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  JÄRLE            
BYABLADS

vÄRvARnummER 2020

nR 1 mARS  ÅRgÅng 46

LÄS BLADET I FÄRg PÅ WWW.JARLEBYALAg.SE

Kom och lyssna på om berättelsen om Pepparn 
dragspelaren från Ramsberg som slog Sverige 
med häpnad. 
      Se mer på sidan 25
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   Ordföranden har ordet

Det är med pirr i magen, stolt haka och värme i hjärtat som jag, Fredrika, skriver 
den här första texten i mitt nya ärofyllda uppdrag som ordförande för Järle byalag. 

 Jag har bott här i det lilla röda huset bredvid Järle förskola sedan september 2016, 
då jag köpte huset av Lasse med tanken om att bo här ensam. Nu har jag inte bara 
två katter som sällskap utan också sambo och en sjumånaders som i skrivande 
stund kravlar runt på golvet i det som för länge sedan var förskola – flera av er har 
antingen gått här eller haft era barn här! Tänk, som planer kan ändra sig. 
    När Hanna frågade mig om jag ville ta över som ordförande är jag inte säker på 
att hon menade allvar, men ni ska få en liten nostalgisk tanke från mig om varför 
jag hoppade på. Jag växte upp på en gård där vi hade en stark gemenskap: vi barn 
lekte, sprang fram och tillbaka långt borta från hårt trafikerade vägar, vi tältade 
hos varandra, någon hade en pool, någon hade en lådbil, någon en ny fotboll – alla 
använde allt. De vuxna anordnade surströmmingsfester, röjardagar vid lekplatsen, 
gemensamma fyrverkerier både midsommar och nyår, turades om att lämna och 
hämta, vara domare på brännbollen, och tvättstugan funkade lika ofta som rast- 
och fikaplats. 

Ja, som ni förstår är det varken en bondgård eller herrgård som fått mig att tro på 
bygemenskapen som både trygghet och inspiration för både barn och vuxna – det 
är Brickebacken som format mig! Samma samma, men olika. 

Efter mitt första styrelsemöte härom 
veckan känner jag verkligen inspi-
ration att bidra med vad jag kan till 
den här härliga byn! När jag fråga-
de Sven om den här texten verkligen 
måste vara i Comic Sans svarade 
han självklart att ”skriv hur du vill 
så ändrar jag till Comic Sans själv 
sen” – så ni behöver inte oroa er för 
att jag slänger bort något gott med 
den trygga styrelsen. Det blir samma 
samma, men olika. Som caféet i år, 
till exempel. 
   Om du har tankar om vad vi i by-
alaget ska ägna oss åt, så stanna mig 
gärna när vi möts eller kom förbi. 
Det ser jag fram emot! 
  Fredrika Nordling
  ordförande
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Hyr eller låna Järlegården
Perfekt till bröllop, dop, födelsedagar eller andra fester. Här finns köksgeråd, 
glas, porslin mm. Musikanläggning och projektor så man kan se på film eller 
TV. Eller för att spela spel, pngis eller annat. Boka hos Wallstens tel 070-
5099150 eller mejla hanna.wallsten@gmail.com

Byalaget har beslut om följande hyror och regler. Gäller allt privat nyttjande, 
byalagsaktiviteter är gratis.
   800:- för icke-medlem i byalaget per dygn
   400:- för vuxen medlem i byalaget per dygn
   200:- för vuxen medlem i byalaget för nyttjamde max 6 timmar
   Betalning till bankgiro 762-5007 i samband med nyttjandet.

För ”spontana aktiviteter” med ett fåtal deltagare, som pingis, sällskapsspel, 
filmtittande etc kan man boka tidigast en vecka innan. Sådan aktivitet är gratis 
även för vuxna medlemmar. Frivilliga bidrag är förståss välkomna.
Om ungdom ska boka lokalen ska detta göras av förälder, som då är ansvarig 
för ordning och att lokalen är iordningställd efteråt. När ungdom nyttjar lokal 
är alkoholförtäring förbjuden. Med ungdom menas den som under inne-
varande år fyller max 19 år.

Vid uthyrning disponeras hela undervåningen på Järlegården med inredning 
och inventarier. Lokalen ska efteråt återställas i ursprungligt skick. För utebli-
ven eller bristfällig städning debiteras nyttjaren. Rök och pälsdjurförbud råder i 
lokalen. Eventuell skada ersätts av den som hyrt lokalen. Anmälningsplikt gäl-
ler. Det är viktigt att ta hänsyn till närboende och inte upptäda störande. Sopor 
källsorteras och slängs i soptunnor. Följs inte regler kan man bli avstängd från 
att hyra Järlegården. 
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   Redaktören har ordet
   Som ni sett har byalaget fått en ny ordförande vilket är mycket roligt, ända  
till dagen innan årsmötet fanns det inget förslag på ordförande, Men helt plöts-
ligt från ingenstans, dök hon upp. Fredrika Nordling och jag känner redan på 
mig att det här kommer bli bra. Jag vill också passa på att tacka Hanna Wall-
sten för hennes två år som ordförande. 
    En stor fråga som gått i repris under dessa år är ju caféets vara eller icke 
vara nu när Gösta och Kristina har tackat för sig. Men vid ett välbesökt med-
lemsmöte (35 personer!) så visade det sig att det finns ett stort intresse att driva 
caféet vidare, vilket är mycket glädjande. Det blir ett lapptäcke med olika per-
soner som tagit på sig hela veckor eller helger under sommaren. Tillsammans 
med sommararbetande skolungdomar hoppas vi få till ett trevligt sommarcafé 
med marknad och hantverksmagasin även denna och kommande somrar.
    Detta nummer av byabladet är det så kallade värvanumret som går ut i 
många hundra exemplar till alla i närområdet. Från Avdala, till Axbergsham-
mar och ända upp till Lysfalla. Byabladets trogna distributörer i form av Gerd 
Höök och undertecknad som kör runt på leriga skogsvägar och landsvägar så 
alla ska få detta nummer.
    Vi hoppas också att många ska bli lockade att bli medlemmar i Byalaget och 
stötta oss i vår verksamhet. Vi försöker dels sprida trivsel med olika evene-
mang och aktiviteter och dessutom påverka myndigheter till en bra utveckling 
för landsbygden. Så bli medlemmar! På sista sidan finns plusgirotalong och 
kostnader för medlemskap. På sidan bredvid vad man får som medlem. Så får 
ni dessutom 4 nummer av detta eminenta Byablad med information om vad 
som händer och har hänt i byn med omgivningar.
    Notera att vi fr.o.m. nästa nummer höjer annonspriserna som varit oföränd-
rade sen 90-talet.
      Sven Röstlund redaktör
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Bli medlem i Byalaget, vad innebär det?

Medlemsavgiften betalas per kalenderår. Avgiften är:
Familj 300:- med det menas 1-2 vuxna och samtliga barn
Enskild vuxen medlem 200:-
Enbart prenumeration på Byabladet 200:- 
Om man betalar via internet och har svårt att få med alla uppgiter 
på personer mm så skicka ett mejl till gtegner@telia.com och för in 
alla uppgifetr och betalningsdag.
Den som betalar före majs utgång får medlemskort för 2020 med 
Byabladet i juni. För vissa av förmånerna behövs det som t ex ra-
batterad tågresa och gratisfika på stationen.

Förutom att man blir en del av Järle Byalag och stöder föreningens 
verksamhet så får man en hel del förmåner såsom:
- 4 nummer av Byabladet. Ovärderlig informationskälla om vad 
som händer och har hänt i bygden.
- Hyra Järlegården för halva priset mot normalt.
- Disponera Järlegården gratis för t ex pingis, spel, filmtittande.
- Låna föreningens ”skepp” Järlan II som ligger i ån. Rring Nils-
Åke Österberg 0587-50004. Under sommaren finns nyckel på sta-
tionen

- Åka tåg för halva priset (dock ej under Nora marknad)
- En gratisfika på stationscaféet
- Subventionerad middag på årsmötet
- Rabatt på bordshyra på Järle marknad
- Möjlighet se film, fotboll o dyl när föreningen ordnar såna aktivi-
teter.

Samt en del annat som händer under året. Så bli medlem. Använd 
inbetalningskortet på sista sidan eller betala på nätet. Behövs sär-
skilt inbetalningskort ring Gösta 070-611 33 85
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       Vi utför allt inom bygg  
            
            Mattias Jedselius 
              070-156 84 20 
           info@jarlebygg.se 

 

Följ oss 
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Jag erbjuder företagare kundanpassade tjänster 

inom  
Administration och Redovisning. 

 
 Löpande bokföring 
 Reskontrahantering 
 Avstämning 
 Moms- och skattedeklaration 
 Lön 
 Bokslut och Årsredovisning 

 
Behöver du hjälp med din redovisning, 

tveka inte att höra av dig! 
 

Jag önskar er alla en härlig vår! 
 

Monika Krona   
Grindtorp 430 
713 91 Nora 
070-568 78 82 
monika@kronaredovisning.se 
www.kronaredovisning.se 

 

Jag är medlem i Ervalla Företagare   
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Din skönhetssalong mitt i Järle

Behandlingar
¤ Kosmetisk tandblekning
¤ Fransförlängning
¤ Lash lift
¤ Spraytan
¤ Hårförlängning
¤ Färgning av fransar och bryn m.m

Hemsida:  www.extended.nu
Adress: Järle byväg 7.
Nästan mitt över Järlegården.

Tidsbokning sker via hemsidan.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Byalaget har 216 medlemmar. Ett litet tapp mot 2018, då det var 228.

Årsmötet 2019 samlade 22 personer. Styrelsens ordinarie ledamöter 
har varit Hanna Wallsten, ordförande, Sigrid Rejås sekreterare, Kris-
tina Andersson kassör, Sven Röstlund, Lena Lidberg och Claes Victorin. 
Gösta Tegner har varit suppleant. Vi har haft sju styrelsemöten under 
året. I byalagets regi har vi som vanligt arrangerat Musikpub med The 
Baghari-Hayes project på hösten. Musikpuben brukar vara mycket upp-
skattad, denna gång var det dock lite klent med besökare.

Järlegården har i år varit mer utnyttjad än på länge. Dels uthyrning 
men framförallt med olika aktiviteter. Under våren var 3 av 5 varda-
gar bokade. Yoga måndag och torsdag och Tai-chi på tisdagar. Under 
hösten fortsatte yogan på måndagar, ett tappert försök till gympa på 
onsdagar gjordes, men dessvärre med för klen uppslutning. Dessutom 
lånar dagis Järlegården en gång i veckan. Här har vi också styrelsemö-
ten, årsmöte och medlemsmöten när så behövs. Vår värmepump som
hållit ovanligt länge har genomgått service så den förhoppningsvis ska 
hålla några år till. Plötsligt fungerade inte ljuset i stora salen. Det visa-
de sig vara dimtändaren som gett upp, men som väl är finns det kunnigt 
folk som kan ordna sånt så nu lyser lamporna med nya LED glödlampor, 
bättre än någonsin. Vi har också fått en efterlämgtad belysning på 
utsidan så barn som ska till skolbussen har det blivivit mindre mörkt.

Marknaden var välbesökt. Folk kom för att handla av hantverkare, fika 
på caféet och äta grillat från grillen. Möjligen var det lite färre barn 
än vanligt vilket märktes på kasperteatern som var lite glesare besökt 
än vanligt. Men Open house som spelade under dagen hade många åskå-
dare som njöt i fulla drag av musiken. Det var så mycket folk som kom 
med tåg, bil, cykel eller gåendes så att det blev nytt omsättningsre-
kord igen. Speciellt då kommunen var välvilliga nog att via landsbygds-
nämnden ge oss bidrag för underhållningen. Så då slapp vi den utgiften.

Kafésommaren De stora kafédagarna blev som vanligt marknaden 30 
juni och bakluckeloppisen 19 augusti. Helgerna gick också bra med ton-
vikt på lördagarna. Tio ferieungdomar har tillsammans med Kristina 
och Gösta klarat säsongen väl. Och med Gerds insats också, både med 
bak och som cafévärd i början på juni. För den yttre skötseln och då 
särskilt gräsklippningen i trägården och Järlegården ska Morgan och 
Micke i Vänhem ha en eloge. Nytt inslag i ”kafévintern” var tomtetågen
andra adventshelgen med 800 vuxna och barn som invaderade perrong-
en vid sex tåguppehåll och det magnifika glöggbordet mot stationen 



10

där Linn och Felicia m.fl. serverade glögg, saft och pepparkakor. Uselt 
snöregnigt väder båda dagarna men alla var så nöjda med våra insatser.

Hantverksmagasinet har funnits i 20 år! Lika många år har Nerikes 
Allehanda gjort stora reportage om oss. Tack för det! Bra marknads-
föring har det varit, kommer alltid fler besökare dagarna/veckan ef-
ter införandet. Den här säsongen hade vi 15 deltagare. Tre av dem var 
helt nya, Lisas och Karins fina barnkläder i egendesignade tyger och 
modeller samt Harriets vackra tygkassar dekorerade med återvunna 
broderier. Årets försäljning var god, som vanligt med stor variation i
antalet besökare per dag. Flest besökare var det förstås de dagar 
ångtåget kom, därmed inte sagt att försäljningen var störst då. Hant-
verksmagasinet levererar ett bra tillskott till Byalagets kassa.

Söndagen innan skolan börjar anordnas sedan 2014 bakluckeloppis i 
Järle. I år hade vi ett 40-tal försäljare, de flesta vid sina bilar och en 
del vid bord i stationsträdgården. Och köpare strömmade till! Caféet 
hade fullt upp, vilket även var bra för Byalagets ekonomi. Baklucke-
loppisen genererar inte stor summa pengar till föreningen då NA tar 
(hutlöst?) mycket betalt för de små loppisannonser vi behöver ha både 
för att få försäljare och besökare. Liksom i fjol slapp vi vild parkering 
på Järle byväg tack vare p-förbudsskyltar som Ramudden lånade ut till 
oss. Tack för den sponsringen!

11/4 bjöd kommunens landsbygdsenhet in till förbättringspromenad i 
Järle. 8 politiker, 3 tjänstepersoner och 17 bybor samlades vid sta-
tionen och gick sedan runt i Järle och diskuterade förbättringar som 
önskas. Tex diskuterades gångbron. Något konstruktivt svar på byns 
önskan att få den reparerad fick vi dock inte. Den som vill veta mer om 
vad som sades under promenaden och vilka svar kommunen givit i
efterhand, kan läsa hela protokollet på byalagets hemsida.

Byabladet kommer ut med fyra nummer per år. Sven Röstlund är re-
daktör och GöstaTegner ser till att vi får lite historiska bilder och 
tillbakablickar. Många företagare och föreningar har insett att detta 
är ett bra sätt att nå ut med sina händelser eller göra reklam för sig 
utan att behöva skicka ut flygblad eller annat.

Hemsidan kompletteras kontinuerligt med nytt och gammalt material.
Facebook gruppen ”Det händer i Järle” används flitigt för att sprida 
aktuell info.

Järle byalag är aktiva genom olika föreningar/organisationer. Till ex-
empel Ervalla bygdelag, Nora järnvägsmuseum, Länsbygderådet Öre-
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bro län, Bygdegårdarnas riksförbund. Vi är dessutom medlemmar i Öre-
bro föreningsråd och Kilsbergsfrämjandet. Vi stödjer ekonomiskt SOS 
barnbyar.

Avslutning
Ett år fullt med verksamhet och aktiviteter, tack vare alla engagerade 
bybor som bidrar med sin tid och sina kunskaper för att göra Järle med 
omnejd till en trivsam plats att bo på. Att jobba tillsammans för att 
skapa trivsel kan också göra oss starkare när vi vill påverka beslutsfat-
tare i frågor som rör oss lokalt.

/Styrelsen för Järle byalag genom Hanna Wallsten, ordförande.

Så här vackert hade 
Gerd dukat för midda-
gen efter årsmötet

 

LÖRDAGEN DEN 9/5 10-15 GÅR VI MAN UR HUSE FÖR ATT 
FIXA TILL JÄRLE INFÖR VÅREN OCH SOMMAREN. 

DÅ SKA LEKPLATSEN FIXAS TILL, OCH CAFÉET GÖRAS I 
ORDNING FÖR SÄSONGEN. 

DÅ KRÄVS DET ATT VI ÄR MÅNGA SOM HJÄLPS ÅT, DÅ BLIR 
DET OCKSÅ MYCKET ROLIGARE. BYALAGET BJUDER FÖRTÄ-

RING OCH DRYCK EFTER ARBETSDAGEN SAMT FIKA! 
MAN ÄR MED SÅ LÄNGE MAN KAN OCH GÖR DET MAN KAN.

VÄL MÖTTA FÖR ETT FINT JÄRLE FÖR OSS ALLA!
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   Som vanligt inträffar Järle Marknad första lördag ef-
ter midsommar. Det vill säga 27 juni mellan 10-16 vid Järle 
station. Caféet är öppet, grillen ska vara tänd, Open house 
spela härlig musik, Bröderna Bergkvist glädja barnen med 
kasperteater och kaninerna ställas ut på fotbollsplanen. 
Samt givetvis alla försäljare från när och fjärran som säl-
jer sina saker. Traktor och vagn eller ridning blir det, allt 
medan ångloken kommer och går.

Vill du boka marknadsbord så gör du det hos Sven 
Röstlund mail sven.rostlund@hotmail.com eller på tel 
0704832687 (kvällstid/helger)

Bordshyran är för medlem 150:- och för icke-medlem 
200:-
  Varmt välkomna Järle byalag

JÄRLE MARKNAD 27 JUNI
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Harrys Motor Eftr.
Thomas Paulsson

Tel 0587 - 50086  070 - 5750086
Dags för sommardäck och för vårsevice
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  ÅRSMÖTE FÖR JÄRLE BYALAG

Som traditionen bjuder har byalaget årsmöte i början av februari vil-
ket brukar vara en trevlig tillställning. Dessutom en hel del diskus-
sionsfrågor från den förbättringspromenad som anordnades av Lands-
bygdsnämnden. Då ordförande Hanna Wallsten hade aviserat att hon 
ville sluta som ordförande så var det ovisst vem som skulle ta vid. Det 
löste sig i elfte timmen då Fredrika Nordling anmälde sig att vilja ta 
över. Annars gick förhandlingarna raskt med Hanna som mötesordfö-
rande och Sven som sekreterare. Förutom att Fredrika blev ny ordfö-
rande valdes tre personer till styrelsen på två år, nämligen: Caroline 
Jönsson, Sigrid Rejås och Sven Röstlund. Verksamhetsberättelse och 
ekonomisk berättelse gicks igenom. 

Diskussionspunkter var;
Postnummer. Det finns önskemål att vi försöker få eget postnummer 
med adress Järle då det är så förvillande att vi har postnummer Nora 
men tillhör Örebro kommun! Som gjort för missförstånd. Mötet gav 
styrelsen i uppdrag att ansöka om ändring hos Landsbygdsnämnden som 
i sin tur kan ansöka ho post och telestyrelsen.

  Lite prat och minget i väntan på middagen.
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Utegym, önskemål hade framförts om att anlägga ett utegym vid lek-
platsen. Mötet besöt att inte göra detta då det är mycket arbete och 
kostnader för detta.
Boulebana: Möte tyckte som styrelsen att det inte behövs någon se-
parat boulbana utan att man kan använda isbanana7fotbollsplanen till 
detta.
Hjärtstartare: Vi har erbjudits att skaffa en hjärtstartare och ut-
bildning till denna. Mötet tyckte det var ett bra förslag.och att den 
borde förvaras på Järlegården under största delen av året och under 
cafésäsong finnas på caféet.
Café och marknad: Ett medlemsmöte hade samlat ca 35 personer 
och intresset var stort att driva caféet vidare. Många hade anmält sig 
att vara en vecka eller en helg så det såg ut som om vi täckte större de-
len av sommaren. Mötet beslöt att driva caféet vidare och att anordna 
Järle marknad.

Efter mötet blev det som sig bör middag från Christinas gästgifveri 
och på menyn stod lax med potatis och romsås samt sallad. Mycket gott! 
Middagen avlutades med en extra kladdig kladdkaka med vispgrädde. 
Virka 20 personer kom till mötet och cirka 15 stannade på middagen. 
Ett nytt möte om caféet kommer avhållas 1/3 kl 15.00 på stationen.

        Sven Röstlund.

Den delikata middagen som vi kan tacka Christinas gästgifveri för.
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Det var vid vårens ”röjardag” som idéen kläcktes; att starta en aktivitet 
tillsammans. När, vad och hur? Ska vi starta en bokcirkel? Kan det locka folk att 
lära känna varandra bättre?  
Det gick nästan ett år, så kom det ett pling i mobilen från Hanna Berglund. Hon 
undrade om jag menade allvar med att starta en bokcirkel? Ska vi? Nu!!? Sagt 
och gjort! Hanna är en idéspruta och strukturerad som få. Hon fixade med allt 
det praktiska och jag raggade folk.  
 
Nu har vi läst vår första bok; ”Små eldar överallt” av Celeste Ng och haft vår 
första bokcirkelträff. Vi är än så länge 9 medlemmar/deltagare och det var en 
väldigt givande träff. Så kul att lära känna fler i byn, att träffas och diskutera 
en bok och dess innehåll. Att medverka i en bokcirkel är ett roligt, ibland lite 
utmanande, sätt att läsa böcker på. Extra kul att bli sporrad att läsa en bok jag 
själv inte hade valt. Vid vår första träff hade Hanna skrivit ner ett 
diskussionsunderlag att reflektera kring. Alla bidrar med det de vill och det går 
självklart bra att även lyssna på en bok. Vi väljer enbart böcker som finns i 
Storytels sortiment.   
 
Nu ser jag fram emot nästa träff. Är ni intresserad av att medverka, kontakta 
mig eller Hanna Berglund.  
 
Vid pennan, Lena Lidström 
 
 
 

 

  BOKCIRKEL STARTAD
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Nu har vi dragit igång vår 
verksamhet för våren! 

 

 Söndagsskola från 4 år  
Christina 070-6946922 

 

 SKOJT från 5 år   
Pernilla 073-9230346 

 

 Seven från 6:an. 
Monika 070-5687882 

 

Varmt Välkomna!  

Sabbatsbergs Missionsförening 
 

Vi önskar alla en skön vår! 
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Sabbatsbergs 
Missionsförening 

 

Vi vill sprida det kristna budskapet. 

 

Vi är medlemmar i  

Evangeliska Fosterlands Stiftelsen och 
SALT EFS. 

 

Under 2020 ligger vårt fokus på att 
erbjuda barn och ungdomar en trygg 
plats att vara och glädjas i en kristen 

miljö. 
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Hantverksmagasinet vid Järle station ....
...håller öppet för Dig för 21:a året i sommar! Det började som ett försök med 
16 dagar öppet  2000. Så har det rullat på genom åren och utökats till 55 dagar. 
Många hantverkare har deltagit genom åren, några av ”startgänget” finns fortfa-
rande med.

Som vanligt öppnar vi måndagen efter Järle marknad, vilken som vanligt är 
lördagen efter midsommar. Alltså: Magasinet öppnar måndag 29 juni och har 
öppet varje dag fram t.o.m. 16 augusti. Se´n är det öppet 3 lördagar och söndagar 
därefter. 10-18 är det som gäller.

Deltagande hantverkare hjälps åt att bemanna magasinet, man brukar få 4 arbets-
pass per säsong. Givetvis beroende på hur många vi blir. I nuläget har jag inte fått 
besked från alla fjolårets deltagare. De flesta har hört av sej att de vill återkomma. 
Blir det några platser över vill vi givetvis få in någon ny deltagare!
 
Så hör av dej, både du som 
var med i fjol och du som 
nykomling som vill vara 
med, senast i påskhelgen. 
Så småningom blir det först ett 
planeringsmöte i maj och så en 
träff för sche- maläggning. 
Där gäller det för mej att höra 
upp och skriva snabbt!

Förra årets sor- timent bestod 
bland annat av raggsockar, 
grytlappar, sylt och saft, vantar stickade av både en och två ändar, sjalar, träskyl-
tar, hushållsrulle-hållare, honung, hårda citroner, muggar, smidda kapsylöppnare 
och armband, glas och porslin av äldre slag, halmslöld, hardangersöm, tennarm-
band, broderade väskor, hemvävda mattor, löpare, hemsydda barnkläder av egen-
designade tyger, 
tygkassar med återanvända broderier, stickade tröjor, virkade överkast, mössor 
och virkade tofflor. 

Jag är stolt över utbudet i Hantverksmagasinet! Roligt att Järle byalag kan ge 
lokala hantverkare en plats att visa och sälja sina saker. Så, hör av dej, du som 
vill vara med! Senast i påskhelgen, tack. Och välkommen i sommar, du som vill 
beskåda och/eller köpa fina hantverksmässigt producerade alster! Och lite annat 
också.

Gerd Höök
gerd.hook@telia.com  070 234 2880
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Bygdens anslagstavla 

www.bygdenytt.se
Nu med över två miljoner unika besök! 

Samt Ervalla.nu information från olika föreningar

Ni har väl inte missat BygdeTV 1-3 
av och med Niclas Lindahl och Per-Åke Sörman.

Per Zetterlund berättar om 
Pepparn på 
Järlegården 19 april kl 17.00

Pepparn var en gudabenådad dragspelare som slog igenom i TV-pro-
grammet nygammalt med Bosse Larsson för de som minns. Pepparn 
levde ett hårt och kort liv i trakterna kring Ramsberg. Per Zetterlund 
distriktsläkare i Lindesberg har skrivit en bok om hans liv och le-
verne och kommer nu till Järle för att på ett målande sätt berätta om 
hans liv.

Fri entré. Byalaget står för kaffeservering.
Varmt välkomna! Järle Byalag
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Dessa tio stationsföreståndare har tjänstgjort i 
Järle under sammanlagt 110 år! 

 
 

1856-1857   1 år J D       Swederus f.  ? 
1857-1877 20 år August Johan Jansson f. 1825 
1877-1910 33 år Albert Wilhelm Norman f. 1845 
1910-1914   4 år Carl Gustaf Nyberg f. 1868 
1915-1921    6 år Samuel  Lindgren f. 1885 
1921-1935 14 år Gustaf Valdemar Karlsson f. 1880 
1935-1946 11 år E. G. Larsson f. 1893 
1946-1950 4 år Ragnar M. Rindmark f. 1904 
1950-1962 12 år Harald  Larsson f. 1901 
1962-1966 4 år K. Lennart T. Westberg f. 1937 
 
 

Dessa fjorton byalagare har tjänstgjort som 
ordförande under sammanlagt 47 år!  
Svens 16 år är svårslaget. 

 

1973-1973 1 år Rune       Nilsson 
1974-1976 3 år Björn Engsbråten 
1977-1977 1 år Paul Nelson 
1978-1979 2 år Lena Nilsson 
1980-1981    2 år Lennart  Gustavsson 
1982-1983 2 år Tore Sander 
1984-1987 4 år Lasse Carlsson 
1988-1994 7 år Gösta  Tegner 
1995-1998 4 år Sven Röstlund 
1999-2002 4 år Gerd Höök 
2003-2003 1 år Anna-Lisa Helsing 
2004-2005 2 år Peter  Ekström 
2006-2017     12 år Sven Röstlund 
2018-2019 2 år Hanna Wallsten 
2020-  Fredrika Nordling 

 

Välkommen in i gänget Fredrika!
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STOOOOR FÖRSÄLJNING !!!  
– Favorit i repris 😊 – Hitta presenter

Du och dina vänner är varmt välkomna till mig :
Sön 29 mars  kl. 14,00–16,00

•       Fynda bland dukar, inredning, husgeråd, kläder till restaurang
         och caféer
•       Bra priser på Tupperware produkter !
•       Weber bestick, glas, karaffer, porslin o kokböcker

•       -Presenter till Mors dag

Allt finns i matsalen på bottenvåningen, lätt att ta sig in …. Vi ses väl ?

Hälsar Christina Jarl, 070-393 09 09, Christinas Gästgifveri på 
Ervalla Gård

 
Googla www.christinajarl.se

  
Betalas med kontanter eller Swish

 Du kommer väl och fyndar ? 😊 

Jag är medlem i Ervalla Företagare, bli medlem du också !
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JÄRLE BYALAG 8 feb-20

STYRELSE, REVISORER OCH NAMNLISTA KOMMITTÉER FÖR 2020

Styrelsen Revisorer
Fredrika Nordling * 070-614 31 21 Per Andersson * 501 20
Caroline Jönsson ** 509 05 Anders Berggren * 500 66
Lena Lidström *** 070-298 91 68 ersättare, vakant
Claes Victorin *** 503 13
Kristina Andersson *** 019-28 21 48
Sigrid Rejås ** 502 01 *    vald 1 år 2020
Sven Röstlund ** 500 76 **  vald 2 år 2020-2021
Gösta Tegner, suppl. * 070-611 33 85 *** kvarstår 2020

Byablad Barn och ungdom - öppna försk. Lekplats
Peter Ekström, ansv utg 501 33 Sigrid Rejås 502 01
Sven Röstlund, sammank 500 76 Evelina o Stefan Wiker 504 14
Gösta Tegner, medlemsreg 019-507 28 57
Hemsidan Stationen
Lasse Carlsson 070-534 49 49 Gösta Tegner  070-611 33 85

Morgan Evaldsson 070-328 10 52
Järlegården Mattias Dahlin 073-049 13 56
Sven Röstlund, sammank 500 76
Claes Victorin 073-050 86 81 Studier och kultur
Wallstens, bokning - Hanna 070-509 91 50 Sven Röstlund 500 76

Monica 073-352 31 32
Hantverksmagasinet

Café, turism och marknad Gerd Höök, sammank 070-234 28 80 
Gösta Tegner, sammank 019-507 28 57
Kristina Andersson 019-28 21 48 Bro- och skepp
Sven Röstlund 500 76 Nils-Åke Österberg, Järlan 072-247 13 20
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VILL DU LÅNA ELLER HYRA JÄRLEGÅRDEN

Boka hos Wallstens tel 070-5099150
eller maila hanna.wallsten@gmail.com

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
070 - 611 33 85
gtegner@telia.com

Alla manus,skickas till: 

Sven Röstlund
Järle Rönnbärsväg 4, 713 91 Nora 
0587- 500 76  
sven.rostlund@hotmail.com.

Varför inte annonsera 
i Byabladet?

Helsida 400:-, halvsida 250:-, 
kvartssida 150:-
Ring eller mejla Sven 
och diskutera utformning 

Manusstopp för nästa nummer blir den 31 maj

Enligt beslut i fullmäktige ska varje enskild förening redo-
göra 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 
kan se 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 regiona-
la tävlingar med seriespel med upp och nedflyttningar gör 
barnidrotten prestigefylld och motverkar därmed målet med 
barns idrottande

Örebro kommuns policy kring barn & ungdomsverksamhet
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Här klarar du av medlems- och prenumerationsavgifterna.
Medlemskort kommer med juninumret.


