VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR JÄRLE BYALAG 2012
Så är det ånyo dags att summera ett år i Järle byalags historia. Och som alltid förvånas man
över hur mycket som händer och sker. Det första som hände var vårt årsmöte som
traditionsenligt hålls på Järlegården och uppslutningen denna gång var stor. 40 personer
inklusive barn kom för att höra vad som skett, hur ekonomin gått och välja styrelse. Sen
diskuterades lekplatsen och Länspendeln. Mötet avslutades som vanligt med en god middag
från Christinas gästgifveri och avslutad med kladdkaka som det ska vara.
Styrelsen såg efter mötet ut på följande sett: Sven Röstlund ordförande, Sigrid Rejås
sekreterare, Lasse Carlsson kassör, Kristina Andersson, Ines Wagner, Elin Duberg-Liv, Clas
Victorin som övriga ledamöter. Som styrelsesuppleant valdes Micke Dybeck och då Elin
under året flyttat till Nora har Micke snarast varit ordinarie ledamot. Styrelsen har haft sju
möten under året och planerat verksamheten och sett till att det som bestämts genomförts. Vi
kan med glädje konstatera att antalet för första gången på flera år ökat. Från 265 till 275,
ingen stor ökning men ett trendbrott!
Bredband och järnväg har varit två stora frågor under året. Sålunda är nu alla i byn som ville
anslutna med fiber som ger snabb uppkoppling på ”nätet”. Däremot har vi under året tagit
ställning mot den så kallade Länspendeln som skulle rusa igenom vår by och dela den i två,
orsaka buller, osäkerhet och kosta enorma summor. Vi hade landstingsrådet Jonas Karlsson
här på informationsmöte där vi inte blev övertygade om pendelns förträfflighet utan vi såg
mer nackdelar än fördelar. Så på ett medlemsmöte bestämde vi att verka mot en länspendel.
Något som uppmärksammats t ex av Nerikes Allehanda. Som det ser ut i dagsläget ser det
tveksamt ut om det blir någon länspendel då kostnaderna är större än man räknat med, och det
finns andra problem med järnvägsbron och anslutningen till stambanan bl a.
Vi deltar på olika sätt i Ervalla bygdelag, Nora bygderåd, Nora järnvägsmuseum, Leader
Bergslagen, Länsbygderådet, Kilsbergsfrämjandet, Hela Sverige ska leva, Framtidsforum
Ervalla. Vi är dessutom medlemmar i Örebro föreningsråd samt Barn i Bergslagen. Vi stödjer
ekonomiskt SOS barnbyar.
Nyheter för året har varit afrikansk afton, bakluckeloppis och kräftskiva uppskattade
aktiviteter men med väldigt olika deltagande.
Barn och ungdom
Öppna förskolan har varit igång en dag i veckan i stort sett under hela året med olika personer
ansvariga. Tack vare det finns en trevlig mötesplats för barn och föräldrar. Pyssel, lek och
fika. Samt en och annan utflykt. Isbanan är också spolad för första gåmgen på flera år. Ett
antal pappor gick igenom slangar, spolaggregat, belysning och tack vare kylan före jul så fick
man till ett tunt men ändock istäcke att kunna åka skridskor på.
Styrelsen beslutade på ett förslag att skaffa en busskur för våra skolungdomar att skydda sig
från regn, snö och blåst. Den ska placeras vid Järlegården och de finns att få från kommunen.
Så vi behöver se ut en lämplig plats och göra lite markarbete innan den är på plats.
Bredband
Arbetet med vårt stora projekt för att ansluta byns fastigheter till bredbands fiber avslutades
under våren. Byalaget hade upprättat ett avtal med Telia, som anger att ägandet av nätet
övergår i Telias ägo och de drar fiber och installerar inkopplingsdosor i husen. Den 22 april
kunde vi meddela på hemsidan att nätet var driftsatt och klart att ta i bruk. Av de 32
fastigheter som anslutit sig så har många tecknat abonnemang. Vet dock inte exakt hur
många, men de som vi hört av har genomgående varit nöjda. Lite trubbel har förekommit,
men inte värre än att det kunnat lösas.

Vår slutrapport till Länsstyrelsen / Jordbruksverket finns att läsa på hemsidan och alla
ekonomiska delar är klara. Vi har tom blivit reviderade av Jordbruksverket som skickade hit
en kille i nov för att se att vi gjort det som sagts.
Vi klarade den tidigt antagna kostnaden på 10000:- per fastighet, vilket är mycket billigt.
Totalt kostade projektet ca 415 000 exkl fastigheternas anslutningskostnad på 7500:- per hus.
Ett projekt vi skall vara mycket nöjda med och som lyckades komma precis i rätt tid för att få
del av de resurser som då hade avsats. Nu är konkurrensen stenhård om de knappa stålar som
finns.
Bro och skepp
Varit vilande under året. Från styrelsens sida har vi gjort försök via kontakter med olika
myndigheter att få till en renovering av bron utan effekt. Tyvärr en riktig långbänkshistoria.
Skeppet las i men har tyvärr inte dragits upp så det blir extra arbete i vår att ta upp göra i
ordning skeppet och lägga i igen.
Byablad
Har som vanligt kommit ut med fyra nummer av väldigt varierande tjocklek och innehåll.
Mest fullmatad är ju nummer 1, värvarnumret som delas ut av Byalagets egna tidningsbud på
mycket leriga vägar i mars. I Byabladet skrivs om vad som ska ske och vad som har hänt.
Årsmötesnytt, verksamhetsberättelse. Vilka som jobbar i styrelser och kommittéer. Artiklar
om lokala företagare och gamla händelser. Utflyktsmål har beskrivits och
landsbygdsriksdagsreferat har varit med. Olika organisationer och föreningar har möjligheter
att berätta vad som ska ske. Så har vi också gott om lokala annonsörer som får chans att göra
reklam för sig och ge extra tillskott till Byalagets ekonomi.
Café och turism
Så var allt vid det gamla igen. Om man jämför med cafésäsongen 2011 då tågtrafiken ställdes
in lagom till marknadsdagen och förblev inställd hela den sommaren. Mycket färre cafégäster
och minskad omsättning och det var inte så kul. Nu blev det alltså full fart igen och cafét stod
rejält rustad för att möta alla fikasugna tågresenärer som hade fått vänta ett hel år på Gerds
hembakade, kökets äppelkakor och varma mackor och allt det andra. Glass inte minst, som
såldes i mängder i juli som bjöd på härligt sommarväder. Våra ferieungdomar skötte kök och
servering efter bästa? förmåga och denna sommar hade vi hela 12 stycken att tillgå. Lätt att
göra schema således men lite extrahjälp var ändå ofrånkomligt. Särskilt i slutet av säsongen
då vi hade öppet nästan en vecka extra jämfört med tidigare säsonger. Den stora utmaningen
var i vanlig ordning marknadsdagen då cafét gick för högtryck. Det blev rekordomsättning
och köket skötte sig utmärkt, mycket tack vare vuxeninsatserna som Kristina och Ines svarade
för.
Hantverk och marknad
Hantversmagasinet har varit igång under största delen av sommaren från marknaden till
Ljusstråk i september. Lokala producenter av olika hantverk finns till försäljning. Årets
resultat blev bättre än förra året trots det dåliga vädret men tack vare att tågen gick. En
mycket trevligt och uppskattad verksamhet som lockar folk som också beser stationen och
fikar.
Marknaden som nu ägde rum i juni, vilket är bättre än juli fick ett mycket bra maknadsväder
och tåg som kom från Nora så det blev en mycket bra marknad. Med gott om besökare som
handlade, åt, fikade, hörde på musik, såg på Kasperteater och trivdes i största allmänhet. Enda
problemet var ängen där vi brukar ha parkering, påminde om ett träsk och gick inte att

använda även om en galenpanna försökte! Men ett lyft för marknaden helt klart och mycket
bättre ekonomiskt utfall.
Hemsida
Hemsidan har återställts så sakteliga efter att en del av materialet försvann när vi bytte
plattform i fjol. Vi har fyllt på med nya dokument också. Exempelvis finns
bredbandsprojektet väl dokumenterat. Järlegårdssidan har också försetts med en
bokningskalender som visar bokningsläget.
Besöken på sidan under året har ökat med ca 10 per dag och är nu ca 45-50 besök per dag i
genomsnitt.
Järlegården
Efter sommaren så bytte vi bokare och nyckelutlämnare. Fam Sivert som haft detta ansvar sen
2002 byttes av av Linda och John. Tack för det som varit och tack för att ni tog över.
Aktiviteterna har ungefär varit på en nivå som under de senaste åren. Återkommande
aktiviteter som öppna förskolan på fredagar och yoga på måndagar har fortsatt även i år.
Sen har det varit styrelsemöten och andra föreningsmöten. Den afrikanska dansen, den
irländska aftonen, kasperteatern, ljusstråk (Peter och Lotta Gustavsson) och Lillåskolans
höststart är andra aktiviteter som återkommer på gården. Även en auktionsfirma kom på
självaste valborg, men försäljningen gick trögt så det var nog en engångsgrej.
Privatuthyrningen har varit betydligt mindre i år än i fjol. Intäkterna släpar visserligen efter,
men det är mindre. Det vore bra att öka intäkterna, för vi täcker bara 25% av kostnaderna nu.
Inga stora underhållsåtgärder har gjorts, utan de sedvanliga vår och höstsamlingarna har
genomfört erforderliga skötselinsatser, båda med gott deltagande från byn. Tack för det.
Under fotbolls-EM i juni samlades ett antal entusiaster här för att heja på de svenske och i
övrigt följa fotboll på högsta nivå. En mycket trivsam aktivitet.
Stationen
Den stora händelsen var den mycket angelägna renoveringen av uthuset som under senare
år blivit illa tilltygad av vatten- och frostskador som nästan fått byggnadens södra del att
rasa ihop. Med hjälp av en grävfirma som grävde och dränerade och grusade runt om plus
ett jätteduktigt lettiskt byggnadsgäng som ersatte ruttna bjälkar, la nytt tak, lagade
skorstenar och målade om utvändigt, så blev resultatet mycket gott. Samtidigt passade vi
på att slänga massor med gammalt bråte som förvarats i de olika utrymmena. Alltså, en
fräsch och funktionell byggnad har vi fått och det ska vi tacka vår hyresvärd, stiftelsen, för.
Vår åkklippare blev även den renoverad och fungerade utmärkt på alla våra gräsytor vid
stationen och i Järlegården. Ett bekymmer är ändå stationen utemöblemang som trots gott
underhåll under åren allmänt sett börjar bli rätt sliten. Lägg därtill de möbler som kasserats
så är behovet att fylla på med nytt material rätt stort. Särskilt i samband med marknaden
lider vi brist på sittgrupper. Investera i nytt eller låna/hyra in är frågan.
Studie och kultur
Mycket som händer och sker är traditionenliga saker, men nästan varje år hittar vi på något
helt nytt. Så också i år. En lördag under våren var det Afrikansk afton. Det innebar trummor,
dans och afrikansk mat. Det var många som hörsammade kallelsen. Först fick barnen lära sig
trumma Djembetrummor, sedan även intresserade vuxna. Sen blev det dans för alla, svettigt
värre för de som höll på. Men alla hade hjärtans roligt i de medryckande rytmerna. Medan
maten förbereddes var det uppvisning utanför Järlegården med styltor och eldkonster. Ballet
Zondede som gruppen kallades hade ordnat riktig afrikansk mat varav en del var riktigt stark
och mycket god. Inte nog med att man lagade maten. Man diskade efteråt! Sen var det ånyo

dags för alla att dansa. Kvällen avslutades med en dansuppvisning av hela gruppen. Det var
imponerande. Man skulle inte trott att de hållt på flera timmar innan. Vilken rytm och vilken
intensitet.
Under hösten återkom så Bröderna Bergkvist för att tillsammans med Byalaget ordna en
dockverkstad. Där fick alla barn, som var många, göra en egen docka. Fantasin flödade när
man limmade på öron, ögen, satte dit hår på strumporna man hade. Det blev hästar och
prinsessor om vartannat. Så blev det kasperteater och entusiasmen hos publiken var stor när
Bamse råkade ut för all sköns otäckheter. Dagen avslutades med glass och fika.
För tredje året i rad kom så Sonas vårt irländska husband för att spela smäktande irländska
ballader och medryckande irländska sånger. Det var färre besökare än vanligt men det hoppas
vi var en tillfällighet. För de som kom hade mycket trevligt och vill säkert se bandet i
Järlegården igen. Stämningen var god och publiken blev både hungrig och törstig! Ett verkligt
glädjebloss när det är som mörkast i november.

Sammanfattningsvis ett bra år där vi engagerat oss i många frågor och vi kommer fortsätta
med det. Både i stort och smått. Nu väntar ett jubileumsår när byalaget fyller 40 år och det blir
spännande och roligt. För första gången skriver vi en verksamhetsplan om vad vi avser göra
under 2013.
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