
Verksomhetsberöttelse för Järle Byalog 2006

5å kan vi åter se tillboko på det år som gått, mycket bro och lite
motgångor. Som det sko voro.
Ärsmötet ovhölls som vonligt på Jörlegården och 22 medlernmor

infonn sig och fick voro med om årsmötesförhondlingor, diskussioner,
god mot och trevlig somvoro. Vi beslöt också ott protestero mot
nedföggningen ov bokbussen. Och se, den los inte ner, om det vor vår
förtjönst får vor och enfunderaöver.

Vid årsmötet voldes också styrelse f ör äret och den hqr bestått ov
Sven Röstlund ordföronde,Peter Ekström sekreterere, Lors Corlsson
kossör, Gerd Sondberg Höök, fdo Röstlund, Moniko Almer, Anno
Gunnorsson somt Kristino Andersson som suppleont som stöndigt
nörvorot. Styrelsen hor hoft 7 styrelsemöten under 6ret som vorit,
och hor vorit völbesökto. Antolet medlemmor hgr minskot lite och ör
nu 374.
Först någro höndelser som inte byolaget hor så mycket med ott

göra men som bör omnömnos. Till slut blev det ov med en ny bro
istöffet för dengamlo Ffåtobron,bygge pågår och ollo får köro
omvögor på guppigo vögor,för ott kommo dit mon sko. Apropå vögor
så borjor Vögföreningen i Jörle vokno till liv och plone?os storto igen
under våren 2007.5å sko vi öven uppmörksommo Tove Ekström
byoblodsredoktörn som fått pris som bösto ungdomsförfottore i
Orebro Lön i i tövlingen "Digit" priset mottogs på bokmösson på
Slottet!

Vi hor under året beslutqt skoffo ett fodderborn som byolaget
hjölper vio 5OS bornbyor. Fyro personer f rån byologet deltog i
Londsbygdsriksdogen i Borås och byologet hor också vorit oktivo i
Noro Bygderåd och de möten som de hoft.

6år vi så över och tittor på ollo kommittäer som byologet hor som ör
körnon för verksomheten. De redovisos i bokstovsordning.



BRO OCH 5KEPP
Kommittönhar rensot vid bron som vonligt. Mon hor fagt ioch togit
upp byol ogets båt Jörl on 2. Upptogningen vor öventyrlig och innebor
nöston ett sent höstdopp för deltogorno då båten sjunkit och vor
mycket lerig. Under äret hor det bytts på posten som onsvorig.
Mottios Dohlin hor ovgått och Moniko Almer togit över. Bron börjor
bf i i dåligt skick och styrelsen orbetor på ott försöko få en
nybyggnad / reporot ion ti | | stånd.

BYABLADET
Hor kommit ut med fyra fullmotode nummer med olltifrån
fokof informotion, lokofo f öretagare, öventyrligo vondringor till
reportoge om vod som hönt i trokten. Kort sogt enguldgruvo ov
informqtion. Nuvoronde redoktion (Ido Röstlund och Tove Ekström)
ovslutor vid ärets slut sitt uppskottode orbete- och nyo krofter f6r
to vid.

CATE OCH TURI5AA
Hor hoft ett normolår dvs en god verksomhet som ger byalaget
völkomno intäkter, ungdomor sommorjobb och mer liv i byn.
Skof resorno ör lite förre och uthyrningen likoså men vi hoppos få
fort på detto. Ett westerntåg utsott för överfqll och ett spöktåg
kom i ollo foll till stotionen.

JÄRLE6ÄnoEN
En hel del oktivitet för ott hållo ollt i skick, och det pågår mycket
oktivitet både orrongemong och privot utnyttjonde. En del intökter
blir det då gården hyrs ut. Det storo under året hor dock vorit bild
och ljudonlöggningen. Ett sedon lönge plonerot projekt och tonken vor
ott det skulle voro iordning tilf Fotbolls-VM och det blev det men
öndo till don innon pågick orbete ott få of lt på plots. Att se på fotboll
på Jarfegården vor uppskottot och upp till 25 personer på en gång
sfets mellon hopp och förtvivlon nör Sverige spelade. 5å nu hor vi en



bildonlöggning dör vi kon se film och TV, viso dotopresentotioner och
en ljudonlöggning som inte sköms för sig.

,I ARKNADER OCH HANTVERKS,I AGAsrN
Sommormorknoden hölls som vonligt försto lördogen efter
midsomm a?, en del trogno försöljore hode lömnot 6terbud men det
kom f f ero nyo så det blev till slut lite fler ön vonligt. Vårt husbond
fick fömno sent återbud så det såg ut som det inte skulle bf i någon
musik, men fomiljen Skonef,bo stöllde upp med minsto mojligo vorsel
och röddade den delen ov morknoden. Det vor lite glest blond
besökorno men de flesto vor önd8 nojdo med det som fonns:
koninhoppning, kosperte oter, gril lning, försöljning ånglok mm
f sombond med ott morknoden tog slut, tog hontverksmogosinet med
12 utstöf lore vid, för ott voro öppet 6 veckor + 3 helger. Nytt för i år
vor deftogonde i "Ljusstråk" försto helgen i september vilken vor en
vöf besökt helg. Vi deltog också på Ervollqs fomiljedog en lördog i
ougusti. Tyvörr inget försöljningsrekord men mångo trevligo
mönniskor på besök och vormt i mogosinet! Två ploneringsmöten och
ett utvörderingsmöte hode vi också.
Julmorknoden vor i år förfogd till en dog istöllet för två. Men det
verkode vorq ett smort drog, mer folk, bro kommers och ett stort
utbud ov underhållning i form ov tomte, trollkorl, musik och luciotåg.
Sen f otteriet icke ott förglömma, den som går "lottlös" från dettq
f inns nog inte. Knöck, korvor mm hode strykond e Etgäng.

MILJÖ
Kommitdn hor gronskot de utlåtnde som Länsstyrelsen och Econovo
skrivit och jUst nu ör det i övrigt stiltje. 

,
mÄruunosrRÄFFEN ,WV'
Måndogströffen hor dessvörre vorit vilonde undefåne* dä ingen velof
to på sig onsvoret att voro onsvorig. Allvorligt för
ungdomsverksomheten och nåt som förhoppningsvis kon kommo igäng
igen. Ungdomsverksomheten ör ju bosen för vår verksomhet uton den
risk ott f öreningen toppor i oktivitet och ontol medlemmor.



STATION
En ov de storo hcindelserno under äret vor ju givetvis f irondet ov
Jörnvögen 150 år som hode stort fironde i Noro med besök ov Kunglig
mojestöt. Hons tåg posserode Jörle stotion och mångo vor nere och
vinkode och en gåvo överröcktes i form ov en litogrofi ov stotionen.
Stotion hor vorit öppen som brukligt under sommoren och de årligo
vår och hostrojningarno hor genomförts med rensning ov höngrönnor,
ut och inflyttning ov möbler, fönsterputsning mm.

STUDIE OCH KULTUR
Någro tipspromenader bjöds det inte på iår, men völ den vonligo
cykelrundon till Horrys Motor. Sen possode kommittdn på nör nu
mojligheten fonns ott först ordno en pub & filmkvöll, dör mon först
säg en rolig film och sen umgicks på pub-likt sött. Inte nog med det
sedon vor det dogs för teoter i Jörleg&rden Pänikteotern bjöd på
"Bfixtrevision i Eninge" enrolig komedi dör öven troktens befolkning
fick voro med och agero, ollt detto tillsommons med en mustig soppo
gjorde ott det blev en mycket trevliq och minnesvörd kvöll. Sen
vilode mon inte så lange på logrornq, med Birgitto Cqrlsson som
inspirotör ordnodes nyårsfironde på Jarfegården. Knytkolos med
byofogsf iko och fyrverkeri lockode drygt 20 tolet festlystno. Dons
bfev det ocksä och frägesport... och skålonde vid tolvslaget förståss.
Till kufturutbudet under året hör ocksäPeter Ekströms litogrof i
skönkt ov honom och tryckt ov byologet. Den finns nu tif f försöljning.
Nummer 1skönktes till kungen nör hon posserode Jörle pä vög mot
Noro. Försöljningen hor ön så lange gått lite trögt men vi hyser hopp
om ott få igång den.

UN6DOAA
Den gren ov kommittön som kollos Primigedio hor hoft regelbundno
tröffqr både på Jarlegärden och i Örebro. Mon hor spelot spel,
f örberett för lojv ("levonde rollspel") och diskuterot film och böcker.
I övrigt hor det spelots såvöl rollspel som LAN (nötverksspel) på
Jörlegården.



Under vintern blev det iallo foll lite is på isbanon. Men ov vårt mål
ott f6 till belysning tifl isbonon bfev inget.

VANDRIN65LEDER
Byalaget ör ju också delonsvoriga f ör det fontostisko stignötet som
f inns vid Lillo Mon, Skärmorbodo och Mogetorp. Tock vore mycket
ideelt orbete kon möngder ov besökare fä se fontostisk notur och
verkligen öventyrsvondro. Med sino grottor, utsikter och ondro
sevördh eter ör det perf ekt för ollo äldror.

I november kom C A Lindstdns
bok "Sevört i Norro Kilbergen" ut med bl o ett fylligt kopitel om våro
stignöt. Med kortor, text och fino bilder. Byologet söfjer boken med
kroftig robott och den kon mon köpo i Hontverksmogosinet till
kommonde sösong.

Nör året börjode vor en ov målsöttningorno ott fA till en hemsido och
den blev inte kfor men ett embryo börjor spiro i ollo foll och ger gott
hopp ott byologet snort öven finns ute i cyberspoce.

"J' Således som vonligt ett höndelserikt år. Vi stortor som vonligt ett
nytt verksomhetsår med godo förhoppningor och med fleraongelögno

. frägor ott jobbo med.




