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-ELINSTALLATIONER -

Ska ni rusta, bygga nytt eller bara behöver en elektriker!
Använd er lokala elinstallationsfirma med bas i Ervalla,
vi utför alla typer av elinstallationer, även telefoni.
Visste ni att det endast behövs 0,3Ampere genom hjärtat på
en människa för att hjärtstillestånd ska uppstå. Ett
vägguttag är ofta säkrat till 10 Ampere, vilket är dödligt
300 gånger om för en människa. För er egen skull och även
för brandsäkerheten - se till att jordfelsbrytare installeras
hos dig.

KAMPANJ

Installation av jordfelsbrytare

2495kr*

Nyttja ROT-avdraget -50%på arbetskostnaden

Innehar allmän behörighet, F-skatt och ansvarsförsäkring
*om det visar sig efter installationen att ni har jordfel i anläggningen, sker
felsökning med löpande debitering
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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Sitter och begrundar vilken underbar sommar det varit i septembersol. Började lite knackigt men sen trodde man knappt det var sant.
Värme som i sydeuropa. Trots detta har vårt café gått bra och varit
välbesökt. En viktig orsak till detta är Anette Bredenbergs förtjänst
med sin ordning och reda och sina fantastiska bakverk. Gösta och
Kristina ska inte heller glömmas två trogna och arbetssamma personer
och utan dem hade det knappeligen funnits något café sen flera år.
Mer om caféet på annan plats. Här kan ni också läsa om marknad, bakluckeloppis och annat som hänt i byn. Grillfest och kräftskiva. Engagemang och delaktighet är ledorden. Många som jobbar ideelt för att
det ska hända och ske något. För tänk vad tråkigt det skulle vara om
vi inte hade något café, någon marknad, inga festligheter. En ganska
död och tråkig by!
Nu väntar hösten och lite händer i alla fall. En trubadurafton för de
stora och kasperverstad med teater för de små. Missa inte detta. Vi
behöver besökare för att kunna fortsätta och visst är det roligt att
umgås med sina grannar under gemyliga former. Så gå man ur huse och
lyssna till musik eller skratta åt Kasper. Ta del av det av pubherrarnas
servering har till försäljning på pubkvällen!
Lekparken har fått en ansiktslyftning med en ny lekstuga, nya barngungor, lite ny färg, nedsågning av grenar samt flodhästen! Denna nya
blåa skepnad som verkar uppskattas mycket av byns och besökande
barn. Lite kompletterande färg skulle behövas, men det kommer nog.
Påminner också om höstens fixardag då vi ska höströja runt station,
Järlegården och lekplatsen. Lördag 11 oktober äger den rum.
Vid senaste räkningen så hade vi ökat medlemsskaran med 1 medlem,
hoppas det kommer fler. Ni som läser detta torde redan vara det,
annars hade ni inte fått detta ”Blad”.
Hållbara Järle jobbar på med odlingen och många andra aktiviteter.
En skördefest planeras till 27/9 och jag hoppas detta nummer kom ut
innan det händer.
Ha en skön höst!
						Sven Röstlund ordförande
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Hantverksmagasinet vid Järle station
Kan se tillbaka på en fin sommar. När jag skriver detta har vi två
helger kvar av vårt generösa öppethållande.
Försäljningen har gått bra, även om det var lite glest med besökare
de riktigt heta dagarna i juli. (Det är väl snart bara jag som har en
bil utan AC. Men man ska orka andas när man är utanför bilen också…)
Och nu, 24 augusti, skulle det nog inte varit helt fel med långkalsonger under jeansen. I AUGUSTI månad!! När jag gick i skolan, ”för
hundra år se’n”, då var det ju varmt och skönt vid skolstart. Nu är
det översvämning på många håll i landet, i stället. Ur led är tiden!
Hantverksmagasinet har som vanligt erbjudit ett varierat utbud.
En av årets storsäljare har nog varit Peters nyslungade honung. Och
citrinskörden var för liten, de är redan slut för säsongen.
Årets besökare har varit en härlig blandning. Många Järlebor och
andra närboende, en hel del turister från när och fjärran, en del av
dem återkommer varje år, till och med några kändisar har varit på
besök. Och alla är förstås lika välkomna, att titta och/eller handla!
Nu drar vi snart för magasinsporten för gott. För den här säsongen
alltså! Känner mej helt övertygad att vi är som den gamla julbocken
i visan ”...och till nästa år igen, kommer han – vår gamle vän, för det
har han lovat…”
och då har vi nog minst en ny hantverkare med oss. Det finns närboende som redan nu uttryckt önskemål att vara med 2015.
Välkommen (tillbaka) till oss i Hantverksmagasinet den 29 juni 2015!
Stort tack till if för hjälp med årets försäkring.
								Gerd Höök
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För kroppens insida
säljer vi rena och effektiva naturprodukter.
För blodcirkulation, PH-balans, immunförsvaret och
energigivande.
I september har vi även spännande
bantningsprodukter.
Väldigt många märker stor skillnad på livskvalitet.

För kroppens utsida
säljer vi organiska produkter
Tvål, shampoo, babyshampoo, hud-/handkräm,
make-up etc.
Naturliga produkter fria från parabener och
mineraloljor
Inte testade på djur.
Baserade på växtoljor och extrakt.
Organiska
Ekologiska
Kontakta:
Annika Hentilä
076-392 79 04
Vi finns i Järle
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VÄDRETS MAKTER KAN MAN INTE STYRA ÖVER!

Man kan jobba många och långa timmar för att få till en så bra marknad som möjligt. Och inte bara en person utan många som lägger ner
mycket tid. Sprida information och göra reklam för evenemanget på
så manga möjliga sätt som möjligt. Sen är det bara att hålla tummarna
att vädret ska bli rätt. Och det blev det tyvärr inte. Nåja det kunde
varit värre. Det kunde regnat hela tiden och inte bara då och då.
Men det det kom en hel del folk ändå, gåendes, cyklandes, med bil eller tåg för att bevista vår lilla trevliga marknad. Lite sämre kommers
för de flesta försäljare och sämre kommers vid grillen förutom korven
som tog slut! Men inte så konstig man blir lite sugen och en korv kan
man stå och äta men en grilltallrik kräver att man sätter sig på en blöt
soffa! Grillfolket var dock i strålande form! Likaså musiken i form av
Open House vårt husband sen flera år. Trots regnet bjöd de på mycket uppskattad musik i allt från Stones till Taube. Svårt att låta bli att
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Den nya inlånade
fiskdammen från
Ervalla Hembyggdsförening

sjunga med. Någon ponnyridning blev det inte, istället blev det häst
och vagn. Mycket tjusiga både häst, vagn och de som körde och tog
betalt.
Kasperteatern var också trots, eller kanske tack vare regnet välbesökt. De entusiastiska barnen deltog med liv och lust i pjäsen om
Ettan den främmande rymdvarelsen eller Bamses äventyr i Afrika.
Den störst saknaden var dock den att det inte kom några hoppande
kaniner. Man fick helt enkelt inte ihop tillräckligt många tävlande för
att det skulle bli någon tävling och det var mycket tråkigt. Det är ett
mycket trevligt inslag på marknaden sen många år. Helt utan kaniner
blev vi inte. Berslagens kaninförening hade utställning med många fina
kaniner.
Till årets marknad hade vi också löst sanitetsproblemet på ett nytt
sätt. Idrottsföreningen Skogen hyr ut ”Bajamajor” och Ervalla hembygdsförening hade haft en kärra med flera bås vid midsommar, så
den kunde vi hyra. En bra lösning på ett tidigare lite besvärligt problem!
Kanske sånt som kallas skitprat?!

Det finns dom som
tycker om när det
regnar! Speciellt när
det blir pölar!
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SABBATSBERG
UNGDOMSGÅRDEN
Seven-eleven: Öppet hus
lördagar 19.00-23.00 från klass 6
Söndagsskola: Varannan söndag start
7 september kl 10.00
MISSIONSHUSET
Familjegudstjänst och skördefest:
Söndag 5 oktober kl 10.00 medverkande
Dag Sundkvist m fl
							VÄLKOMNA!!!
ERVALLA HEMBYGDSFÖRENING
Årsmöte torsdag 9 okt. Inbjudan per post till alla medlemmar.
Grötfest söndag 14 dec kl 15.

REGNBÅGEMASSAGE
med regndroppsteknik
Välgörande fötter- och ryggbehandling med 9 fantastiska eteriska oljor som
arbetar på cellnivå! Tid: 1 timme
PRIS - 300 kronor !!!
Presentkort finns att köpa.
Birgitta Carlsson ( granne med Järle station)
Tel 0587-50073 eller 073-5105464
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CHRISTINAS JULBORD
Snart är det dags för julbordet!

Alla klassiska rätter och lite mer därtill står på borden, med lokala råvaror,
egentrillade köttbullar och smakrika desserter.
En mysig och gemytlig miljö skapas med upp till 30 personer per sittning.
Naturligtvis fixar jag gluten och laktosfria alternativ, eller annan specialkost ni
har behov av!
Läs mer om julbordets rätter på www.christinajarl.se!
Pris: 395:-/pers inkl.moms

Bokning och information: 070-393 09 09

Kvinnan som kan prata med hästar

info@christinajarl.se

Kolla in på #TV4Hästen när Hans Fahlen åker runt i Sverige med hästen
Lill-Herbert !
Tisdag 22/7 kl 18:08
Längd 8:31
Djurtolk - Christina Jarl 070 - 393 09 09
info@djurtolk.com www.djurtolk.com

9

Sommarens stationscafé - stor succé!

Tre bidragande orsaker till framgången: Anette själv såklart,
nya caféskylten och Linnea Mårtensson Gjesing - duktig feriepraktikant.
Ja, det blev verkligen en framgång för caféverksamheten med Anette
Bredenberg vid rodret. Byalagets styrelse beslöt tidigt att anställa
Anette som caféansvarig under perioden maj-augusti med avtalsenlig
lön och sociala avgifter. En merkostnad för byalaget onekligen men vi
satsade helt rätt för Anette har lyft verksamheten till en nivå som
vi inte upplevt tidigare. Med ett nytt ständigt nybakat och spännande
utbud av bullar, mjuka kakor, smörgåsar och inte minst härliga bakelser med Järlekakan som den stora vinnaren. Och allt detta har presenterats på den nya caféskylten som Anette låtit göra. Synnerligen
uppskattat.
Och besökarna har varit så nöjda med sitt cafébesök att många
har återvänt flera gånger för att fika i trädgården som även den
gjorts extra fin i sommar - ny möblering, filtar till stolarna, Kanans
prunkande blomsterkrukor och inte minst odlargruppens ekoutställning. Sen ska vi inte glömma de nio feriepraktikanterna som gjort bra
ifrån sig (de allra flesta) och Kristina, Ingalill och i någon mån jag själv
som varit tillfälliga caféansvariga under ett antal dagar och helger.
Så kan den här modellen med professionellt ledarskap och nytänkande få fortsätta, vore det toppen.
/gösta
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HISTORIEN OM ETT RUM
Det hände sig i samband med arbetet inför Järle marknad att trummisen i husbandet Open House, allas vår Richard, kom till mig och sa:
- Gösta, jag har länge undrat varför det bara är jag som tycker att
det stora gavelrummet på stationen ser så jäkla tråkigt ut.
- Det är väl inget fel på det rummet, stort snyggt bord och den intressanta byalagshistorien som pryder väggarna, svarade jag rätt
surt.
- Du måste skämta. Följ med in och titta hur det ser ut.
Så står vi i stora gavelrummet med det långa bordet. jag tittar mig
noga omkring.
- Tja, säger jag, det är kanske inte så himla kul härinne och ser nu att
mycket av texterna på väggarna är slitna och allmänt trasiga.
- Kul att du börjar fatta
hur eländigt här ser ut,
säger Richard. Särskilt
som övriga rum gjorts
extra snygga av Anette.
Vi kan förresten fråga
henne själv.
Och Anette kommer och
ställer sig helt på Rikards sida.
- Faktiskt inget vidare
snyggt härinne. vad gör
vi, frågar Anette.
-Järlegården blir räddningen, säger jag. Kolla
med Sven om vi får låna tre småbord därifrån och fixa till rummet,
du har fria händer.En timme senare har Anette trollat färdigt. Dukar
och blommor på borden,
den snygga tapeten som
man nästan hade glömt,
har kommit fram igen.
Några tavlor istället för
all byalagshistorik som
med varsamhet tagits
bort. Tolv cafésittplatser
är skapade. Skitsnyggt är
ordet.
Tack Richard för tipset!
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Sambeställning av grönsaker
från ekodling Rörbraket!
Om du är intresserad av att kunna köpa ekoodlade grönsaker från Rörbraket ta kontakt
med mig! Birgitta Carlsson tel 073-5105464.
Jag fixar beställning och varorna och du hämtar hos mig i Järle.

ERVALLA FÖRETAGARE
Varmt välkommen att bli medlem i Ervalla Företagare!
Tillsammans arbetar vi för en levande landsbygd med intentionen
att vi ska verka och leva i vår hembygd.
Alla är vi beroende av varandra och bygdens engagemang.
Medlemsmöten:
Ons 2 okt på Hult Säteri kl 18,30
Ons 5 nov på Hult Säteri kl 07,00
Julbord mån 15 dec på Christinas Gästgifveri kl 19,00
Medlemsavgift; 500 kr/år i detta ingår bland annat, frukostmöten
med föreläsare, julbord till förmånspris mm.
Vårt bg är 842-1646, vi ser fram emot att Du blir medlem.
HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!
Styrelsen.
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JÄRLE ÅKERI AB
FÖRSÄLJNING OCH TRANSPORT AV
GRUS, SAND OCH SORTERAD JORD
0587-50219		

070-5450215

Dags för höstservice
		Beställ vinterdäcken
nu!
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Bussresenärer på besök

Norrbärkes kyrkokör från södra Dalarna gästade stationen 21 augusti
och bjöds på guidning och kaffe med dopp i stora salen. Förr om åren
hade vi rätt många sådana här besök men de har nästan försvunnit på
senare
år. Kanske kan vi hoppas på lite mer av den varan framöver.
						
/Anette o Gösta

FIXAR OCH RÖJARDAG
VI FÖRSÖKER UPPREPA SUCCÉN FRÅN I VÅRAS, MEN
NU ÄR DET HÖSTRÖJ. STATIONEN SKA HÖST/VINTERBONAS. JÄRLEGÅRDEN SNYGGAS TILL INFÖR
HÖSTEN OCH VI GER SLUTFINISH TILL LEKPARKEN.
VI TRÄFFAS LÖRDAGEN DEN 11 OKTOBER KL 10.00 PÅ
STATIONEN OCH FÖRDELAR UT OSS, MAN HÅLLER
PÅ SÅ LÄNGE MAN HAR TID OCH LUST MEN BYALAGET BJUDER PÅ NÅGOT ATT ÄTA OCH DRICKA.
VARMT VÄLKOMNA OCH KOM IHÅG JU FLER VI ÄR
DESTO ROLIGARE ÄR DET OCH FORTARE GÅR DET!!!
						

JÄRLE BYALAG
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FANTASTISKT BAKLUCKELOPPIS

Än har inte rusningen börjat, men mycket såldes den dan

BAKLUCKELOPPIS – EN RIKTIG SUCCÉ
Sist vi försökte med detta kom det 5 bilar och 20 besökare. Så
när Gerd Höök kom med förslaget var väl inte entusiasmen sprudlande om vi säger så. Men skam den som ger sig. Det gjorde inte
Gerd i alla fall. Utnyttjande alla sociala medier och radannonser i
Nerikes Allehanda så blev det av i augusti.
Och kom gjorde de, såväl bilar som besökare.

I mängder kom de, såväl försäljare som köpare
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I perfekt väder, man blev
avundsjuk som den marknadsgeneral man är. 27 bilar totalt
och då kom ändå några återbud
med kort varsel. Besökarna var
på plats i god tid innan loppisen
började och kommersen frodades. Säljarna gjorde goda affärer och även de flesta besökarna.
Caféet sålde nästan mer än på
marknaden av sitt kaffe och
goda bakverk.
Så sammanfattningsvis blev det
en riktig succé och de fanns de
av försäljarna som tyckte man
kunde ha det här varje månad!
Det blir det nog inte, men repris blir det säkert.
						
Sven
				

Lockande läckerbitar
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DU HAR VÄL INTE MISSAT BYGDE-TV?
Under våren och sommaren har Per-Åke Sörman och
Niclas Lindahl producerat korta filsnuttar om Ervalla och
Järle under rubriken Bygde TV. Om järnvägen, Hålahults
sanatoriet, om Ervalla bygden om företagare i bygden. Ett
roligt avsnitt är när Järle stationscafé tävlar mot Ervalla
hembygdsgård om bästa fika. Gissa vem som vann? Kort
sagt helt underbara små filmer på 3-10 minuter. Finns nästan 20 olika filmer. Har du missat det helt eller bara sett
något avsnitt så gå in på You tube och sök på BygdeTV.se

Manusstopp för nästa nummer blir den 20/11
Alla manus, papper eller ännu
hellre filer skickas till:
Sven Röstlund
Järle Rönnbärsväg 4, 713 91 Nora
0587- 500 76
sven.rostlund@hotmail.com.
Varför inte annonsera
i Byabladet?
Nästa nummer är värvarnumret
med en upplaga på 600 ex.
Helsida 300:-, halvsida 200:-,
kvartssida 100:Ring eller mejla Sven
och diskutera utformning

Ansvarig utgivare:
Peter Ekström 0587 - 501 33
Redaktion:
Sven Röstlund
0587 - 500 76
sven.rostlund@hotmail.com
Medl- o pren.ansvarig:
Gösta Tegner
Floragatan 10, 702 13 Öo
019 - 507 28 57
gtegner@telia.com

VILL DU LÅNA ELLER HYRA JÄRLEGÅRDEN
Boka hos Skymans, tel 0587-50301, 070-5101858
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FRÅN FÖRSAMLINGARNA
Torsdag 2 okt 18.00 Ervalla kyrkliga syförening träffas i Ervalla
församlingshem
Lördag 4 okt 16.00 Musikbön med Lotta & Louise i Ervalla kyrka.
Andakt Simon Richardson
Söndag 12 okt 11.00 Familjegudstjänst i Ervalla kyrka, Satu Brännström
Söndag 19 okt 11.00 Högmässa i Ervalla kyrka, Thomas Lindquist
Onsdag 22 okt 9.30 Gudstjänst för Små och Stora i Ervalla kyrka,
Simon Richardson
Torsdag 23 okt 14.00 Trivselträff i Sabbatsbergs missionshus med
kören Hör och häpna från Frälsningsarmén
Lördag 1 nov 18.00 Minnesgudstjänst i Ervalla kyrka. Tomas Rådehed, Satu Brännström
Torsdag 6 nov 18.00 Ervalla kyrkliga syförening träffas i Ervalla
församlingshem
Söndag 9 nov 18.00 Bön för bygden i Immanuelkapellet
Söndag 16 nov 11.00 Högmässa med körsång av Primula Veris i Ervalla kyrka. Simon Richardson
Onsdag 19 nov 9.30 Gudstjänst för Små och Stora i Ervalla kyrka,
Simon Richardson
Torsdag 27 nov 13.00 Trivselträff i Ervalla församlingshem, Grötfest med skinksmörgås. Ord och toner med Monica och Fredrik Sturzenbecker
Söndag 30 nov 16.00 Högmässa i Ervalla kyrka, Tomas Rådehed, Satu
Brännström
Torsdag 4 dec 18.00 Ervalla kyrkliga syförening träffas i Ervalla
församlingshem
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KASPERTEATER MED BRÖDERNA
BERGKVIST SÖN 9/11 KL 15.00 PÅ
JÄRLEGÅRDEN. SEN TILLVERKAR VI
EGNA DOCKOR OCH FIKAR. FRI ENTRÉ.
Varmt välkomna önskar Järle byalag

PUBAFTON PÅ JÄRLEGÅRDEN
MED TRUBADUREN DANNY NORIN
LÖRDAGEN 15 NOVEMBER KL 19.00
(MUSIK STARTAR 19.30-20.00) GLAD MUSIK
OCH MÅNGA SKRATT UTLOVAS.
ENTRÉ 80:VARMT VÄLKOMNA ÖNSKAR
JÄRLE BYALAG
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