
Verksamhetsberättelse 2002

Det har åter igen blivit dags att summera året som gått. Vid fiirra årets årsmöte togs ett
beslut om att byalaget skulle köpa Betaniafastigheten. Målet med detta var att skapa
en bygdens mötesplats framför allt ftir barn och ungdomar. Så har också skett och
huset har fått ett nytt namn, Jåirlegården. Jåirlegarden har naturligtvis varit ett
dominerande inslag i byalagets verksamhet under året.

I april startade arbetet med huset med ett allmåint planeringsmöte. Syftet var att ta fram
idder och synpunkter. Olika ansvarsområden och personer utsågs. Diirefter har det
arbetats med bl a fasadtvätt, invåindig målning och sömnad av draperier. Husgeråd,
gardiner och bord har inhandlats. Det hela utmynnade i en festlig invigning i oktober.

Ärsmötet 2002 hölls den2 februari på Ervalla Gård. 23 personer infann sig till
mötesftjrhandlingarna. Krögarparet Skanebo serverade en god middag och bjöd på en
guidning runt på vandrarhemmet. Underhållning av trubadurernaT & B till kaffet
avslutade kvällen.

Byalaget har haft 425 medlemmar under fu 2002.

Styrelsen har bestått av Gerd Höök ordftirande, Thomas Lundström vice ordft)rande,
Lasse Carlsson kassör, Hilkka Sievert sekreterare, Karl:Arne Karlsson, Sven Röstlund
samt Gösta Tegner. Marie-Louise Ärlegård har varit suppleant. Som alltid är det i
kommittderna byalagets verksamhet pågått:

Öppna förskolan
Under våren träffades 12-18 barn och 5-8 ftiräldrar varje torsdag ftirmiddag på Jiirle
station. Eftersom många av barnen var i åldern 4-5 ät och gärna lekte med varundra
var det oftast frilek på programmet. En påskfest med äggmålning plus några utflykter
hann man också med. I maj gick flyttlasset till Jtirlegarden.

Till hösten skulle nästan alla börja jobb och dagis. Någon vecka efter skolstarten drog
man igang och det har sedan varit omkring 8 föräldrar och 10 barn. Barnen var i åldern
2-I8 månader. Aktiviteterna, ftjrutom trevlig samvaro och lek, har varit en badutflykt
till Energikällan i Lindesberg, pepparkaksbak och Luciafirande.

Bro- och skeppskommitt6n
Skeppet Järlan fick bärgas i ån i höjd med Mogetorp efter att den slitit sig med
varfloden. Man tog upp den till uppläggningsplatsen och låste fast den. I december
togs båten återigen upp för vinterftlrvaring.

Någon årensning vid bron har inte behövts efter att genomflödet blev större niir ett
pelarpar gav sig håiiom året.

Byabladskommitt6n l
Byabladskommittön har även i år bevakat och rapporterat stora som små hiindelser i
bygden. Traktens nyfödda har som vanligt fotograferats, liksom ftirstaklassamai
Axbergshammars och Ervalla skolor. Vi har också fått en reseskildring i två delar fran
Australien och Tasmanien. Sommarkafö, tävlingar, och alla andra viktiga evenemang
har de flitiga reportrarna fått med och de har dessutom sålt annonsplatser.



Caf6 och turism
Ängloken gick som vanligt i sommar och kaföforsäljning var god. Det fina vädret
gjorde väl sitt till också. Det såg ut att bli lite problem att få ihop ungdomar till kaföet,
men det löste sig väldigt bra genom att Emelie Carlsson fungerade som ansvarig under
en stor del av sommaren. Den 15 juni hade Metallfacket beställt lunch for sin
familjefest. Partytält med bord sattes upp och Ervalla Gård levererade274 portioner
mat.

Konstmagasinet hade en utställning av konstnären Anders Braun.

Marknadsdagen gav rekordförsäljning och det mycket populiira hantverksmagasinet
hade öppet i sex veckor med tolv hantverkare som sålde sina produkter.
Förstaadventshelgen var det julmarknad och adventskaffe med underhållning av
bygdens barn.

IT-kommitt6n
IT-verksamheten har legat nere under året.

Idrotts- och ungdomskommitt6n
Isbanans lampor har tagits ner och justerats. Isen har varit mycket fin under langa
perioder. I och med att vi har fått Jåirlegården har ungdomarnanyttlat den mycket till
pingis och övrig aktivitet.

Måndagsträffen
Anette och Ann som startade måndagsträffen, drev verksamheten även i våras. Till
sommaren tyckte de att det var dags att sluta. Den 2 september startade det nya gänget
på Jiirlegården med grill- och brännbollskväll. Sedan har det fortsatt med godisätande,
pingis, kortspel och allmän samvaro. Till Halloween ordnades spökvandring och till
julavslutningen lite extra fika och filmvisning. Det nya för hösten åir att det åir många
ft)räldrar med och delar på ansvaret. Det har varit 20-30 ungdomar varje gång.

Miljö och naturkommitt6n
De två vandringslederna i Skärmarboda och Lilla Mon har fortsatt attvara välbesökta.
Minst ett par tusen vandrare har haft naturupplevelser i den sptinnande terrängen sedan
starten ftir fyra år sedan. En tredje led har snitslats upp under hösten. Den utgår fran
Mogetorp och gör en trekilometersslinga runt Fallerabergen och genom flera fina
klapperstensftilt.

Stationskommittdn
De vanliga röjardagarna vår och höst har genomftirts med in- och utplockning av
trädgårdsmöbler, lövräfsning och gruskrattning.

Gräset har klippts och blommor skötts under sommaren. Årets investering är en ny
varmvattenberedare.

Studie- och kulturkommitt6n
Studie- och kulturkommittön har som vanligt ordnat tipspromenader vår och höst,
cykeltur under sommaren och den traditionella fisketävlingen i september. I oklober



var det chokladprovarkväll under ledning av Rickard Andersson. I november hölls den
årliga ljusstöpningen som samlade hela 50 deltagare.

Övrigt
Jazzmotionen på Axbergshammars skola har fortsatt med oftirminskad energi. En
bam- och en vuxengrupp med ca 15 deltagare i vardera gruppen har svettats på
söndagskvåillarna under Åsa Carpers ledning.

Grillfesten i juli i stationsträdgården har blivit ett måste. I år fick man kåinna på både
sol och regn.
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