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Verksamhetsberättelse
JåirleByalaghar underåretfyllt 30 år.Dettajubileum firadesmed en
gick iväg till
jubileumsresaden 17 augusti.En bussmed45 byalagsmedlemmar
Karlsborg,ForsvikochTived.
och god
Mötesftirhandlingar
Ärsmötet2003hölls naturligtvisi Jåirlegården.
hadedå inte lyckats
middaglockade22 av byalagetsmedlemmar.Valberedningen
Höök.Vid mötet
efter
Gerd
ordftirande
som
vid
hitta någonsomvaf,bereddatt ta
valdesdiirftir Gerdtill ordftirandefram till ett extraårsmöteden z6 april zoo3.
Då valdes Anna-Lisa Hellsing till ordförande. I öwigt har styrelsen bestått
av MonikaAlmer, LasseCarlsson, Thomas Lundström, Sven Röstlund,
Hilkka Sievert och GöstaTegner.
Byalagethar haft 4o7 medlemmar under året.
Öppna fiirskolan
Ännu ett år har nägrafå mammor(+ enpappaundervåren)och derasbarn träffats
nästanvarjetorsdagi Jåirlegården.
Barnenhar haft mycketroligt på denstoragolvytansomfinns diir. De springer,
leker,kör vagnochbil ellerkastarboll. Att detrivs ftirstårväl alla.Efter lite fika
brukardeta nyatag medlek, pysselmålningeller annatkul. Trots åldersvariation
på 1-5år har allahaft roligt. När vädretvarit bra och varmthar vi fikat på en filt
haft
eller i lekparken.Vi har ävenblåstsåpbubblor,
utaoftirpå gräsmattan
nrm.
på
i
Lindesberg
badhuset
varit
pepparkakor
och
korvgrillningsutflykt,bakat
fått staflain det vi planeratp.g.a.att vi har varit ftir få.
Tyviin har vi nägragånger
Under vårenvar det fleromenunderhöstenhar $na ftiräldrarkommit regelbundet.
GunbrittSandell
Bro- och skeppskommitt6n
i vfuas programenligt.När båten
ByalagetsstoltafartygJåirlansjösattes
togs upp på höstenhadeåromaftirsvunnit,ochhar fiåirr inte återftnnits.
Pålåsethadeocksåskettnågonåverkan,såatt det inte fungerade.
bytt plankorpå gångbron.
Man har successivt
Likasåhar sly rensatsuteftergångvägen.
MattiasDahlin
Byabladskommitt6n
Byabladskommitt6nhar somvanligt lyckatsfå ut fina nummerav bladet.Bilder,
har vi läsarebjuditspå.
rapporter,reportage,notiseroch annonser

Caf6och turism
har varit öppetunderåtta sommarveckorsamtanslutandehelgeroch
Stationscafeet
och LjusshåksNora marknad.Någa dagari sarrbandmed skolresedagar
var lägrejmf 2002
i Nora har ocksåvarit öppet.Omsättningen
arrangemanget
beroendepå att ingastörrebokningarägtrum. Resultatetligger docknåirafolårets.
Våra 9 feriepraktikantersköttesig med den åiranoch tillsammansmed de 4 med
ansvarsåverksamhetengått bra och kundernablivit nöjda.Noterbartåiratt vi haft
två tvillingpar, sånamnfiirvirringenvar stundtalspåtagligunderdenperioden.
LasseCarlsson
Hantverkskommitt6n
Hantverkskommitt{nhar träffatshe gangerunderåret.Vi har ordnatmedbord,
inftir sommarens
fiirpackningsmaterial,annonser,flygblad och bemanningsschema
i stationsmagasinet.
hantverksftirsäljning
Kristina Andersson
IT-kommitt6n
och inte speciellt
Datorernahar fungeratunderåret,menåirmycketåldersstigna
spontananvåindning
Någonverksamhetftirutom begråinsad
attraktivaatt anvåinda.
har inte ftirekommit.
resulterartroligen i ett
Kontaktermed kommunenom bredbandsanslutning
igång ADSL uppkoppling
att
få
utsikter
finns
Det
informationsmöteinom kort.
inom ett år.
LasseCarlsson
Idrotts- och ungdomskommitt6n
Isbananhar tidvis varit riktigt fin och en del ny utrustninghar infdrskaffats.Det
har somvanligtvarit ett slit mot vädretsmakter.I öwigt har kommitt6nlegatlågt
med aktiviteter.
Järlegårdskommitt6n
har haft ett antalmötenoch dåiremellanen del
Jåirlegfudskommitt6n
underdet gångnaåret.Vi har medtrjälp av NerikesBrandkår
undeihandskontakter
vareftervi åtgiirdatde
genomftirtenbrandsynenligt Räddningstjiinstlagen,
ochbristersomuppdagades.
anmåirkningar

åtgiirderftir
Kommitt{n har tagit fram fiirslag ochkostnadertill energibesparande
bl a en luftvåirmepump.
Jåirlegården,
att fungera.En ny åirnu
Under det gangnaåret slutadevår varmvattenberedare
infiirskaffadoch installerad.
har anvåintsflitigt av väta
kan vi konstateraatt Jåirlegfuden
Sammanfattningsvis
vid ett antaltillfiillen, vilket
varit
uthyrd
även
medlemmarunderåret.Lokalenhar
har bidragitekonomiskttill driftenav gården.Vi serocksåatt Jlirlegården
fortsätteratt utvecklasoch vår ftirhoppningiir att ytterligareftirbättringarkan ske
undernästkommandefu.
ThomasLundström
Måndagsträffen
Mandagsträffenhar somvanligt varit våilbesöktav ungdomarfran fiärde klassoch
uppåt.ntt tO-tatftiräldrarhar turatsom att två ochtvå ftirsökahållaredapå 30-40
ochgodisätningåirviktiga ingredienser.
ungdomar.Allmåintumgåinge
pingisspel,tårtkalashar ocksåståttpå
bråinnboll,tipspromenader,
Halloweendisco,
schemat.
Miljökommitt6n
Den nybildadekommitt6nhar ägnatåretåt att ftirsökabevakaEconovasplaneratt
på mossen.Man har
utökaioMåiktenoch anläggaen avfallsbehandlingsanläggning
fiir Econovaf?iratt få informationom lägetoch
haft ett mötemedrepresentanter
och
tillståndsansökan
ftir att framftiradeboendesåsikter.Företagets
jul
har
liinsstyrelsen
till
ftir
in
stra,x
låimnades
som
miljökonsekvensbeskrivning
ocksåstuderatsoch synpunkterhaf,skickatsin.
Stationskommitt6n
genomftirdesmed sedvanligin och utplockningav
Vår och höstrci;jningarna
löwäfsning,gruskrattningoch allmåinöversynav husochtomt'
hädgårdsmöblår,
Den storagranenmot spåretftilldesvid höshöjningen.FölI gjordeockså
var helt rutten.En
men av egenkraft, dånederdelen
flaggstången
drogsi gang,såatt vi kanha enny på platsvid 150fus
naggstanÄsinsamling
jubileet i aug.
Nya trädgårdsmöblerär inköptaoch våintarpå flirgbehandling.
Vattenkranentill isbananhar nu tätatsigen,kanskefiir sistagången.V?irmekabel
iir inkoppladsom eliminerarsönderfrysning.
Årets storainvesteringär nya och fräschamarknadsbord.50 st direkt från Nora
kommunkommeratt betatasig på kort tid, då vi slipperkostnaderfiir hyra och
transport.
LasseCarlsson
Studie- och kulturkommitt6n
vår ochhöst,sontmarens
Har ordnatsedvanligaaktiviteter.Tipspromenader
traditionelltmed
också
avslutades
Äret
cykeltur,fisketävlingi september.
välbesöktljusstöpning.

L-G Andersson
Övrigt
skolaunderÄsa Carpersledninghar blivit en
JazzÄotionenpå Axbergshammars
bildadestill hösten.7 bamträffadesunder7
fastaktivitet.En småbamgrupp
haft
8-15deltagarevarjegang.
har
tillfiillen. Vuxengympan
envackersommarkväll.
Det var somvanligt grillfesti stationsträdgården
vid Flåtenhar fortgåttunderåret.Förslagattbygga
Bro- ochvägdiskussionerna
bron i nuvarandebroläge.Om dettatyckte vi inte, sååinnuen skrivelseftirfattades
ochvi iir nu uppei f,ra styckeninalles.Men avgjortiir det inte ossveterligen.
ville kommunenatt vi skullefå. Allt ftir att
Nya belägenhetsadresser
skallhitta ossbättre.Efter flera skrivelseroch enskilda
räddningstjåinsten
agerandän,såblev resultatetatt bådeJåirle,vägnamnetoch gårdsnamnetfick vara
med.Problemetblev då att det att textradeninte räckteså gårdsnamnetftirsvann
åindåibland. Vägnamnenfick samtidigten översynftir att man inte skulle wicka
tunganav sig vid uttal.Adrian Giöbelslånganarnnbyttesmot det någotkortare
Bergt ex.
Ansökanom att vägarnaskall skyltassiindestill kommunen'somomgående
svaradeatt dettaintevar derasansvarutan att det åvilar huvudmannenfiir vägen.
En stor föråindringi kontakternamed Örebrokommunhar sketti och med att
kommundelarnaftirsvannvid årsskiftetoch ersattesav centralanåimnder.
i marsen
För att utrönahur vårakontakterskall skei fortsättningeninsåindes
samladftirfråganoch begtiranom samverkanoch stödfrån kommunentill
Efter ganskalångtid av mesttystnadfick vi till ståndett
byalagetsverksamhet.
Ett bra mötesom
mötei decembermedpersonalfrån densk medborgarnåimnden.
medkommunen,
i
ett
samarbetsavtal
ftirhoppningsvisunderdettaår kan utmynna
ftir aUiörstiirka dialog och samarbeteftir en god utveckling av Järlebygden.
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