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Verksamhetsberättelse
Såkan åinnuett år läggastill Jåirtebyalagshistoria. Somvanligl har det varit ett
håindelseriktår med aktiviteter av alla slag.Det somkännssom den störstahändelsen,
somkan ledatill helt nya möjlighetertill aktiviteter,iir att i början av april fick vi
kåinnedomom att Betaniafiirsamlingenplaneradeatt s;åiljasitt husmitt i byn. En
arbetsgruppbildadesoch ett allmiint möte hölls i maj som leddetill att byalaget
anmeilåeintresseatt köpa fastigheten.Arbetsgruppensökte,och beviljades200 000 kr
i bidragur Allmåinnaarvsfonden.
Det finns ocksåtåkiga händelsermanminns. Under sofilmarensom gick fick vi
upplevaflera anlagdaUräneer"Under en natt i juli brannen byggnadvid Oeijerslunds
råg r"r och en containeri Jåirlestodsamtidigti lagor. I btirjan av septemberbrannen
torvladavid JerleTorf ner. Bråindernablevuppklaradeav polisentill sist.
Ett ljust nainneav året som gått år att Axbergshammarsskolahar ffitt en frist på
åtminstonetvå år till. En ombyggnadav skolornai Ervalla och Ölmbrotorp visadesig
bli alldelesfdr dyr.
Ä"rsmötethölls i Betaniaden 3 februaximedca 25 personersom deltog.Ungdomar
fran bygdenstodfrr underhållningen.Under fuet har byalagethaft 416 medlemmar.
StyrehJnhar beståttav Gerd Höök ordförande,GöstaTegnervice ordfrrande,Lasse
CarlssonkassöroHilkka Sievertsekreterare,Karl-Arne Karlsson,SvenRöstlundsamt
ThomasLundströrn.Marie-Louisel\rlegfud har varit suppleant.Sornvanligt har de
olika kommitteemahaft ett rikt utbud av aktiviteter:
Barnomsorgskommittdn
öppna förskolansbarn och föriildrar har traffatsi JärleStationvarje torsdagftirmiddag
helävårenoch hösten.10-20barnochderasfiiräldrarhar samlatsoch tmgåttspå olika
sätt.
Verksamhetenhar beståttav socialtumgängeoch arrangeradeaktiviteter.Några
exempelpå vad manhunnit med: Besökpå Skojlandet,pysselav olika slag,
teateri Axbergs
lekparkslek,utflykt till StoraHolmen,ponnyridning,skogspromenad,
FolketsHus, Halloweenfest,luciafestmm.
Bro- och skeppskommitt6n
SkeppetJtirhnll har sjösattstill sommarnochtagits upp ftir vintem. Bron tycks ha
klarat åretsväderbättreän fdrra åretoch det har inte rapporteratsom någrastörre
behovav arbetsinsatser.
Byabladet
Liksom tidigarehar det kommit ut Sra fullspäckadenummerav Byabladet.fidningen
har rappofiJratorn byalagetsaktiviteteroch ävenom andraviktiga händelseri bygden.
Vi fick t ex vetalite om vindkraftverketsomkommit upp vid Lundstorpoch om
ombyggnadenav vår väg genombyn. En bild av den nya skyltenvid R50 prydde
som frr övrigt var omdöpttill JåirleBildblad.
omslagettilt septernbemumret,
Byabladetger ocksåandraftireningari traktenmöjlighet att aviserasinaaktiviteter
och ävenfrretagen i områdetgosutrymmetill annonser.

Cafd och turism
Ånglokstafiken var igång igen i sornmaroch det märktesi turisttillströmningoch
cafeftirstiljning.Det fina vädretgjordeväl sitt till också.fuets feriepraktikanterhade
fullt upp. I juli hadevi t ex besökav etl nittiotal trollhätteborsom skulle serveraskaffe
innande skulle vidaremed tåget.
PeterEkströmstodfiir konsteni magasineti år.
hadeöppeti hela
hadeen ökning i ar och hantverksmagasinet
Marknadsförsåiljningen
visa
sinavaror. Alla
upp
och
såilja
sexveckor.Bygdenshantverkarehar frtt tillfiille att
var mycket nöjda och man btirjadegenastplaneraför nåistaår.
var detjulmarknadoch adventskaffemed sedvanlig
Förstaadventshelgen
underhållningav barneni bygden.Det blev dock en slitig helg fiir arrangörema
revs ner av stormbyarunderbådanättema.
eftersommarknadsstånden
IT-verksarnheten
En datakurshar ordnatsundervåren.Sedanhar kommitt6nlegatlite på is, bl a
beroendepå att hyreskonhaktetmedBetaniablev uppsagtnär det bestämdesatt huset
skullesåiljas.
Idrotts- och ungdomskommittön
ledertyviin till
Kommitt€n sliter vidaremed isbanan.Vädretssvåingningar
svängningari humöretoch manär ibland näraatt ge upp. Åuninstoneundernågra
veckorvar isenriktigt fin. Fotbollsplanenhar använtssommartidockså.
Två bytardagarhar arrangerats,men intressetvar tyvåin lite klent.

!.

Anetteoch Ann har fortsatt att hålla i mfuidagsträffen.Under vårenhar man t ex spelat
brhnboll och fotboll. Bordtennis,bingo, limbo och femkamphar man ocksåhunnit,
med grillning efteråt.UnderhöstenfiradesHalloweenmed tipspromenadoch
utklädningstävling.De har ocksåbakatpepparkakorochjulbrödkakor.
Miliö och natur
Efter påtryckningarffin markägarenhar man fått korta ner Skärmarbodaslingan
eftersornman måsteta hänsyntilljägarnas intressen.Fritid T-tän tar i framtidenöver
ansvaretftir vandringsleden.
Station och trädgård
Vår- och höstöjningarrutgenomfiirdesmed sedvanligin- ochutplockning av
trädgfudsmgbler,lövräfsning,gruskrattningoch allmålröversynav hus och tomt.
Ny gräsklippareoch nya utelamporhar köpts in. Bådekåillardönoch magasinsdörrhar
reparerats.Värmestuganblev nåistanfärdigmåladav feriepraktikanterna.Linneaoch
växelvis"
EmelieC har skött veckostädningen
Studie- och kulturkommittån
aktiviteter.Till de
Kulturkommittenhar haft bådenya och gamlaåterkommande
garnlahör tipspromenader,cykeltureroch den storafisketävlingen.Dessaär alltid lika
populåira.

Erik CatoAtute ffin Ghanabdttade och visadebilder i Betaniai april månad.I
augustiordnadesen guidningi lokstallamai Nora. YlvaHeldebring berättadeom
*ngtotcensoch vagnånasnistoria.Ett besöki skulpturparkeni Åkerby har också
anangerats.I novembersamladessammanlagtca 45 personerför att stöpaljus i
stationshuset.
vykortet med motiv av Elsa Giöbel har tryckts och funnits till frrsäljning sedani
somras.
Övrigt
underåret.Man har ägnatsig åt en skön
Tantäa har haft ffra sammankomster
söndagi Loka Brunn, ett besökpå GöthlinskaGårdeni NorA avslappninglmeditation
på pU-Hi örebro och bindning av kransarpå Kvinnerstaskolan.Framftr allt har man
träffatsoch haft trevligt tillsamrnans.
Jazzmotionensom Åsa Carperdrog igång fiina årethar fortsattmed en barn-och en
yuxengrupp"En aktivitet som kommit för att stannahoppasvi'
Den numerauaditionsenlip grillfestenhölls i juli i stationstiidgårdenmed
traditionsenligtvackertvädEr.

