit delaktig i Nora Järnvägsmuseum,
Bygdegårdarnas riksförbund, Kilsbergsfrämjandet, Nora bygderåd och
Örebro föreningsråd. Vi har också blivit medlemmar i det nystartade Ervalla
Bygdelag. Byalaget har också deltagit i Axbergs utvecklingsgrupp och
arbetat med den nya översiktsplanen. Vi har via gruppen och även som byalag
inlämnat viktiga synpunkter som rönt god respons från kommunen. Byalaget
har under året avslutat sitt medlemskap i Sverok. Vi har fadderbarn via
SOS barnbyar. Via Lasse Carlsson är vi delaktiga i regionala och nationella
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landsbygdsutvecklingsfrågor och i Leader Bergslagen.
Byalaget har ett antal kommittéer som driver det mesta av
verksamheten och här presenteras de och vad som hänt under året.

BRO OCH SKEPP

”Skeppet” Järlan II har legat på plats i Järleån och nyttjas av
roddsugna medlemmar. Bron är ett speciellt kapitel som tagit lång tid att
hitta lösning på. Men, nu har vi fått fram ett förslag på hur vi kan åtgärda
bron på lämpligt sätt utan allt för stort arbete eller investering och även
fått en offert som löper på ca 350.000:-. Nu gäller det att hitta de som kan
tänkas betala kalaset och de första kontakterna kommer tas med Örebro
och Nora kommun, men vi ska även leta andra finansiärer. Så vi håller
tummarna att vi till sist får till en bra och säker gångbro igen.

BYABLADET

Vårt fina medlemsblad har för 35:e året delats ut fyra gånger med mer
eller mindre välmatade aktualiteter från bygden. Vad som hänt och ska
hända. Lokala företagare är ett återkommande koncept som på sikt blir en
intressant dokumentation över vår trakts entreprenörer, som är fler än man
kan tro. Byabladets utsände håller också på och går igenom vandringsnäten i
Lilla Mon, Skärmarboda och Mogetorp. Ett evighetsuppdrag som det kan
tyckas. Men något som verkligen förtjänar all uppmärksamhet. Vi har ett
gott annons underlag bland våra lokala företagare.

CAFÉ OCH TURISM

Efter lite tveksamhet om det lönade sig att ha caféet öppet och om vi
skulle klara av att ha tillräckligt många vuxna med så bestämde vi att köra
vidare. Ett nytt kylskåp införskaffades så vi skulle ha bättre
kylmöjligheter. Gösta T fick dela ansvaret med Anna-Lisa H, Kristina A och
Tommi och Ingela Hynynen, så då gick det att genomföra ytterligare en
cafésommar. Lönsamheten är inte riktigt bra, men det innebär så mycket
mer. Liv och rörelse i byn. Ett café där man kan fika och köpa glass.
Sysselsättning för ungdomar i trakten som har sitt första sommarjobb här.
Tågtrafiken har tyvärr minskat vilket leder till färre besökare. Men vi
siktar på att köra vidare, annars skulle det bli ganska dött.
En av de roligaste episoderna som inträffat i stationens historia var
bröllopsfesten den 25 juli där delar av bröllopsgästerna anlände med ånglok
från Nora. Vigsel i trädgårdsgrönskan i strålande sommarväder. Men som i
ett huj förbyttes i ett slagregn när det blev dags för kaffe och
bröllopstårta. Men stinsbostaden var ju inte så långt borta, så allt slutade
lyckligt ändå.
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Välkommen att boka!
F estfixare Christina J arl
”Bjuder du gästen, fixar jag resten”
Hyr min lokal: Matsal och Kök 500 kr

• Temafester för 10-200 personer är ni fler så fixar jag det med…
• Matlagningsmiddag med ”Grabb & Gubbgänget”
• Specialist på Smörgåstårtor!
070-393 09 09 info@festfix.com www.festfix.com
Besöksadress: ErvallaHemmets Kök på Ervalla Gård i Ervalla
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HEMSIDAN
Hemsidan är i full gång och är väldigt välbesökt. Vi blev förvånade över
hur många besök sidan hade. Cirka 20 besök om dagen. Här finns ju
information om såväl Byalaget som trakten. För medlemmar finns
information om vad som kommer att hända. Bra att ha som favorit på sitt
internet!

JÄRLEGÅRDEN
Vår lokal är i behov av ommålning, men det fanns inte folk eller pengar
till det. Men en riktig avtvättning blev det så det ser nästan nymålat ut. Med
hjälp av skylift och flera frivilliga som hjälpte till fick vi huset med
hängrännor rena och vindskivor målade. Höst och vårröj har ägt rum som
vanligt med en tjusig gallring av trädet på gräsmattan! Lokalen har nyttjats
av traktens ungdomar till filmtittande och LAN-ande. Tyvärr har det inte
alltid fungerat friktionsfritt utan viss skada och stök har inträffat vilket
lett till att vi fått skärpa och förtydliga reglerna för lån och uthyrning.
Uthyrning av Järlegården har också ökat men i ganska blygsam skala.
Kommunen kommer nu hyra Järlegården vardagsförmiddagar första halvåret
för förskoleverksamhet. Detta då det kommit så många nya barn till
trakten. Det känns bra att vi samtidigt kan se till att inga barn behöver resa
till Hovsta eller Lillån. Som del av hyra kommer kommunen lägga nya golv i
hall, kök och på toaletten.

KULTUR

Under hösten ordnades en kulturvecka utlyst av Bygdegårdarnas
riksförbund. I Järle fick vi till tre arrangemang, tack vare kulturstöd från
Leader Bergslagen. Det första var sagostund på Öppna förskolan då Järles
sagotant Anna-Lisa H berättade för små och stora barn. Det andra var
Larz-Thure Ljungdahl som visade filmen om Sven-Eric Ohlssons liv och verk
en fredag kväll i Järlegården. Detta för cirka 30 personer som med intresse
åsåg filmen och efter detta lät sig smaka av tunnbrödsrullar bakade i
Kvarntorp. Det tredje evenemanget var när Nick Borgen kom och sjöng och
spelade på Järlegården. Mycket känd med ”we are all the winners”. 25
personer kom och lyssnade och njöt av musik, god mat och trevlig samvaro.
Totalt sett trevliga arrangemang med stort tack till de som gjorde det
möjligt. Ett minus var kanske det något klena deltagandet från
medlemmarna. Yogakvällar och en inspirationsdag av Birgitta Carlsson har
varit uppskattade aktiviteter.

MARKNAD OCH HANTVERKSMAGASIN
Om det förra året var bra marknadsväder så var det detta år för bra! Det
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vill säga sol och mycket varmt. Dessutom första dagen på länge som det varit
sånt väder. Så lockelsen för folk verkade finnas mer på badstränderna.
Framför allt för den yngre delen. För det var hyfsat med vuxna men väldigt
lite barn. Men marknad blev det i alla fall och flytet runt marknaden var
väldigt bra. Flera personer som hjälpte till att dela på uppgifterna. Så
kaninerna hoppade, Open house spelade och likaså Bröderna Bergkvist. Glass
gick det åt och även en hel del grillat och läsk. Försäljarna var nöjda.
Hantverksmagasinet startade när marknaden var över och hade fullt med
hantverkare. Tyvärr var det inte lika fullt med besökare. Sommarvädret var
ju inte så soligt, förutom marknadsdagen då. Vi hoppas att det bara är
tillfällig nedgång.

MILJÖ

Då det inte funnits några akuta miljöhot mot trakten har kommittén
varit vilande. Dock var ett allmänt möte om vindkraft på Järlegården ordnat
av Jan Larsson från Järle gård. Informationen om evenemanget var inte den
bästa så det var få besökare som kom och lyssnade.

STATION

Såväl vår som höströj har ägt rum traditionsenligt. Nytt kylskåp har
löst en del av problem med kyl/frysmöjligheter. Flaggstången fälldes,
målades och restes. Ett litet äventyr i sig. Uthuset är i behov av renovering.
Isbanan har inte kommit till användning under tidigare delen av året på
grund av för mild vinter och under senare delen av året för mycket vinter.
Som man kunde läsa i värvarnumret i byabladet (700 ex) har stationen och
järnvägsbron förklarats som byggnadsminnen. Det ger ett större skydd,
både kulturellt och ekonomiskt, än tidigare. Vilket är en förutsättning för
att den renovering som planeras kan äga rum.

UNGDOM

Öppna förskolan har varit igång hela året till hemmavarande föräldrars
glädje. Och det har varit en hel del aktivitet då mängden småbarn ökar hela
tiden. Det ser förtröstansfullt ut för framtiden! Ett antal ungdomar har vid
flera tillfället LANat det vill säga spelat dataspel ihopkopplade med
varandra.

VANDRINGSLEDER
Byalaget är i allra högsta grad delaktiga i att vi har så fantastiska
vandringsnät i närområdet. Såväl Lilla-Mons, Skärmarboda och
Mogetorps vandringsleder är helt fantastiska utflyktsmål. Välkända i hela
länet och som det verkar även i riket. Byabladets utsände försöker gå
igenom alla leder vilket säkert kommer att ta flera år innan varje
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Järle Åkeri AB
Försäljning och transport
av grus, sand och sorterad jord
0587 - 502 19

070 – 545 02 15

stenformation, sevärdhet och utsikt är beskriven. Det är ett fantastiskt
arbete som läggs ner på att hålla lederna vandringsbara. Vissa leder är
lättvandrade andra kräver definitivt sin man (och hund).

FRAMTIDEN
Det mest glädjande inför framtiden är att det kommit så många unga
familjer och att mängden barn har ökat explosionsartat. Det ger
förutsättningar för fortsatt aktivitet i trakten. Förhoppningsvis ska vi
kunna vända den minskande medlemsmängden och vi måste vända ekonomin
så vi får den på rätt köl.
Vi hoppas också få till en gångbrorenovering så gångbron blir slät och
helt säker att gå över.
Vi satsar på att fortsätta med caféverksamhet och sommarmarknad.
Det behövs för att det få en levande trakt. Vi hoppas också få ännu fler som
vill hjälpa till att få ett livaktigt Byalag.
Sven Röstlund ordförande
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Stationsjobb 2010
Sol och värme + Turister + Tåg = Kafésommar i Järle
Järle stationskafé går mot sin tjugofjärde säsong och vi räknar som vanligt
med att flera 16 till 17-åringar kan beredas feriepraktik vid stationen någon
period under sommaren.
Så DU som går i åk 9 eller 1:an på gymnasiet, och är intresserad, ring:
GÖSTA TEGNER, tel 019-17 66 26 dagtid, 019-507 28 57 efter 19
eller mejla: gosta.tegner@scb.se

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
ser 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 för
barns idrottande”.
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REGNBÅGEMASSAGE
med regndroppsteknik
Välgörande fötter och ryggbehandling med 9 fantastiska
eteriska oljor som arbetar på cellnivå , Tid ca 1 tim
Pris 300 kr, varav 100 kr till skola i Tibet
Blir du inte nöjd så får du pengarna tillbaka !!
Birgitta Carlsson, granne med Järle station
tel 0587/50073, mobil 073/5105464
Ervalla Bygdelag
Kolla in www.ervalla.nu Vår hemsida, vi är så stolta. Ja den är ju inte
riktigt klar ännu så man får sej inte så mycket till livs, men det är en god
sak att hitta dit vi jobbar vidare på den så kolla snart igen.
Vad gör vi mer i Ervalla Bygdelag? Vi har en markgrupp som har som mål
att öka antalet innevånare i Ervalla. Detta vill vi göra genom att sälja
tomter och radhus.
Vi kommer att marknadsföra oss på trädgårdsmässan på Conventum den
19-21/3 -10
Vet du någon som vill bygga och bo i Ervalla så finns det många
möjligheter. Vi har även kontakt med arbetsförmedlingen om arbetskraft
som de olika föreningarna kan utnyttja. Det finns 65 företag i Ervalla
trakten, då har vi inte räknat med lantbrukare.
Ett företagarråd på gång. Äldrerådet har kontakt med Brolyckan
Servicecenter angående hjälp i hemmet för de som är över 75 år.
Kalendarium:
19-21/3 Trädgårdsmässan Conventum Örebro
15-16/5 Ryttartävlingar i Ervalla samt Jaktmässa i Axbergshammar.
22-23/5 Kvinnersta dagarna.
5/6 Bygga Bo mässa i Ervalla
Maj Fotbollssäsongen igång på Lyckevallen.
Vid tangenterna Birgitta Hansson LRFs representant i Bygdelaget.
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Dags
att tänka på
vårservicen!
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Information om medlemskap i Byalaget
och vilka förmåner det ger
Medlemsavgiften betalas per kalenderår. Årsmötet beslutade att
medlemsavgiften skulle höjas till:
Ø
Familj 300:-, med familj menas 1-2 vuxna och samtliga barn.
Ø
Enskild vuxen medlem 200:Ø
Enbart prenumeration på Byabladet 200:-, markeras speciellt
på inbetalningskortet.
Om man betalar via internet eller har svårt att få plats med allt på
inbetalningskortet så skicka ett mail till gosta.tegner@scb.se och för in
alla uppgifter samt betalningsdag.
Den som betalar före maj månads utgång får medlemskort för 2010 med
Byabladet i juni. För vissa av våra förmåner behövs medlemskortet som
tex rabatterad tågresa och gratisfika på stationen.
Förutom att man blir en del av Järle Byalag och stöder föreningens
verksamhet får man en hel del förmåner såsom:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

4 nummer av Byabladet. Ovärderlig informationskälla om vad som
hänt och händer i Järle med omnejd.
Hyra Järlegården till halva priset mot normalt för kalas o dyl..
Vuxen och ungdom kan disponera Järlegården gratis för tex pingis,
spela spel, se på film o dyl.
Låna föreningens ”fartyg” Järlan II som ligger nedanför Franzens
Åker tåg för halva priset (gäller dock ej när det är Nora marknad)
En gratisfika på Stationskaféet
Subventionerad middag på årsmötet
Rabatt på bordshyra vid Järle marknad
Möjlighet se film, fotboll och annat på storbild när föreningen
ordnar såna kvällar.

Samt en hel del annat som sker under året. Så det finns många skäl att
använda inbetalningskortet som finns med i detta nummer av Bladet.
Skulle det saknas inbetalningskort ring Gösta Tegner 019-50728 57
eller Sven Röstlund 0587-50076.
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Vi träffas, vi trivs på Mogetorps Wärdshus
tfn 019 - 28 20 71

Familjehögtider, konferenser, rum, mat- och kaffeservering,
dagens (vardagar)
Tisdagar stängt
Familjen Karlsson hälsar Er varmt välkomna, hela året!

ERVALLA
HEMBYGDSFÖRENING
Ur vårprogrammet

April
30 fredag 19.30 Valborgsmässofirande vid Hembygdsgården.
Brasan tänds kl. 20.00. Vårtal av Per-Åke Sörman. Vårsånger.
Tipspromenad. Kaffeservering. Varm korv.
Välkomna!
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Välkommen till Öppna Förskolan på Järlegården
Vi träffas på tisdagar kl 11.00-13.00 och leker och fikar.
Så kom gärna med barnen och kolla in vad gör.
Nytt för den här terminen är att dagis har verksamhet i Järlegården 8-11.00
alla vardagar och det innebär att det finns fler roliga leksaker. Öppna
förskolan är mycket uppskattad av både barn och vuxna och lika många
mammor och pappor samt en och annan mor-eller farförälder brukar komma.
Byalaget fixar fika (tack Gerd Höök för det goda fikabrödet!) och vi
träffas och trivs.
Det vore väldigt roligt om någon ville vara med i barn- och ungdoms
kommittéen med mig och se till att det finns roliga aktivitetter för våra barn
i byn. Vi har en lekpark och isbana/fotbollsbana och lokaler att vara i så vill
du vara med och engagera dig i aktiviteter för barnen så hör gärna av dig till
mig.
Tack till Johan Evertsson som hjälpt till med öppna förskolan under hösten
och våren.
Sigrid Rejås
0587-50201, 070-3386556
sigrid@rejas.se
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Nu är det dags att anmäla sig till Hantverksmagasinet!
Snart är det sommar igen och Hantverksmagasinet vid Järle station
öppnar för en ny säsong. Årets period pågår måndag 5 juli – söndag 15
augusti + 3 helger.
Du hantverkare som vill delta, anmäla dig senast söndag 18 april till:
Gerd Höök
tel:019-281310 gerd.hook@telia.com
eller
Kristina Andersson tel:019-282148 kristina.a.andersson@orebro.se
I år blir det 10-årsjubileum så vi
får hjälpas åt att göra det till en
extra bra sommar.
Välkomna med förfrågningar
och anmälningar!
Gerd och Kristina

HÄNDER I SABBATSBERG
Välkomna på nytt till vårt ungdomsarbete i Ungdomsgården!
Söndagsskolan varannan söndag med början 21 feb., kl. 10.00 - 11.00
Scouterna, som kallar sig ”Skojterna”, samlas en lördagsförmiddag i
månaden kl. 10-12
”Seven-Eleven” -tonårsgruppen, som samlas varje lördagskväll kl. 19-23.
Gudstjänster och övriga samlingar:
Långfredagen firar vi gudstjänst i Immanuel, Ervalla kl. 11.00
Torsd. 22 april Trivselträff i Sabbatsberg med Gunnar Staaf, som
leder allsång och musikgissning, servering
Sönd. 9 maj 14.00 Vårfest, pensionärsträff i Sabbatsberg, servering
Sönd. 16 maj 10.00 Söndagsskolans sommarfest för hela familjen, vi
äter lunch tillsammans
Så till sist vill vi ”puffa för” Nordansjömötet i Immanuel den 4 juli
15.00, Bengt Kindbom m.fl.
Vi vill önska alla en härlig vår och sommar!
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Gångbron över Järleån – Läget i feb 2010
Efter många och långa funderingar så finns nu en offert för renovering av
gångbron. Offerten utgår från WSP´s besiktning och förslag att befintlig
bro renoveras. Bron hade ursprungligen sex spann. De tre östra spannen har
blivit ett (1-2), genom att ett stöd har försvunnit och ett är i mycket dåligt
skick. För dessa spann föreslås att nya balkar läggs ut på bef stöd.
Brobanans träplankor demonteras först och de nya balkarna läggs på plats
och fixeras sinsemellan och till upplagen. Friska plank återmonteras och
kompletteras med nya. Räcket demonteras och återuppsätts med tätare
stolpar, kraftigare längsgående följare och nät. Stöden som behålls i
strömfåran inspekteras under vattenytan och eventuellt förstärkas med
lodrätt stående plank. Även landfästet kontrolleras och stöden bör även
förses med erosionsskydd i form av grov makadam (blocksten). De
återstående tre spannen (2-3-4-5) behålls med befintliga rälsprofiler som
justeras och fixeras i rätt läge. Brobanan för dessa spann kontrolleras och
dåliga plankor byts ut. (se figur nedan)

NORR

SÖDER

Huvuddelen av arbetet måste utföras av en erfaren broentreprenör. Vi
har nu en skarp offert och styrelsen söker finansiering för detta.
Kostnadnivån är ett flertal hundra tusen och kan vi själva mobilisera ett
engagemang och arbetsinsats så kan det förstås spara en del pengar. Hör
gärna er.
Vi skulle också gärna vilja komma i kontakt med dykarkunnig person för
inspektion under vatten. Tacksam för tips om detta.
Lasse C, 070-5344949
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Under flera år har ett av stöden saknats vilket gör att bron skevar
betänkligt.

Våra broar över Järleån - Vackert så det förslår…
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Hult Säteri
Under påsken serverar vi
PÅSKBORD med VÅRPRIMÖRER
MORSDAGSMENY
I sommar fortsätter vi med vår
HELGMENY
Boka bord! 0587-500 70
Mäla och Ronny Ekström
info@hultsateri.se
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Vintern 2010 blev den
bästa eller värsta i
mannaminne beroende på om
man gillar snö eller inte.
För snö var det ingen brist
på denna vinter. Vackert
var det i alla fall med snö
och rimfrost.

Precis före pressläggningen kom
den här vinterbilden till
redaktionen. Den föreställer
Anna-Lisa sittande på den
berömda Ockelbodaren, den som
bereder skidspåret på mossen.
Från lördagens (13/3) snöskoterdag på mossen. Totalt fem
skotrar körde så det stod härliga
till.
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JÄRLE BYALAG

enligt årsmötesbeslut 6/2-10

STYRELSE, REVISORER OCH NAMNLISTA KOMMITTÉER FÖR 2010
Styrelsen

Revisorer

Sven Röstlund, ordf
Lasse Carlsson
Sigrid Rejås
Tommi Hynynen
Peter Ekström
Anna-Lisa Hellsing

*
*
*
**
**

500 76
500 73
502 01
504 08
501 33
500 54

Kristina Andersson

**

019-28 21 48

Barn och ungdom

019-28 13 10

Sigrid Rejås

Gerd Höök, ersättare

Per Andersson
Anders Berggren
Karl-Gunnar Nilsson, ersättare
Kjell Carlsson, ersättare
* vald även 2011, ** kvarstår 2010

502 01

Hemsidan

Byablad
Peter Ekström, ansv utg
Sven Röstlund, sammank
Gerd Höök
Gösta Tegner

501 20
500 66
501 53
500 17

501 33
500 76
019-28 13 10
019-507 28 57

Daniel Carlsson, webmaster
Lasse Carlsson
Peter Ekström
Sven Röstlund

Järlegården

500
500
501
500

73
73
33
76

Studier och kultur

Birgitta Carlsson
Lasse Carlsson, sammank
Catrine Karlsson
Jan-Åke Karlsson
Sven Röstlund

500
500
503
503
500

73
73
04
04
76

L-G Andersson
Anna-Lisa Hellsing
Annelie Kåregren
Ann-Charlotte Linton
Helena Persson
Margareta Persson

Bro- och skepp

500 15
500 54
503 11
500 23
501 33
070 - 492 7404

Hilkka Sievert

500 30

Ingemar Bergman
Björn Bredenberg
Mikael Ekström

502 80
500 98
500 75

Susanne Svanholm
Bodil Österberg

504 16
504 01

Stefan Mauritzon

502 66

Stationen

Andrew Stone
Margareta Persson
Kjell Westberg

501 00
070 - 492 7404
500 50

Hantverksmagasinet

Lasse Carlsson
Peter Ewertson
Ingela Hynynen
Karl-Arne Karlsson

500 73
501 42
504 08
502 71

Ulla Kleist

500 44

Kristina Andersson
Gerd Höök, sammank

019-28 21 48
019-28 13 10

Gösta Tegner, sammank

Lasse Lindqvist

019-28 21 48

Vandringsleder

Café o turism
Kristina Andersson
Anna-Lisa Hellsing
Lasse Lindqvist

019-28 21 48
500 54
019-28 21 48

Sven Röstlund
Gösta Tegner, sammank

500 27

Karl-Arne Karlsson

502 71
500 69
019-507 28 57

Miljö

019-507 28 57

Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum
Gösta Tegner

Mattias Dahlin
Nisse Pettersson
Gösta Tegner

500 76

019-507 28 57

019-507 28 57
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Ingemar Bergman
Hilkka Sievert

502 80
500 30

Claes Wictorin

500 37

En skidtur på
mossen...

begick undertecknad i
strålande sol den 6 mars.
Att spåret som Mattias
och Andreas D och
Ingemar B förtjänstfullt
iordninggjort och
underhållit under en
månads tid, mer liknade en
tvättbräda än ett vasaloppsspår är inte grabbarnas fel. Det var bara det att
jag råkade komma mitt
emellan de två momenten i
spårtillverkandet:
”Ockelboskoterpreparering
(tvättbräda) och ”Spårslädeskörning”.
Men det gick skitbra
ändå och stakandet runt
slingan med passage runt ett
av mossens älgtorn blev en
härlig upplevelse. Kanske vi
kunde blåsa liv i det gamla
mossbaneloppet som kördes
på 80- och 90-talen.
/gt
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DETTA HÄNDER I JÄRLE VÅR / SOMMAR
Städ- och röjarsöndagar blir det på:
Järlegården 18 april kl 10 och så länge man kan/har lust
Stationen 2 maj kl 10 och så länge man kan/har lust
Stationskaféet öppnar lördagen 19 juni
Järle marknad lördagen 3 juli
Hantverksmagasinet öppnar måndagen 5 juli

ANNONSERA I BYABLADET
En annons i Byabladet kan aldrig vara fel. Du når ut direkt i

närområdet med ditt budskap.
Priser: Helsida 300 kr, halvsida 200 kr, kvartssida 100 kr
Ta kontakt med Gerd Höök 019- 281310

MANUSSTOPP FÖR NÄSTA NUMMER
ÄR DEN 29 MAJ
Alla manus, papper eller diskett skickar du till:
Sven Röstlund, Järle Rönnbärsv. 4, 713 91 Nora
eller e-posta till: sven.rostlund@hotmail.com
Redaktion
Sven Röstlund, Gösta Tegner
Ansvarig utgivare
Peter Ekström tel 0587-50133
Medlems- och prenumerationsansvarig
Gösta Tegner tel 019- 507 28 57, gosta.tegner@scb.se
-o-o-o-o-o-

Kolla på hemsidan för aktuell info: www.jarlebyalag.se
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JÄRLE MARKNAD!
Så var det ånyo dags för sommarens höjdpunkt Järle Marknad
som traditionsenligt äger rum lördagen efter midsommar vilket i
år blir 3 Juli mellan 10-16 vid Järle station.
Som vanligt hoppas vi på lagom fint väder och en
marknad av det lilla gemytliga slaget med

trivsam

lokala hantverkare

som bjuder ut kvalitetsvaror.
Samt en del loppisförsäljning.
Vi kommer givetvis ha caféförsäljning, grillfest,
musikunderhållning, kasperteater och kaninhoppning.
Tågen kommer att gå och vi hoppas att kunna erbjuda
ponnyridning.
Vill du ha ett bord på marknaden , vänd dig då till
”marknadsgeneral” Sven Röstlund på tel 0587-50076 (kvällstid/
helger) eller mejla: sven.rostlund@hotmail.com.
Bordshyra: medlem 150:- icke-medlem 200:Senast 10 juni vill jag ha din anmälan.
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