2002
Verksamhetsberättelse
Det har återigenblivit dagsatt summeraåretsomgått.Vid fiirra åretsårsmötetogsett
Målet meddettavar att skapa
beslutom att byalagetskulleköpaBetaniafastigheten.
en bygdensmötesplatsframförallt ftir barnochungdomar.Såhar ocksåskettoch
har naturligtvisvarit ett
Jåirlegarden
husethar fått ett nytt namn,Jåirlegården.
underåret.
inslagi byalagetsverksamhet
dominerande
Syftetvar att ta fram
I april startadearbetetmedhusetmedett allmåintplaneringsmöte.
ochpersonerutsågs.Diirefterhar det
idderoch synpunkter.Olika ansvarsområden
arbetatsmedbl a fasadtvätt,invåindigmålningoch sömnadav draperier.Husgeråd,
gardineroch bordhar inhandlats.Det helautmynnadei en festliginvigningi oktober.
Ärsmötet2002hölls den2februaripå ErvallaGård.23 personerinfannsig till
en godmiddagochbjöd på en
KrögarparetSkaneboserverade
mötesftjrhandlingarna.
Underhållningav trubadurernaT& B till kaffet
guidningrunt på vandrarhemmet.
avslutadekvällen.
Byalagethar haft 425 medlemmarunderfu 2002.
Styrelsenhar beståttav GerdHöök ordftirande,ThomasLundströmvice ordft)rande,
Karl:ArneKarlsson,SvenRöstlund
LasseCarlssonkassör,Hilkka Sievertsekreterare,
samtGöstaTegner.Marie-LouiseÄrlegårdhar varit suppleant.Somalltid är det i
pågått:
kommittdernabyalagetsverksamhet
Öppna förskolan
Undervårenträffades12-18barnoch 5-8 ftiräldrarvarjetorsdagftirmiddagpå Jiirle
station.Eftersommångaav barnenvar i åldern4-5ät och gärnalektemed varundra
var detoftastfrilek på programmet.En påskfestmedäggmålningplus någrautflykter
hannman ocksåmed.I maj gick flyttlassettill Jtirlegarden.
Till höstenskullenästanalla börjajobb ochdagis.Någonveckaefter skolstartendrog
man igangoch dethar sedanvarit omkring8 föräldraroch 10barn.Barnenvar i åldern
2-I8 månader.
Aktiviteterna,ftjrutomtrevlig samvaroochlek, har varit en badutflykt
ochLuciafirande.
till Energikällani Lindesberg,pepparkaksbak
Bro- och skeppskommitt6n
SkeppetJärlanfick bärgasi ån i höjd medMogetorpefteratt denslitit sig med
ochlåstefastden.I december
varfloden.Man tog upp dentill uppläggningsplatsen
togsbåtenåterigenupp för vinterftlrvaring.
Någonårensningvid bron har inte behövtsefteratt genomflödetblev störreniir ett
pelarpargav sig håiiomåret.
l
Byabladskommitt6n
och
rapporterat
stora
somsmåhiindelseri
har äveni år bevakat
Byabladskommittön
liksom ftirstaklassamai
bygden.Traktensnyföddahar somvanligtfotograferats,
har
också
fått
en
reseskildringi två delarfran
Vi
Axbergshammars
ochErvallaskolor.
tävlingar,ochalla andraviktiga evenemang
AustralienochTasmanien.Sommarkafö,
har de flitiga reportrarnafått medochdehar dessutomsåltannonsplatser.

Caf6 och turism
Änglokengick somvanligti sommarochkaföforsäljningvar god.Det fina vädret
gjordeväl sitt till också.Det sågut att bli lite problematt få ihop ungdomartill kaföet,
men detlöstesig väldigtbra genomatt EmelieCarlssonfungeradesomansvarigunder
en stor del av sommaren.
Den 15juni hadeMetallfacketbeställtlunchfor sin
familjefest.Partytältmedbord sattesupp ochErvallaGårdlevererade274portioner
mat.
AndersBraun.
Konstmagasinet
hadeen utställningav konstnären
gavrekordförsäljning
ochdetmycketpopuliirahantverksmagasinet
Marknadsdagen
hadeöppeti sexveckormedtolv hantverkaresomsåldesinaprodukter.
medunderhållningav
Förstaadventshelgen
var detjulmarknadochadventskaffe
bygdensbarn.
IT-kommitt6n
IT-verksamheten
har legatnereunderåret.
Idrotts- och ungdomskommitt6n
Isbananslamporhar tagitsner ochjusterats.Isenhar varit mycketfin underlanga
har ungdomarnanyttlat
perioder.I ochmedatt vi har fått Jåirlegården
denmyckettill
pingisoch övrig aktivitet.
Måndagsträffen
drevverksamheten
äveni våras.Till
AnetteochAnn somstartademåndagsträffen,
startadedet nya gänget
sommarentycktede att detvar dagsatt sluta.Den 2 september
på Jiirlegården
medgrill- ochbrännbollskväll.Sedanhar det fortsattmed godisätande,
pingis,kortspelochallmänsamvaro.Till Halloweenordnadesspökvandringochtill
julavslutningenlite extrafika ochfilmvisning.Det nyaför höstenåiratt det åirmånga
ft)räldrarmedochdelarpå ansvaret.Det har varit 20-30ungdomarvarje gång.
Miljö och naturkommitt6n
ochLilla Mon har fortsattattvaravälbesökta.
De två vandringslederna
i Skärmarboda
i densptinnande
terrängensedan
Minst ett par tusenvandrarehar haft naturupplevelser
startenftir fyra år sedan.En tredjeled har snitslatsupp underhösten.Denutgårfran
runt Fallerabergen
Mogetorpoch gör entrekilometersslinga
och genomflera fina
klapperstensftilt.
Stationskommittdn
De vanligaröjardagarna
vår ochhösthar genomftirtsmedin- ochutplockningav
trädgårdsmöbler,
lövräfsningoch gruskrattning.
Åretsinvesteringär en ny
Gräsethar klippts ochblommorsköttsundersommaren.
varmvattenberedare.
Studie-och kulturkommitt6n
vår och höst,
Studie-ochkulturkommittönhar somvanligt ordnattipspromenader
I oklober
cykelturundersommarenochdentraditionellafisketävlingeni september.

var det chokladprovarkväll
underledningav RickardAndersson.I novemberhölls den
årligaljusstöpningen
somsamladehela50 deltagare.
Övrigt
på Axbergshammars
Jazzmotionen
skolahar fortsattmedoftirminskadenergi.En
bam- och en vuxengruppmedca 15 deltagarei varderagruppenhar svettatspå
söndagskvåillarna
underÅsa Carpersledning.
Grillfesteni juli i stationsträdgården
harblivit ett måste.I år fick mankåinnapå både
sol ochregn.
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