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VETERANFORDON MÖTS PÅ
MARKNADEN SOM REGNADE BORT

Mattias Dahlins traktor anno datsumal, med släpet fyllt med blöta
glada barn, möter det stolta ångloket vid den regniga marknaden
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JÄRLE SKÖRDEMARKNAD
med återbruk/loppis
Järle station, Lördag 1 oktober kl 11-14
Alla som vill visa upp och sälja något egenodlat, lokalproducerat eller förädlat i
matväg är välkomna! I år finns också ett återbrukstema med möjlighet att sälja
kläder, leksaker och andra saker som är värda ett nytt liv i någon annans hem.
Lokala närodlade produkter från bygden finns att köpa.
Järle stationscafé är öppet.
Kontakta Lasse Carlsson, om du vill ha ett gratis marknadsbord.
Tel 070-5344949 eller mail lc.jerle@telia.com

Varmt välkomna önskar
Järle byalag & Hållbara Järle

Arrangemanget är en del av Framtidsveckan 2016

Läs mer om vad som händer i länet på www.framtidsportalen.se och Framtidsveckans FB-sida
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Så börjar det sakta närma sig höst när detta skrivs. Detta efter
en härlig sommar med mestadels bra väder. Framför allt för besökare till Järle café och hantverksmagasin. Nytt försäljningsrekord på
caféet och gott resultat även för hantverket. Det är ju tredje året
som Anette Bredenberg är ansvarig och det verkar nu ha blivit känt
både i när och fjärran att vi har ett fantastiskt café. Mer om detta
på annan plats men väldigt roligt är det.
Lite mindre roligt var det att den dag det blev sämst väder var
när vi skulle avhålla Järle marknad. Så den regnade bort till stora
delar.
Bakluckeloppis är en härlig succé som nu efter tre gånger verkar
kommit för att stanna. Vid detta tillfälle var vädret perfekt.
Som det också skrivs i bladet så har vi blivit med såväl flaggstång
som badbrygga. Så nog händer det en del här i byn.
Så vad händer till hösten, jo skördemarknad, föreläsning om hur
man kan giftminimera sin vardag. Röjardag i byn på station, Järlegården och lekparken. Irländsk musikpub som brukar var en riktig
höjdpunkt i höstens mörker. Passa på och kom vid dessa tillfällen
som alldeles säkert blir mycket trevliga. Det är ju vi själva som kan
se till att vi fortsätter med dessa trevliga aktiviteter och det är vi
själva som gör dem trevliga!
Hoppas på en skön höst med sol, klar luft och många vackra färger.
						Sven Röstlund ordförande
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Dags för höstservice
		Beställ vinterdäcken
nu!

JÄRLE ÅKERI AB
FÖRSÄLJNING OCH TRANSPORT AV
GRUS, SAND OCH SORTERAD JORD
0587-50219		

070-5450215
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IRLÄNDSK/SVENSK MUSIKPUB
Hur går detta till?
Ja det är bara att komma för att se, njuta och sjunga och
dansa med den 22 oktober kl 19.00, musiken börjar 19.30.
Då kommer The Hayes-Bagari project en härlig blandning av
Sonas och Open House. det är ett glatt gäng ungdomar som
spelar en repertoar bestående av eget material blandat
med irländska klassiker. Samtliga medlemmar har spelat för
er tidigare. En del av dem en väldans massa gånger:
Det går ju inte att missa!
Sång och gitarr - Tommy Bagari (Open House)
Sång - John Hayes (Sonas)
Bas - Anders Moberg (Open House)
Slagverk - Richard Sievert (Allt möjligt)
Mandolin och gitarr - Tommy Bender (Sonas)
Säckpipor och flöjter - Christy O’Leary
Entré 100:- för vuxen, gratis för barn upp till 18 år
Dryck finnes av godaste slag och tilltugg i form av Svens
varma mackor, chips, nötter och ev något mer.
Ta med släkt och vänner på detta unika tillfälle!!!

Så här trevligt såg det ut när delar av
The Bagari-Hayes project var här!
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Sommarkavalkad vid stationen
Det började i regn... Dripdrop, dripdrop. Marknaden den 2 juli.
(läs Svens längre reportage på sidan 10)
Ja den var inte så kul. Regnigt och blött
hela dagen. Hälften av det mesta denna
dag som publik, försäljning från de
flesta marknadsborden och inte minst
kaféomsättningen. Men ändå glada miner från alla som var med och jobbade.
Vid grillbordet t.ex. där Annika Hentilä från Åboda var med och delade ut
mat och dricka. Barnen Oscar och Elli
kom och hälsade på i det inte alltför
välbesökta matstället. Mängder av kött
och korv fick frysas in efteråt, dock inte
resterande potatissallad som fyllde på
komposttunnan rejält.

Däremot blev kafésäsongen, vår 31:a, väldigt lyckad...
trots den regniga inledningen. Våra tolv feriejobbare har fått ligga i men de
har inte varit så självgående
som vi hade önskat. Några
undantag finns dock. Rekordmånga nöjda besökare,
inte minst för det högklassiga utbudet, och därmed
nytt omsättningsrekord.
Sista kvartetten ferietjejer
som jobbade mot slutet av
säsongen heter Julia Lantz,
Evelina Sinkunaite, Elin Mildner och Emelie Nygren. I år hade samtliga praktikanter snygga förkläden. Som vanligt skötte Anette Bredenberg och Kristina
Andersson arbetsledningen förträffligt.
Trots åtskilliga tillsägelser så hade vi svårt att
hålla ungdomarna borta från mobilen. I år var det
värre än nånsin. Ända tills vi den sista veckan skaffade
lådan intill. Och ingen protesterade! Till nästa sommar
ska parkeringen gälla från start.
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Sista stora kafé- och trafikhelgen - Noramarken 27-28 augusti

Parkering och väntan på
tåg båda dagarna. Så har
det varit i många, många
år. På lördagen slogs det
bilrekord med 190 fordon
inklusive en bautastor dalabuss som fick baxas in på isbanan redan på fredagen. Morgan och Gösta fick
slita rejält för att allt skulle fungera. Kafét hade bra dagar men lördagsförsäljningen nådde inget rekord. Det vackra vädret bidrog till att många stannade
kvar i Nora lite för länge och då hade man inte tid att fika hos oss.

Pokemonfebern har drabbat Järle.
På marknaden gick det tydligen
att maskera sig på detta sätt. Rätt
söta små monster.

En traktor på sniskan på parkeringen! Hur har det gått till egentligen? Bilden är inte fejkad.
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Privatlektion i Djurtolk

Alla kan vi tala med djuren !
Har du haft funderingar och känner
av någonting ?
Jag heter Christina Jarl och är Sveriges mest uttrycksfulla djurtolk.
Det jag menar med uttrycksfull är
att jag har lätt att med min kropp
visa de tankar, bilder och känslor jag får från djuret. Dessutom är
jag jordnära och ser min förmåga som något som alla kan lära sig,
bara man öppnar sina sinnen och är genuint intresserad av att kommunicera med djuren. Jag har en gedigen utbildning, lång erfarenhet
och brinner för detta. Jag har pratat med djur i över sjutton års tid,
men även jag utvecklas fortfarande. Jag gör hembesök, har föreläsningar och helgkurser.
Känner du dig tryggast med en egen tid ?
•
En alldeles egen sittning där vi fokuserar just på dig!
•
Du berättar om dina upplevelser och funderingar…
•
Jag delar med mig av mina erfarenheter och kunskaper.
•
Jag ger dig unika råd och tips…
•
Vi sammanfattar och hur just du kan gå vidare !
Pris: 500:- inkl. moms/timme. Ev. resekostnad tillkommer.
Djurtolk Christina Jarl
070-393 09 09
info@djurtolk.com		
www.djurtolk.com

Nyhet på gång :
Middagar med Tema Maria Montazami – den Svenska Hollywoodfrun,
samt våran alldeles egna Ernst – Barfota med egna tips och ideér.
Kommer snart på hemsida och i menyer, håll koll!
Christina Jarl
070-393 09 09
info@festfix.com
www.christinajarl.se
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Giftminimera din vardag !
Välkommen till en inspirerande föreläsning !!
Järlegården Söndag 2 okt kl 19.00 - ca 21.30
Sara Johansson, föreläsare och bloggare, berättar om de skadliga kemikalier som vi
alla utsätts för i vår vardag och som kan bidra till att försämra vår nuvarande och
framtida hälsa. Det finns massor man kan göra för att skydda sig själv, sina barn och
vår planet från skadliga kemikalier i vår vardag.

Inspirationsträffen är uppdelat i tre delar + en paus med frukt o dryck:
- Vart hittar man de skadliga kemikalierna.
- Vad har forskning visat att dessa kemikalier kan göra med vår hälsa.
- Hur kan man rent praktiskt minska ned på dessa kemikalier? Vilka material och
produkter är säkra att använda?
Sara ger konkreta tips på bättre alternativ
som inte släpper ifrån skadliga kemikalier.
Allt material är faktagranskat av
en sakkunnig inom miljögifter på
Naturskyddsföreningen och står i
linje med rådande forskning inom området.
Länk till Sara´s blogg: Saras Eviga

Varmt välkomna!
Järle Byalag/Hållbara Järle

i samarbete med:

Ervalla Bygdelag
/NORA

Arrangemanget är en del av Framtidsveckan 2016
Läs mer om vad som händer i länet på orebrolan.framtidsveckan.net och Framtidsveckans FB-sida
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Mattias D med fyrhjulingen, med ett lass våta barn
REGN,REGN OCH ÅTER REGN
Marknaden 2016 kommer bli känd som ”Marknaden som regnade
bort”. Ja tråkigt nog är det bara att konstatera att det blev så. Redan när marknaden började duggregnade det och vid 12 tiden när vi
väntade på tillströmningen av folk då började det ösregna! Det var så
att regnet blåste in genom entrén till stationen så det blev en liten
sjö inne. Grillen slocknade, men det var inte så många som ville ha grillat denna dag. Klockan tre slutade det regna och då var det bara en
timme kvar av marknaden!
Som alltid tråkigt med allt arbete som läggs ner för att förbereda
inför marknaden. Med inköp av grillmat, baka till caféet, ställa upp
marknadsbord, parkering och allt annat.

Paraplyer var bra att ha, i grönt en glad Alex Rejås
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Men det är ju ingenting man kan
göra något åt, mer än konstatera
att det var många tusenlappar som
byalaget blev utan på grund av den
dåliga försäljningen. Det var bara
hyran för marknadsborden som
var normal, för de tappra försäljarna trotsade regnet och kom för
att sälja sina varor. Och visst blev
det sålt en del, det kom besökare
som trotsade regnet och handlade
hemstickat, keramik, karameller
och fikade. En hel del försäljare
var överaskande nöja över att det
gått bra med försäljningen trots
vädret. De som kom lyssnade
också på vårt husband Open house
som under sin uppspända presenning tappert spelade på sin fina
musik. Lite lättare var det ju för
kasperteatern som är under tak i
magasinet. Där bjöd man på SnorTappra besökare på marknaden
re säl och Pippi Långstrump där
den lite glesa publikskaran ändå
entusiastiskt deltog med liv och
lust i föreställningarna.
Kaninutställning hade vi på fotbollsplanen, men tyvärr inga hoppare
vilket är lite tråkigt. De är lite för få tydligen och har svårt att ordna
transport. Det är ju annars ett roligt inslag i marknaden.
Kort innan marknaden fick vi besked om att hästen som skulle dra
vagnen blivit halt och kunde inte komma vilket var ett tråkigt bortfall,
då det brukar vara så uppskattat av barnen. Men istället kom Mattias
Dahlin med fyrhjuling och traktor och körde runt med kärra till barnens stora förtjusning. En del ville aldrig gå av och trots vätan kördes
det många varv. Det var bara springa hem, byta om och åka igen!
Som väl var kunde vi ändå sälja en hel del vid senare tillfälle så det
var inte så mycket som gick till spillo. Köttet frös vi och använde vid
annat tillfälle och bakverk kunde också frysas. Det var egentligen
bara sallad och potatissallad som vi helt enkelt fick ge bort till de som
ville ha vid slutet av dagen. Varmt tack till alla som hjälpte till, med
att grilla, bära bord, cafépersonal, Mattias D, och allt annat. Speciellt
tack till familjen Westberg som år efter år upplåter ängen till parkering.
								Sven Röstlund
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BAKLUCKELOPPIS 3 - SUCCÉN FORTSÄTTER
Det var med viss bävan man följde väderprognosen inför bakluckeloppisen i augusti. Regn var länge prognosen, skulle även detta evenemang regna bort? Men så dagen innan blev det uppehållsväder i prognosen, och när dagen kom sken solen. En stor mängd bilar kom och
öppnade bakluckan och ställde upp borden och dukade fram allsköns
varor till försäljning till i många fall vrakpriser.
Och kunderna strömmade till så det hette duga och köpslåendet tog
sin början. En del kunder kom redan innan utsatt start för att vara
säkra på att man inte missade något. Det handlades böcker, leksaker,
glas, porslin, tavlor, kläder, skor, filmer, fiskespön, verktyg med mera,
med mera.
Kaféet hade fullt upp att servera alla hungriga och törstiga försäljare och köpare. Speciellt som det var Anettes hembakade bröd som
erbjöds.
Det var flera försäljare som tyckte att det här kunde man ha flera
gånger under hösten, men tills vidare nöjer vi oss nog med en gång.
Tyckte jag förstod det av nöjd ”Loppisgeneral” Gerd Höök.
								Sven Röstlund
Redan innan utsatt tid
var det många hugade
köpare som kom, för att
göra de stora fyndet!

Många var försäljarna som
gjorde bra affärer, och många
var besökarna som också gjorde
bra affärer!
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FLAGGSTÅNG PÅ
PLATS IGEN

Sist vi reste en
flaggstång vid stationen
var det ett riktigt stort
projekt. Med en riktig
flaggstång i trä som togs
ner i trakterna i Mogetorp
och låg på torkning och det
var ett stort projekt att
få hit den på plats. Stor,

Den 9 meter långa stången väntar på att
fästas i det gedigna fästet
reslig och fin, med en tillhörande stor flagga. Men tiden nötte på den
pampiga flaggstången och vi glömde underhållet och en dag gick den av.
Som väl var utan att ställa till med någon skada på stationen. Sen dess
har vi varit utan flaggstång. Men tanken har funnits att det borde
finnas en och när vi förra året fick stationen så tjusigt renoverad så
måste vi ju bara ha en flaggstång. Men det väckte ju följdfrågor. Var
skulle den stå, hur hög skulle den vara, av trä eller glasfiber. Det sista
var lättast trots att det är ett kulturminnesmärkt hus så insåg vi att
det blir bäst med en stång som håller så det blev glasfiber. Sen var
det var, först tänkte vi ha den i blomsterrundeln framför stationen.
Det hade varit perfekt men dels är det väldigt speciella blommor som
växer där, och sen var rundeln full med större stenar. Så det skulle
krävt ett stort grävarbete och vi skulle förstört mer än vi vunnit. Till
slut blev det på gräsmattan framför stationen där den står nu. En
lagom hög stång i förhållande till huset. Morgan Evaldsson och Marco
Wagner la ner ett gediget arbete att gräva och sedan gjuta fästet
för flaggstången. För detta ska de ha ett varmt tack. Så vid en ”högtidlig” ceremoni i närvaro av åtta personer restes stången och flaggan
hissades. Den har sedan hissats under hela sommaren när caféet varit
öppet. Och kommer göras så i många år framöver får vi hoppas.
								Sven Röstlund

Den svenska flaggan
på väg upp för den nya
stången
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Flamma stolt mot dunkla
skyar!
Du gamla du fria!
Man blir riktigt
nationalistisk på ett
positivt sätt eller hur.
Det friskar i ordentligt!

JÄRLE BADORT!
Ja nu kan äntligen Järle titulera sig badort igen. Det har funnits en
badplats i gångna tider men nu finns det en brygga i ån igen. Nedanför Majtorp och Franzens lilla hus där stigen går ner till ån.
Det var Erik Sandström som väckte idén och genomförde den med
ekonomiskt bistånd från byalaget och viss muskelkraft när bryggan
skulle på plats. Tack vare ja från dåvarande markägare och nuvarande Per Andersson blev det möjligt. Sen köpte Erik in material och
snickrade hemma och med döttrars hjälp tog ner det första embryot till brygga fortsatte snickra och med starke män lades den i ån.
Bordläggning på plats och förtöjd vid stranden alldeles i närheten av
vårt stolta skepp Järlan II. Ett litet bekymmer initialt var ett jordgetingbo alldeles intill men det lyckades vi få bort så nu går det att
bada. Undertecknad har provat. Bryggan är inte så stor och det räcker med att var en i taget på den, stege finns möjligen lite liten men
som sagt det går utmärkt att bada ifrån den. Stort tack till Erik för
14

Bryggan lyfts på plats av ”de starke män”, i fom av Morgan Evaldsson,
Mattias Jedselius, Sven Röstlund, Mattias Dahlin och bryggans skapare
Erik Sandström.
allt arbete du lagt ner. Och tack till markägare för att vi fick lov att
lägga i bryggan. Det här är ett bra exempel på att enskilda idéer kan
bli till verklighet här. Har du några idéer så tveka inte med att lämna
in dem till någon av oss i styrelsen. Vi kan ju inte lova att allt kommer
ske, men vi kan ju ta oss en funderare i alla fall. Är det ett bra och
genomförbart projekt så kan ju byalaget vara med att genomföra
det.
I samband med att vi la i bryggan så gick vi ju ut med det i ”Det
händer i Järle” på Facebook och fick då följande historia som visar
att det oftast inte finns något nytt under solen!
”Kul att det kommer en brygga igen. På 60 talet fanns en flytbrygga
rakt ner från vägen vid Franzèns vedbod. Tyvärr följde den med vårfloden flera gånger, och fick hämtas nere vid Axbergshammars dammluckor. På den tiden hade mina morföräldrar potatis och

Bryggan på plats!
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jordgubbsland på andra sidan ån , där Mauritzon har sitt gärde.
Vi hade en liten eka förtöjd vid bryggan. Under jordgubbsäsongen
blev det att ro över ån nästan varje kväll för att plocka. Just där sades det vara mycket djupt i mitten av ån, så vi ungar fick absolut inte
gå dit själva. Gustav ? Haglund som var första ägare till Eric Sandströms hus band i hop hässjestänger ( sådana man gjorde hö hässjor
av ) och skall ändå inte nått botten., om det var för att skrämma oss
ungar vet jag inte. En bättre badplats fanns i första kurvan uppströms. Där var det mera sandbotten och bättre att gå i då det var
mera långgrunt. Myggen fanns i massor redan då tack vare kärret,
men vad gjorde väl det, vi hade ju kul.”
								Sven Röstlund

HÄNDER I IMMANUEL
Trivselträffen i Immanuel tors. 17/11 kl. 14,00
Medv. Kenneth Pettersson, Frövi berättar om MAF Sverige - Mission
Aviation Fellowship. www.maf.se Sång & musik Peppe Huss
MAF levererar flyghjälp för tusentals isolerade mindre samhällen.
Tänk om platsen där du bor inte hade några bilvägar och kommunikationen till omvärlden var starkt begränsad. Hur skulle du eller din familj nå en läkare om någon av er skulle bli sjuk eller allvarligt skadad?
Hur skulle du skaffa dig utbildning eller möjlighet till ett framtida
jobb? Detta är tyvärr verkligheten för miljontals människor. Djungler, berg, svår terräng, otrygghet och en bristfällig infrastruktur är
alla hinder för att ta emot vård och hjälp och ett hopp för framtiden.
Men...det är därför vi flyger. Vi använder våra 135 flygplan för att
övervinna dessa hinder. Våra piloter och personal levererar hjälparbetare, läkare, präster, skolböcker, mat, mediciner - allt som på ett
säkert och snabbt sätt kan levereras med flyg. Därför kallas vi många
gånger för hjälpflyget eller missionsflyget. Ett MAF-plan som lyfter
eller landar var tredje minut visar att behovet av hjälp är stort. Kan
du tänka dig att samarbeta med oss?
Rune Nordin
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SUCCÉ FÖR ÅRETS HANTVERKSMAGASIN!
En dag kvar av årets öppethållande när jag skriver detta. Och
vilken säsong vi haft! Så många kunder och ännu fler besökare. Helt
fantastiskt.
Just idag hade Hantverksmagasinet en liten filial på Traktorracet.
Hoppas några besökare där fick upp ögonen för magasinet och besöker oss i morgon, 4 september, sista dagen för i år.
I år är vi 15 deltagare som delat på utrymmet och turats om att
bemanna magasinet under de 53 öppetdagarna. De flesta av oss har
varit med under flera år men Ingegärd och Ingela är nya hos oss i år.
Välkomna, och kul att ni kom. Båda har uttryckt hur trevligt de tycker det är att vara med hos oss.
Nu vilar (?) vi oss över vintern och öppnar magasinsporten igen den
3 juli 2017. Fram till dess förmedlas kontakt med deltagarna i årets
hantverksmagasin av Gerd, antingen via mail gerd.hook@telia.com
eller på tel. 070- 234 2880. Tänk på det i t ex julklappstider!
TACK Järle byalag som är ”huvudman” för Hantverksmagasinet.
TACK deltagande hantverkare som gör det möjligt att ha Hantverksmagasinet.
TACK alla som besökt oss, både från närområdet och långt bortifrån.
(En av våra mattor pryder nu ett golv någonstans i Holland.) TACK
alla kunder som handlat hos oss.
TACK Nerikes Allehanda för Idag-spalten.
TACK Thomas Eriksson, Nerikes Allehanda, för utförligt reportage.
(Besökare kom, ställde sej innanför porten och sa: Var är armbanden?)
TACK If för hjälp med försäkring. TACK Peter m.fl. för getingsanering.
TACK Stationscafét för gott kaffe och bra samarbete. TACK Kristina för lån av bord.
TACK Gerd för alla de timmar redovisningen tar.
TACK Lasse, Byalagets kassör, att vi kan ta betalt via swish.
TACK Morgan och Mattias för diverse service.
TACK alla ni som är värda ett tack men som jag glömt bort just nu….
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Byabladets höstnummer för 25 år sen - då hände nåt alldeles extra i
Järle. Läs om den stora filminspelningen i juli 1991 och dess
vedermödor. Allt gick inte riktigt som det var tänkt men långfilm
(Söndagsbarn) blev det om än ingen långkörare. Bilden du ser är en
av två i byabladets historia som hittills tryckts i färg för dyra pengar.
Vill du se den i färg igen går du in på vår hemsida
www.jarlebyalag.se
/gösta
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EN HÖSTHÄLSNING FRÅN SABBATSBERG
Höstterminen drar nu igång i Sabbatsberg.
Seven för dig som är 12 år och uppåt samlas på lördagskvällarna i
ungdomsgården.
Starten är 1 oktober.
Söndagsskolan är öppen för dig som är 4 år och uppåt. Starten är 2
oktober kl 11.00 i Sabbatsbergs ungdomsgård och fortsätter varannan söndag hela hösten
Familjegudstjänst och skördefest söndag 16 oktober kl 10.00
Trivselträff torsdag 20 oktober kl 14.00 i missionshuset. Händelser
och sånger från 50 talet, med kilsbergssångarna.
I början av december ordnar vi Luciafest för bygden. Medverkan
av alla barn och ungdomar som vill vara med.
VÄLKOMNA

Ervalla hembygdsförenings
höstprogram
Arbetslördagar på Hembygdsgården
Lör 24 sept kl 9.30
Lör 15 okt kl 9.30 Vi bjuder på
fika på arbetsdagarna!
Årsmöte
Tors 20 okt kl 19.00 i Församlingshemmet. Caroline och Berit Kleber underhåller.
Kaffe och smörgås serveras. Kallelse går ut till alla medlemmar
Grötfest i Kvarnstugan
Lör 3 dec kl 15.00 Gröt o skinksmörgås, kaffe o pepparkaka.
23

FIXAR OCH RÖJARDAG5 15/10
HITTILLS HAR DET FUNGERAT PÅ MED VÅRA VÅR
OCH HÖSTRÖJ, OCH NU ÄR DET DAGS IGEN
STATIONEN SKA HÖST/VINTERBONAS.
JÄRLEGÅRDEN SNYGGAS TILL INFÖR HÖSTEN OCH
VI GER SLUTFINISH TILL LEKPARKEN.
VI TRÄFFAS LÖRDAGEN DEN 15 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

Manusstopp för nästa nummer blir den 26/11
Alla manus, skickas som fil till:
Sven Röstlund
sven.rostlund@hotmail.com.
Varför inte annonsera
i Byabladet?
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 Wallstens tel 070-5099150
eller mail hanna.wallsten@gmail.com

