Verksomhetsberöftelse
för Jörle Byolog2005
Ärsmötet
Ärsmötehöllsi Jörlegårdenden5 februori 2005.18 personerdeltog.Ett
höllsi moj.
medlemsmöte
Styrelsen
Styrelsenhor underverksqmhetsåretbestått qv Peter Ekström,ordföronde,
LosseCorlsson,kossör,Hilkko Sievert,sekreterare,Io Molmqvist,MonikaAlmer,
AnnoBerg,SvenRöstlund,ledomöteroch Morie-LouiseÄrlegård,suppleont.
Styrelsenhor hållit 7 mötenunder året. Vid mötenohor ocksårepresen'fqnter
för olikokommittäerdeltogit.
Medlemmor
med72 st mot
under året. Enminskning
Byalagethar hqft 385 medlemmor
föregåendeår.
Öppnoförskolan
Frånskolstarteni januori 2005 till slutet ov moj tröffodes ungeförfem
föröldror ochåtto born nästonvorje fredagkl 9.30- 11.30i Jörlegården.
vor det f örre
Terminenovslutodesmeden utf lykt till Noro.Efter sommorlovet
helt ut i sonden.
somträffodes och efter ett por månoderronnverksomheten
Detto konbero på ott f örre born i oktuellålder ör hemmooch ott behovetför
verksqmhetenhor minskot.De onsvorigo
för kommittäntockar för sig och hor
ovslutotsitt engogemang.
Bro- och skeppskommittån
onsvorsområde.
Tngetsärskilthor underåret intröffot inomkommittåns
Järle. Byablod
Det hor vcrit redaktörernoldo Röstlundoch ToveEkströmsomunderåret sott
ihopfyro nummerov tidningen.Under 2005 hor de stortof ett ontql
återkommandereportageserierom blondonnotlokaloföretagare och legender
från bygden.f årets fjarde nummerfirodes Byoblodets3O-årsjubileum.
Redoktörei"na
h'or(omteknikentillåtit) för det mestohållit till i Jörlegården.
och de förca redoktörernaGerd
MonikaAlner hor fogit hondom onnonserno
Höökoch 6östa Tegnerhor ocksåbistått medhjölpnör sä hor behövts.
Ungdomskommittån
Lojv gruppen,Primigediahor underåret tröffots påtorsdogor.Delorav
lojvgruppen
hor deltagiti ett till två lojv.By-lojvetArnulfsråde i Norbergoch
stods-lojvetKejsartempletvid Romshyttoni Kilsbergen.
Det hor ocksåspelots
rollspelvid co tolv tillfcillen,iblondmedövernottning.
Någotonnotsomspelotsör

_i

dotor, vid ca 7 gångerhor monhoft LAN i Järlegårdensomhållit på i upptill tre
dYgn-

Jörlegården
ochverksomhetenilokalenhor lagotpå en likc hö9nivåi är somi
Användningen
fjol, co 250 oktivitetstillföllen.Sörskilt glödjondeör att denför året nya
står för en stor del och ott ävenLAN och
ungdomskommittån
lockormångoungdomor.
rollspelsoktiviteterno
Denbetotdouthyrningenliggerocksåpå flolårets nivå.T.ex så hyrde Lillåns
skoloför sinointroduktionsträfformednyosjuor i ougusti.
ör ju slutfördo menännuåterstår smådetoljer.Någroov
Renoveringsorbeteno
dessqfixodes vid de två orbetsträffor somgenomforts.Denårligo genomgängen
och en komplettinventeringov utrustningoch
ov fostigh etenör dokumenterod
moterialhcr slutförts.
Miljökommitt6n
vet - elleråtminstone
mörkt - hor vi
Byologore
Somollqseriöstsopsorterqnde
Dennotvingodesvi ovvecklounder2005,
inte längrenågonåtervinningsstation.
blir större och
eftersomden inte höllmåttet enligtdogenskrov.Confoinrorno
tyngreoch sko tömmosmedelstlostbilsomkräverbådäbörig morkoch
Tngetov detto kundeerbjudosbokomStotionsmogosinet.
monöverutrymme.
Dock arbetader!\iljökommittänenhel del medott hitto en olternativlokolisering
plotser.Fost trots ihärdig
och lyckadesfaktiskt finno någroonvändbora
och
FTI (Förpockningsov både Örebrokommun,
uppvoktning
och
onsvorför återvinningssystemet)
Tidningsinsomlingen,
somhar övargriponde
LB4-Askersund(hor onsvorför tömningoch skötseli lönet)lyckodesinte
ov en ny plots.
ov iordningställonde
kommittänatt ordnof inonsiering
f börjon ov opril 2005guidodefngemorBergmonrunt en kommunol
delegation(!)
för studier på plotsoch så sent somi novemberåkte
femmonno
f ngemarrunt med chefen f ör FTI och onsvorigepå LBCf ör ott ytterligare
nämligenlegatpå demomott hitto en
penetreraproblemet.Kommunenhade
platshörikring,eftersomdet inte f innsnågoninom1-2mil i någonriktning.De
föreslognoplotsenvor böst.
komf romtill qft den ursprungligen
olikoinblondode
kröver minst20.000kr, och dat onsersig FTf inte ho råd
Ett genomföronde
med.Arbetet f ortgär.

Studie- och kulturkomnittån
vårochhöstochcykelturer
oktiviteter.Tipspromenader
Hor ordno:sedvonligo
Åretovslutades
trodifionelltmedljusstöpning.
undersommoren.
Stotionskommittän
in- ochutplockningen
av
genomf
ördesmeddenvonligo
Vår-ochhSströjningorno
ochollmän
ov husochtomt.
gruskrattning
översyn
lövröfsning,
trödgårdsrnöbler,
inköptes
införgrösklipparsäsongen.
Entrödgårdstraktor

Någrostoro byggarbetenhor genomförtsmedfrivilligo krofter. Först ett
Sedonen utökadmogosinstroppo.
efterlöngtotförråd för våro mqrknodsbord.
belysninghar sotts oppi mogasinef.
Ny kompletteronde
hor renoverdts.Behövligtinför stundqnde
De gomfoute stotionsbänkqrno
jubileum.
Hantverkskcmmi?tän
än tröffddes någro gångerpå försommorenoch hor övenhoft
Hontverkskommitt
och en
en del telef onkontokt.Kontokttogs mad utställornoi hontverksmogosinet
fön öppethållonde,
tröff i början påjuni ordnodes.Bemanningsschemo
onnonser ochf lygblod gjordes.
f örpockningsmateriol,
12 utställorehjölptesåt ott hållaöppet 10-18vorje dog under6 veckor+ 2
blev
varierodemedvödrel, menförsöljningsmässigt
helger.Kundtillströmningen
det nytt rekordi år igen.
Efter ovslutodsäsonghodegruppenen utvörderingsträffmadollo utstölloredå
lokolenpåtolodes.Dessoör nu åtgardode.
vissobrister ongående
lvtåndogsträffen
Måndogströffenhar somvanligtvorit völbesöktov ungdomorfrån fjärde kloss
ochuppåt.Det hor olltid vorif minsttvå vuxnomedochupptill 30-40 ungdomor
ochollmönt
per kvöll.Aktiviteternounderåret hor vorierot.Förutomgodisötning
bokstovsjokfer,utomhuslekor,
hcr det hunnitsmed pingisturneringor,
umgönge,
pysseloch inte minstbesökov en riktig trollkorl,LeoKim.
fin treröttersmiddog,
påövervåningen
konmonocksåläsoom i loggboken.
Pusskolas
Kafä och turism
äet
Stotionskof
Tngetår utanjubileumör byologefsmotto och 2005 vor det dogsför
Stotionskafäet sorndärmedkundeståto medott ho vorit igångunder20!
Fråndenförsto kvortetfen 1986medNino E, MorianneB,
sommorsäsonger.
Moorit fu\och YlvoR till det senostegöngetmedJennyB, Ido R, Ido J, Ido P,
ToveE, PernilloS, Donoch JonasP-B,TomosK ochSimonL, hor sommontoget
gjort sinf erieproktik,och mångogängersitt ollro försto
cirko 140 ungdomor
påstotionen.
sommorjobb,
Sösongen2005 var kafäet för det mestovölbesöktbortsett från värmeböljoni
juli och då särskiltunderNoro-dogorno,
eff ekI pä
somhodeen dämponde
den2 juli somändå
somvonligtJörlemorken
Vörstingdagenblev
verksomheten.
ochen stor företogsutflykt(Wurth
f löt på välCigtbro.Någrabussbestöllningor
AB) i ösregnhjölpteuppförsäljningenliksomwesterntågetijuni och
i augustimed bl o en nottligt "spöktåg"där kafäet serverdde
tågdiggordcgorno
resenärernrhomburgareoch ö|.

Vandringsleder
i Skörmarbocio,
hålleri sigför detre stignäten
LilloMonoch
Populariteten
vid
brevlådorno
Enbncbit ö'rer2000kortbladi de upprustode
Mogetorp.

ingångornohor gått åt vilket betyder ott omkringfyro gångerfler vandrare
vorit i forten.
ägderum på Geologins
dog
ov helovondringsområdet
Dendefinitivo invigningen
den 10 septemberinför ett 60-tol personer.tlted lönetsmesteinvigoreEfter
SörenGunnorsson
londshövding
- i aktionpå Bergslogsporten.
skars repet (lite rejälcre än ott klippobond)och ytterligare
lyckönskningstol
vondringgenomnågroov de
någrotalore så vidtogen speciolkomponerod
ner till Mogetorpsstignöt och till
mcffigoste grottornoi Skärmarbodo
FolleraberEetdör önnuen invigningförättodes, nu till minneov GustofRosån
redanpä 5O-tolet.
somvqr en friluftse,ntusiosti Mogetorpsområdet
Övrigt
Under 2OO4etqblerqd en diologmedÖrebrokommunoch dessnyo
"s
vor ott fortsätta detto drbete
orgonisotionom ett sqmorbetsovtol.Meningen
vor medpå
under 2OO5,och Björn Sundin,ordf. i kultur- och medborgornömnden
medlemsmöteti moj och uftryckte sitt storkostöd för byologatsarbele.
fngentingytterligarehar dock hönt efter detto möte.
medt2 föreningor
Detto till skillnodfrån Noro,där ett kommunbygderåd
etoblerotsunder året, dänävanJörle byologingår.Mötenhor hållitsvid fyro
informqtionoch sområdom
hor stått kommun
tillfällenoch på progrommet
turismm m. Ett bro initiatlvfÅn@
frågorsomvögor,kommunikotioner,
ör viktig.
somonserott diologenmedde lokolagrupperna
kommun,
i moj deltogett 30-tol Järlebor,somfick lyssnofill 6erd
Vid Medlemsmötet
ov
ovonnämndeBjörn5 somfen redovisning
om livet somlcndhövding,
Engmon
Etf bildspelpåstorbildomJörle byologshistoriovisodes,
byolagsoktuoliteter.
somsomtidigfvor ett test inför ett eventualltinköpov dylik utrrtstning.
i helolondetunder2005.I Järle f ick det
Ett notionelltRådslaggenomfördes
vid två tillfallen.Ett 10-tolkomför ott
och genomfördes
heto'rFrorntidsccfä"
informotion,
onvöndning,
Järlegårdens
protoom vägor,bornochungdomsfrågor,
hur vi möts och träffos och enhel dal annot.Vi vor helt överensom ott byologet
genomenbred verksomhettor onsvorför helhetochsomorbete,vilkelär ov
liv i bynochbygden.
stor betydelsef ör ett bro och innehållsrikf
Sfyrelsen i februeri 2006.

