150 år

JÄRLE
BYABLADS
vÄRvARNUMMER 2004
Nr 1 Mars Årgång 30

Den 14-15 augusti 1854
inföll på en måndag-tisdag
men när på året som
station stod klar är
fortfarande ett mysterium.
Åke Mossberg, hittar du
något i dina gamla
urkunder?

V

arsågoda att ta del av vårt värvarnummer som med en rekordupplaga på 800 ex
ska nå ut till ett ännu större närområde än tidigare. Mycket har hittills hänt i Järle och i
byalaget, och vår verksamhet förra året finns att läsa om inne i tidningen men naturligtvis
blir 2004 ett unikt år för oss då vi ska fira vår gamla fina stations 150-åriga tillvaro med
festligheter den 14-15 augusti. En jubileumskommitté arbetar för fullt med programmet men
att det ska komma jubileumståg från Nora till vårt firande är ju givet. Och inbjudan till
diverse kändisar är också på gång. Liksom en jubileumsmåltid och utställningar av olika
slag.
Och just till en utställning om stationen och dess historia efterlyser vi bilder och artiklar från
forna tider och även hågkomster från våra äldre läsare om livet i och kring stationen. Allt
material som vi samlar in hoppas vi ska resultera i en jubileumsskrift som kan bli hur
intressant som helst. Tveka inte, kontakta redaktionen (Peter E, Gerd H, Gösta T) så lånar
vi ditt material eller gör en intervju.
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Återstående
tipspromenader

Cykla i sommar och vinn små priser...

kan du göra följande söndagar:
21 mars och 28 mars
(7 o 14 mars har ju
redan avverkats).

Cykelturen till Harrys Motor startar
som vanligt 1:a maj.
Instruktioner kommer att finnas vid
brevlådan på stationsmagasinet.

Vi startar från
Järlegården mellan 10
och 11.

Välkomna önskar Kulturkommitten!

Välkomna till en trevlig
och klurig vandring
runt byn hälsar
Kulturkommittén.
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till vår sjuttonde omgång av...........

AD
N
K
AR
M
LE
JÄR
som går av stapeln lördagen den 3 juli
mellan kl 10 och 17
Vårt mål är i vanlig ordning att skapa en trivsam
kvalitetsmarknad för i första hand lokala producenter av
hantverk, textilier, livsmedel mm.
Naturligtvis återfinns alla övriga evenemang:
- musikunderhållning - tävlingar - dockteater - kaninhoppning - häst o vagn - stationscafé - grillmat - tågtrafik som vanligt mellan Nora o Järle Ring till Sven 0587-50076 eller
e-posta till: sven.rostlund@orebro.mail.telia.com
och boka in dig för hel- eller halvbord.
Hyra 150 resp 100 kr
Senast den 6 juni vill vi ha din anmälan!
Välkommen! - Dröj inte!
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Stationsjobb 2004

Sommar - Tåg - Turister - Jubileum
Vår nittonde cafésäsong stundar och vi
räknar som vanligt med att flera
ungdomar kan beredas feriepraktik vid
stationscaféet under sommaren.
Så DU som är född 1988, anmäl ditt
intresse till:
LASSE CARLSSON, tel 0587-50073 eller
maila: lassece.swipnet.se

Örebro kommuns policy kring
barn & ungdomsverksamhet

Ska publiceras i
byabladet en gång
varje verksamhetsår

Enligt beslut i fullmäktige ska varje enskild förening redogöra för hur ledarna och barnens föräldrar informerats om
Örebro kommuns policy kring barn- och ungdomsfrågor.
Järle Byalag väljer att ta med policyn i Byabladet, så att
alla ser vad vi jobbar efter.
”Alla ska få möjlighet att delta i olika aktiviteter utifrån
sina egna förutsättningar. ”Toppning” ska inte förekomma bland yngre
barn. Tävlingshets ska undvikas. En allsidig barn- och ungdomsverksamhet
som vänder sig till både pojkar och flickor ska stimuleras liksom uppmuntran
att utöva fler idrotter. Riksfinaler, stora nationella och regionala tävlingar
med seriespel med upp- och nedflyttningar gör barnidrotten prestigefylld
och motverkar därmed målet för barns idrottande”.
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Verksamheten 2003 - 30:e årsberättelsen
Järle Byalag har under året fyllt 30 år. Detta jubileum firades med en jubileumsresa
den 17 augusti. En buss med 45 byalagsmedlemmar gick iväg till Karlsborg, Forsvik och
Tived.
Årsmötet 2003 hölls naturligtvis i Järlegården. Mötesförhandlingar och god middag
lockade 22 av byalagets medlemmar. Valberedningen hade då inte lyckats hitta någon
som var beredd att ta vid som ordförande efter Gerd Höök. Vid mötet valdes därför
Gerd till ordförande fram till ett extra årsmöte den 26 april 2003. Då valdes Anna-Lisa
Hellsing till ordförande. I övrigt har styrelsen bestått av Monika Almer, Lasse Carlsson,
Thomas Lundström, Sven Röstlund, Hilkka Sievert och Gösta Tegner.
Byalaget har haft 407 medlemmar vilket är en minskning från 2002 med 18 personer.
Öppna förskolan
Ännu ett år har några få mammor (+ en pappa under våren) och deras barn
träffats nästan varje torsdag i Järlegården. Barnen har haft mycket roligt på den
stora golvytan som finns där. De springer, leker, kör vagn och bil eller kastar boll.
Att de trivs förstår väl alla. Efter lite fika brukar de ta nya tag med lek, pyssel
målning eller annat kul. Trots åldersvariation på 1-5 år har alla haft roligt. När
vädret varit bra och varmt har vi fikat på en filt utanför på gräsmattan eller i
lekparken. Vi har även blåst såpbubblor, haft korvgrillningsutflykt, bakat
pepparkakor och varit på badhuset i Lindesberg mm.
Tyvärr har vi några gånger fått ställa in det vi planerat p.g.a. att vi har varit för få.
Under våren var det fler, men under hösten har fyra föräldrar kommit regelbundet.
Gunbritt Sandell
Bro- och skeppskommittén
Byalagets stolta fartyg Järlan sjösattes i våras programenligt. När båten
togs upp på hösten hade årorna försvunnit, och har tyvärr inte återfunnits.
På låset hade också skett någon åverkan, så att det inte fungerade. Man
har successivt bytt plankor på gångbron. Likaså har sly rensats utefter gångvägen.
Mattias Dahlin
Byabladskommittén
Fyra välmatade nummer av medlemsbladet innehållande bilder,
rapporter, reportage, notiser och annonser har kommit ut. Särskilt
höstnumret med reportage och bilder från jubileumsresan är värt att
nämnas.
gt
Café och turism
Stationscaféet har varit öppet under åtta sommarveckor samt anslutande helger och
Nora marknad. Några dagar i samband med skolresedagar och Ljusstråksarrangemanget i Nora har också varit öppet. Omsättningen var lägre jmf
2002 beroende på att inga större bokningar ägt rum. Resultatet ligger dock
nära fjolårets.
Våra nio feriepraktikanter skötte sig med den äran och tillsammans med de
fyra med särskilt ansvar så har verksamheten gått bra och kunderna blivit
nöjda. Noterbart är att vi haft två tvillingpar, tjejer alla fyra, så
namnförvirringen var stundtals påtaglig under den perioden.
Lasse Carlsson

6

Hantverkskommittén
Hantverkskommittén har träffats tre gånger under året. Vi har ordnat med
bord, förpackningsmaterial, annonser, flygblad och bemanningsschema inför
sommarens hantverksförsäljning i stationsmagasinet. Vi var 12 personer som
hjälptes åt att hålla öppet 8 timmar varje dag, under 6 veckor. Antalet kunder
och dagskassans storlek visar på mycket stora variationer, från drygt 500:till knappt 12000:-! ”Värst” var det när Nerikes Allehanda gjort ett reportage
om Hantverksmagasinet. Vi avslutade vår säsong med utvärdering och
smörgåstårtor, hemgjorda förstås!
Kristina Andersson o Gerd Höök
IT-kommittén
Datorerna har fungerat under året, men är mycket åldersstigna och inte speciellt
attraktiva att använda. Någon verksamhet förutom begränsad spontan användning har
inte förekommit.
Kontakter med kommunen om bredbandsanslutning resulterar troligen i ett informationsmöte inom kort. Det finns utsikter att få igång ADSL uppkoppling inom ett år.
Lasse Carlsson
Idrotts- och ungdomskommittén
Isbanan har tidvis varit riktigt fin och en del ny utrustning har införskaffats. Det har
som vanligt varit ett slit mot vädrets makter. I övrigt har kommittén legat lågt med
aktiviteter.
Järlegårdskommittén
Kommittén har haft ett antal möten och däremellan en del underhandskontakter under
det gångna året. Vi har med hjälp av Nerikes Brandkår genomfört en brandsyn enligt
Räddningstjänstlagen, varefter vi åtgärdat de anmärkningar och brister som
uppdagades. Man har också tagit fram förslag och kostnader till energibesparande
åtgärder för Järlegården, bl a en luftvärmepump. Under det gångna året slutade vår
varmvattenberedare att fungera. En ny är nu införskaffad och installerad.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Järlegården har använts flitigt av våra
medlemmar under året. Lokalen har även varit uthyrd vid ett antal tillfällen, vilket har
bidragit ekonomiskt till driften av gården. Vi ser också att Järlegården fortsätter att
utvecklas och vår förhoppning är att ytterligare förbättringar kan ske under
nästkommande år.
Thomas Lundström
Måndagsträffen
Måndagsträffen har som vanligt varit välbesökt av ungdomar från fjärde klass och
uppåt. Ett 10-tal föräldrar har turats om att två och två försöka hålla reda på 30-40
ungdomar. Allmänt umgänge och godisätning är viktiga ingredienser. Halloweendisco,
brännboll, tipspromenader, pingisspel, tårtkalas har också stått på schemat.
Miljökommittén
Den nybildade kommittén har ägnat året åt att försöka bevaka Econovas planer att
utöka torvtäkten och anlägga en avfallsbehandlingsanläggning på mossen. Man har haft
ett möte med representanter för Econova för att få information om läget och för att
framföra de boendes åsikter. Företagets tillståndsansökan och
miljökonsekvensbeskrivning som lämnades in strax för jul till länsstyrelsen har också
studerats och synpunkter har skickats in.
Stationskommittén
Vår och höströjningarna genomfördes med sedvanlig in och utplockning av
trädgårdsmöbler, lövräfsning, gruskrattning och allmän översyn av hus och
tomt. Den stora granen mot spåret fälldes vid höströjningen. Föll gjorde
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önskar alla sina kunder en glad vår!

Järle Åkeri AB
Försäljning och transport
av grus, sand och sorterad jord
0587 - 502 19

070 – 545 02 15
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också flaggstången men av egen kraft, då nederdelen var helt rutten. En
flaggstångsinsamling drogs i gång, så att vi kan ha en ny på plats vid 150 års jubileet i
aug. Nya trädgårdsmöbler är inköpta och väntar på färgbehandling. Vattenkranen till
isbanan har nu tätats igen, kanske för sista gången. Värmekabel är inkopplad som
eliminerar sönderfrysning.
Årets stora investering är nya och fräscha marknadsbord. 50 st direkt från Nora
kommun kommer att betala sig på kort tid, då vi slipper kostnader för hyra och
transport.
Studie- och kulturkommittén
Har ordnat sedvanliga aktiviteter. Tipspromenader vår och höst, sommarens cykeltur,
fisketävling i september. Året avslutades också traditionellt med välbesökt ljusstöpning.
L-G Andersson
Vandringsleder
Populariteten håller sannerligen i sig för våra leder. Ca tretusen vandrare
har av döma av kartåtgången gått de två stignäten i Skärmarboda och Lilla
Mon. Dessutom har ett tredje stignät mellan Mogetorp och Hålahult
färdigställts och invigningsvandringen den 6 september blev uppskattad.
Kommittén medverkade också på Geologidagen den 13 september med
specialslingor i Skärmarbodabergen. Ett omfattande målningsarbete på de
tre stignäten (gula prickar) har genomförts.
gt
Övrigt
Jazzmotionen på Axbergshammars skola under Åsa Carpers ledning har
blivit en fast aktivitet. En småbarngrupp bildades till hösten. 7 barn
träffades under 7 tillfällen. Vuxengympan har haft 8-15 deltagare varje
gång. Det var som vanligt grillfest i stationsträdgården en vacker
sommarkväll.
Bro- och vägdiskussionerna vid Flåten har fortgått under året. Förslag att bygga bron i
nuvarande broläge. Om detta tyckte vi inte, så ännu en skrivelse författades och vi är
nu uppe i fyra stycken inalles. Men avgjort är det inte oss veterligen.
Nya belägenhetsadresser ville kommunen att vi skulle få. Allt för att räddningstjänsten
skall hitta oss bättre. Efter flera skrivelser och enskilda ageranden, så blev resultatet
att både Järle, vägnamnet och gårdsnamnet fick vara med. Problemet blev då att det att
textraden inte räckte så gårdsnamnet försvann ändå ibland. Vägnamnen fick samtidigt
en översyn för att man inte skulle vricka tungan av sig vid uttal. Adrian Giöbels långa
namn byttes mot det något kortare Berg t ex.
Ansökan om att vägarna skall skyltas sändes till kommunen, som omgående svarade att
detta inte var deras ansvar utan att det åvilar huvudmannen för vägen.
En stor förändring i kontakterna med Örebro kommun har skett i och med att
kommundelarna försvann vid årsskiftet och ersattes av centrala nämnder.
För att utröna hur våra kontakter skall ske i fortsättningen insändes i mars en samlad
förfrågan och begäran om samverkan och stöd från kommunen till byalagets verksamhet.
Efter ganska lång tid av mest tystnad fick vi till stånd ett möte i december med
personal från den sk medborgarnämnden. Ett bra möte som förhoppningsvis under detta
år kan utmynna i ett samarbetsavtal med kommunen, för att förstärka dialog och
samarbete för en god utveckling av Järlebygden.
tack Hilkka för en innehållsrik
årsberättelse
/red.
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Vårblommor
Krukväxter

Amplar

Utplanteringsväxter
från vår trädgård
i Järle
Besök affären i Nora!
Snittblommor
Binderier
Blomstercheckar och
förmedlingar
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Ett litet årsmöte men stora beslut

Fler blev vi inte
den 7 februari
men vi hade det
väldigt kul ändå
som synes. Och
Sven fixade
läckert käk från
Nora som vi med
god aptit gjorde
slut på efter
förhandlingarna..

Lasse, den ständige avtackaren, överlämnar
signumtulpaner till Anna-lisa H och tackar å
årsmötets vägnar för det ettåriga
ordförandeskapet.
Att välja Peter E till ny ordförande var inte
svårt. Antalet motkandidater var starkt
begränsat. Nu kör du väl decenniet ut? Lycka
till!

Peter kommer och Anna-Lisa går men inte
från byalaget. Du behövs lite varstans, bl a i
kulturkommittén och som valberedare
tillsammans med Karl-Arne och Gösta
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Vi träffas, vi trivs på Mogetorps Wärdshus
tfn 019- 28 20 71

Familjehögtider, konferenser, rum, mat- och kaffeservering,
dagens (vardagar)
Tisdagar stängt
Familjen Karlsson hälsar Er varmt välkomna, hela året!

Böcker på väg
I bokbilen, dekorerad av konstnären
Christina Hendahl, kan du välja bland
över 1000 böcker för både vuxna och
barn. Det finns även storstilsböcker,
kassettböcker och tidskrifter. Man
tar emot beställningar på böcker som
inte finns i lager, också talböcker
och böcker på främmande språk.
Du kan komma i kontakt med
bokbilens personal på telefon 01921 61 44 eller 070-259 59 52.
E-postadressen är bokbilen@orebro.se. Mer information om
bokbilen, och möjlighet att söka i bibliotekets katalog hittar du på
www.orebro.se/stadsbibliotek.

Turlistan för våren är - pga. besparingar - som följer, för Järle med omnejd:
tisdagarna 30 mars, 27 april, 25 maj och 22 juni.
Avdala
Ervalla skola
Järle station
Lövåsen

17.30 – 17.45
17.50 – 18.20
18.40 – 19.10
19.30 – 20.00
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Hyr eller låna
Järlegården möjligheternas hus
Nu kan du hyra eller låna Järlegården till bröllop, dop, födelsedagskalas, fester eller till något annat
påhitt. Eller vill ni gå ner några stycken och spela spel eller pingis. Här finns
köksgeråd, glas, porslin mm. Musikanläggning eller TV kan man också nyttja.
Se nedan vad som gäller, vad det kostar och hur du bär dig åt.
Järlegården bokas alltid hos Hilkka Sievert på tel 0587-50030.
Även de som disponerar nyckel måste kolla med Hilkka om bokningsläget.
Byalagets styrelse har beslutat att följande hyror ska gälla för 2004:
Ø
600:- för icke medlem i byalaget
Ø
300:- för vuxen medlem i byalaget
Ø
150:- för ungdom medlem i byalaget med eget vinstsyfte
Ø
0:- för ungdom medlem i byalaget
Man disponerar då hela undervåningen på Järlegården med inredning och
inventarier. Efter hyrtillfället iordningställs lokalen i samma skick som när
man kom till den. Rökning förbjuden i lokalen.
Eventuell skada ersätts av den som hyrt lokalen.
Om ungdom ska boka lokal görs detta av förälder som då är ansvarig för
ordning och att allt iordningställs efteråt. När ungdom hyr lokalen är
alkoholförtäring förbjuden. Följs inte regler kan man bli avstängd från att
hyra Järlegården.
Det är viktigt att ta hänsyn till kringboende.
Sopor och annat skräp slängs i sopbehållare vid station eller tas med hem.
För ”enklare aktiviteter” med ett fåtal personer som pingisspel,
sällskapsspel, tv-tittande o dyl kan man boka tidigast en vecka innan. Sådan
aktivitet är gratis även för vuxna medlemmar. Frivilliga bidrag är förstås
välkomna.
För ungdomar som ofta nyttjar gården kan en skriftlig överenskommelse
göras med föräldrar och byalaget om användande under eget ansvar.
Järle Byalag / Järlegårdskommittén

En kort rapport från Järlegårdskommittén

När det gäller verksamheten så har fjolåret varit ett ganska bra år. Vid 211
tillfällen nyttjades gården och det är bra. Så här ser listan ut för
aktiviteterna:
- 52 st spontana akt. dvs ungdomar på gården.
forts. på
- 49 st besök av Järledagis för lek och sånt
nästa
- 30 st öppna förskoleträffar
sida
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- 29 st måndagsträffar
- 23 st byalagsmöten, typ styrelsen, kommittéer etc.
- 20 st är andra byalagsaktiviteter och arrangemang
- 8 st tillfällen då extern uthyrning skett, oftast av personer med
anknytning till byn.
Vi hoppas förstås att vår egen användning även i år blir så stor som möjligt.
Nya och gamla aktiviteter är välkomna. Spontan användningen har gått ner
lite i höst, men det är nog bara tillfälligt. Järlegårdsafton, ett nytt koncept,
har provats vid två tillfällen hittills, med hyggligt deltagande, ca 20 pers
båda gångerna. Hör gärna av er med idéer och tips på förbättringar och vad
vi kan göra tillsammans med vår egen Järlegård.
Vad gäller uthyrningsverksamheten, så kan det bli mycket bättre. Viktigt
inte minst för inkomsternas skull. I sanningens namn så har vi inte kunnat
marknadsföra oss ordentligt, då vi har varit utan varmvatten en längre tid.
Men nu finns en helt ny beredare på plats, som nog håller längre än den
begagnade vi först skruvade dit. Nyligen så installerades också en
värmepump, för att få ner energikostnaden. En stor investering som dock
betalar sig på ett par år. För övrigt är vi nog hyggligt kompletta vad gäller
utrustning. Detta gör att vi kan marknadsföra oss bättre också.
Det finns en del arbeten kvar att göra för att renoveringen skall anses vara
klar, men efter ett par träffar nu i vår så skall nog det också vara fixat. Vi
hoppas så många som möjligt hänger på i vår. Söndagen 4 april kör vi och
prel också söndagen 25 april, start kl 9-10.
Kommittén består just nu av följande personer med sina resp.
ansvarsområden:
- Tomas L är sammankallande och byggnadsansvarig
- Carina E och Linda E sköter städningen enligt veckoschema
- Richard S sköter data och annan teknik
- Ida R och Tove E är våra ungdomsrepresentanter
- Sven R och Lasse C kompletterar med utemiljön, ekonomi och div. kontakter.
- Hilkka S sköter bokningarna.
Vi kallar också verksamheternas kontaktpersoner vid behov.
För tillgängligheten så informeras att
kommittén har tillgång till nyckel, samt att
byalagets ordf, Öppna förskolan och Järle
byadagis har nyckel. Kom ihåg att boka genom
Hilkka bara.
Vill du hjälpa till i planering eller utförande så
prata med Tomas eller kom till arbetsdagarna.
Vi behöver dessutom en inrednings och
inventarieansvarig efter att Helena P ville varva
ner ett tag, så hör av dig bara.
LC
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Centerpartiet
i Axberg-Ervalla
Vi finns till för dig!
Har du åsikter & idéer om politiken i kommunen? Påverka genom att
kontakta oss!
Vi som har uppdrag för centerpartiet i Axberg och Ervalla är:
Håkan Gransten, Tingstorp, Ledamot i fastighetsnämnden
h.019281403@telia.com , 019-28 14 03
Roland Jonasson, Lillån, Ledamot i social välfärd
Jonasson.stensatterv@oreline.net, 019-23 20 86
Per-Åke Sörman, Klysna, Ledamot i skolnämnd nordväst
Klysna@hotmail.com, 0587-510 64
Rasmus Persson, Tingstorp, Politisk sekreterare, landstingsledamot
rasmus.persson@orebro.se, 019-45 71 21

Glass och skolresor
Årets skolresevecka infaller i år under vecka 20.
Till Järle blir det två turer den 10 och 11 maj med
ankomsttid 10.35 och 13.00. Från Järle går tågen åter till Nora 11.50 och
14.20. Resten av veckan
är det aktiviteter i
Nora med barnteater,
restaurangvagnsbesök
och koll på "en livs levande
smed".
I Järle bjuder vi på
barn får hälsa på hos
loket. Och sen blir det
banor och medföljande
vill säkert ha fika.

tipspromenad och alla
lokföraren inne i
glassätande i långa
lärare och föräldrar

Kan DU hjälpa till någon av dagarna, på ena eller andra turen, och sälja glass
och kaffe i Stationscafét?
Hör av dej till Gösta 019-144739/176626. Det är en rätt kul uppgift att
sälja glass och prata med alla barn!
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Aktuellt från
ERVALLA
HEMBYGDSFÖRENING
Under den gångna vintern, har en milstolpe
passerats i föreningens historia. För första
gången har vi kunnat bedriva verksamhet
vintertid i egna lokaler. Lokalhistoriska
träffar kallar vi de sammankomster som har
arrangerats. Vid varje tillfälle behandlas ett
på förhand bestämt ämne. De första träffarna
har behandlat Ervalla Gård och Ervallaängarnas Invallningsföretag. Endast en träff återstår under
våren, men till hösten återkommer vi med nya ämnen och om andra delar av socknen. Alla
intresserade välkomna, både de som har något att berätta och de som bara vill lyssna.
I år kommer vi att återuppliva en gammal tradition vid Hembygdsgården, nämligen
valborgsmässofirande. Det har gått åtskilliga decennier sen sist och nu känner vi att det är dags igen.
För den som önskar ett hälsa våren lite så här på hemmaplan, arrangerar vi ett valborgsmässofirande i
ett lite mindre format. Brasa blir det och sång till våren med Ervallakören. Rosemarie Andersson
håller vårtalet och så kommer det att vara kaffeservering i Kvarnfallsstugan.
Programmet för våren och försommaren kan ses här nedan. För andra halvåret kommer ett
programblad ut straxt före midsommar. Om innehållet i det kan sägas, att de traditionella
programpunkterna på sommaren, med Hantverks- och hemvändardag m.m., kommer att finnas med.
Men till hösten kommer en del nyheter, som vi får återkomma till längre fram.

Program första halvåret 2004.
April
14 onsdag 19.00 Lokalhistorisk träff i Kvarnfallsstugan.
Vi fortsätter där vi slutade på den förra träffen.
30 fredag 19.30 Valborgsmässofirande vid Hembygdsgården.
Brasa. Ervallakören sjunger in våren. Vårtal av Rosemarie Andersson.
Kaffeservering. Varm korv.
Maj
20 torsdag 08.00 Ervallaalliansens traditionella gökotta vid Tistaborg (Järle Skans). Kaffe
medtages.

Juni
25 fredag 14.00 Midsommarfest vid Hembygdsgården.
Traditionellt midsommarfirande med uppvisning av Frövi Folkdansgille och
lekar kring stången till musik av ”Gun & Birger”. Fiskdamm, pilkastning,
kaffeservering och lotterier m.m.
För Ervalla Hembygdsförening
Ulf Lekman
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Julrebusarna - lösningar
Den första var kanske inte så svår,
3: advent skulle det bli. De andra är
knepigare även med lösningen till hands. Men
har man ett rebus-sinne så ska det nog gå.
Det handlade alltså om orter i Sverige.

2

AD

1

AD AD
TRÄDIKCXC = TRÄD IKCXC=ALM IKCXC
=ALMIK CXC = ALMIK 100x100 = ALMIK AR
=ALM I KAR = KALMAR

3

MDIAA = M AMMA A=MAMMA A=MOR A =
MORA

4

FÄSINÄSTE=FÄS I NÄSTE=NÄS FÄS TE
=NÄS FÄSTE=UDDE FÄSTE=UDDE VALLA
=UDDEVALLA

5

1650ÄJÖ=16 50 ÄJÖ=TIO I FEM ÄJÖ=
X I V ÄJÖ=X I VÄJÖ=VÄ X JÖ=VÄXJÖ

Från
Nerikes
Allehanda
13 mars

Grattis Christine, kul för dig och kul för Järle och kul för stationscafét.
Du jobbade hos oss 1998 och du var ju kreativ redan då...
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Efter vad Öppna förskolan känner till kom fem, nej sju nya små
barn till Järle med omnejd under 2003. Och dom presenterar vi
här och nu:

Alma Elofsson är född 21 april 2002.
Storasyster heter Moa, och
föräldrar är Matilda Elofsson och
Jim Karlsson, Solbacken, Torpa.

Philip Sörman föddes 28 maj och
har en stolt storasyster som heter
Emilia. De bor i Missionshuset i
Klysna. Mamma och pappa heter
Ingela och Per-Åke Sörman

Karl Persman i
Skärmarboda är född 21
juli. Storasyster heter
Signe, och föräldrarna
heter Cina och David
Persman.
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Lille Adrian Persson Bring kom till
världen den 22 juli. Familjen med
mamma Jenny Bring och pappa
Rasmus Persson bor i
Tingstorp på gården
Björneborg sen ett
drygt halvår.

4 augusti föddes Ronja Lindh. Hon är
lillasyster till Adam och Jacob, och
dotter till Rolf och Jessica Lindh och
bor i Svanegård, Södra Fingerboda.

Oscar Dahl är född 29 november.
Syskonen heter Rasmus och Rebecca.
De bor i Öfvre Bredal, och föräldrar
är Ulla-Karin och Anders
Dahl.

I slutet på året var det dags för
Josefin Thorstensson. Hon är född 17
december. Storasyster heter Isabell.
Och föräldrarna Birgitta och Jonas
Thorstensson har ”utvandrat” till Nora.
21

PÅSKEN I
ERVALLA KYRKA

HÄNDER I
SABBATSBERG
under våren 2004

PÅSKSPEL
Axbergs församling framför en
dramamusikal under
ledning av Maria MossbergDanielsson, komminister. Ensemblen
består av församlingsbor, skolungdomar och anställda i Axbergs
församling.

Annandag Påsk kl. 18.00
Påskgemenskap i Ungdomsgårdens
”övre sal” HHN
Söndag den 18 april kl. 14.00
Vårfest, pensionärsträff, Åke
Axelsson, servering
Söndag 2 maj 10.00 Gudstjänst m.
dop D. Sundqvist m.fl.

Välkommen till någon av våra
föreställningar i Ervalla kyrka:
Torsdag 1 april kl. 19.00
Fredag 2 april kl. 19.00
Söndag 4 april kl. 16.00

Söndag den 16 maj 10.00
Söndagsskolans off. sommarfest
Kristi himmelsfärdsdag kl. 8.00
Gökotta på Järle Skans

Gudstjänster i påskhelgen i Ervalla
kyrka:
Skärtorsdagen 19.30
Långfredagen 18.00
Påskdagen 18.00
kyrkokören medverkar

Annandag Pingst 18.00 Familjekväll
vid Ungdomsgården
------------------------ 13 – 16 juni Scoutläger,
Skrekarhyttans Ungdomsgård
-------------------------

Körbesök:
SFP-kören Trevnad medverkar i
Gudstjänsten 25 april kl. 9.30
Kyrkkaffe i församlingshemmet.
Konfirmanderna i Ervalla
konfirmeras i pingsthelgen.
Välkomna att dela deras högtid,
pingstdagen 30 maj kl.11.00
Kyrkokören sjunger.
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Vårens evenemang och aktiviteter i byalaget
21 och 28 mars

Tipspromenad

22 mars

Måndagsträffen, killarnas pingisturnering

24 mars

Styrelsemöte

25 mars

Öppna förskolan

29 mars

Måndagsträffen, tipspromenad

alla torsdagar

Öppna förskolan

4 april

arbetsdag Järlegården

4 april

Måndagsträffen (OBS på en söndag),
bowling föranmälan

11 april

Glad påsk!

19 april

Öppna förskolan, kurragömma

23 april

Järlegårdsafton

25 april

arbetsdag Järlegården (prel)

26 april

Måndagsträffen, fria aktiviteter

1 maj

Cykelturerna startar, alltså är våren här!

3 maj

Måndagsträffen, avslutning med
brännboll och grillfest

6, 13, 27 maj

Öppna förskolan

6 maj

Styrelsemöte

9 maj

arbetsdag stationen

10-11 maj

Skolresetåg från Nora
Cykelturerna fortsätter, hela sommaren

3 juni

Styrelsemöte

19 juni

Stationscafét öppnar för säsongen
23
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Intressant lektion om våra ortnamn........
hade vi den 18 januari i Järlegården då Gunilla Jonsson-Ermedahl, lärare
från Lindesberg, berättade och förklarade vad alla ändelser, förstavelser
och egendomliga småord i våra ortnamn egentligen betyder. Och kan man det
är det sen inte så svårt att härleda hela namnet. Ortnamn eller
bebyggelsenamn tillhör den stora gruppen
kulturnamn, alltså sådana som människan format.
Den andra gruppen är NATURNAMN - sjöar,
vattendrag, berg, dalar - och dessa är
följaktligen namn som formats och skapats av
naturen.
Och hur ska man tolka? Jo, kontrollera gamla
urkunder, lyssna på dialektuttalet och titta på
terrängen, växt- och djurvärld och folkliv. Alla
efterlederna, vad betyder dom? T ex -torp=
stängsel/inhägnad, -ryd/-red/-röd=röja,
-boda=förvaringsbod, -hult=liten skog
skogsdunge, osv. Och mycket, mycket mer om hur
alla namn härleds och vad de betyder och extra
intressant blev det när Gunilla redogjorde för
orterna i vårt grannskap och här är listan:
Ortnamnsförkunnare

FLÅTEN=den grunda sjön, av ordet flat
Gunilla
KLYSNA=klyvning och syftar på att ån delar sig i en klyka
RANGELTORP= från namnet Ragnhild, hette på 1600-talet RAGNELLTORP
JÄRLE=en härledning är Jär/Gör som betyder lerig, smutsig. Mansnamn?
MOGETORP=mo som betyder sandhed, torp står för nybygge, utflyttad gård
HÅLAHULT=hol är en fördjupning, sänka, hult är skogsdunge
SKÄRMARBODA=en skärmare var en gycklare, boda var en förvaringsplats
HAMMARBY=hammar betyder stenig backe, bygd med stångjärnshammare
KÅFALLA=kå kommer från kåda, fall var ett svedjefall eller där det är röjt
LÖA=kommer av löt vilket är en sluttande betesäng
ERVALLA=fornsvenska ordet aer betyder gröda, valla är kullvräkta stammar
Detta var ett litet, litet axplock som
vi med intresse fick lyssna på. Och vi
16 kom med ytterligare frågor om
mer eller mindre kluriga ortnamn och
svar kom omgående. Men en kväll
räcker inte, vi får nog be Gunilla att
köra några gånger till framöver.
gt
Kulturkommittén gn Lotta
Linton överräcker
järlekeramik som tack för
kvällens kunskapsförmedling
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Förslag till samverkansavtal med Örebro kommun
När kommundelarna försvann ur kommunens organisation; så försvann också en väl
upparbetad kontaktyta för byalaget. Hur skall byalaget´s kontakt med kommunen skötas
framöver var frågan. Styrelsen tillskrev därför kommunstyrelsen för klarläggande och
med ett förslag om att upprätta ett samverkansavtal. I skrivelsen redogjordes för vår
verksamhet i stort och smått, med begäran om både ekonomiskt och attitydmässigt stöd.
Något av det som lyftes fram som verksamheter att samverka omkring var:
- Järlegården, Öppna förskolan, Måndagträffen, Isbanan, Lekplatsen, Stationen,
Turismen, Äventyrslederna, Informationen, Bredband m m.
Efter en tid så fick vi respons och en inbjudan till samtal med en planerare på
medborgarförvaltningen. Gerd H och undertecknad var där och lade fram våra förslag
som mottogs ganska positivt. Ytterligare ett möte har genomförts och då var vår nye
ordf Peter E med. Samtalen kommer att fortsätta under våren och nuläget är följande:
Samverkansavtalet
Utifrån de förda samtalen,
avtalsförslag formulerat,
värderingar
och
byalaget och kommunen och
konkretiserat innehåll som
verksamheter. Avtalet har ett
dialog och samarbete för en
Järlebygden”. Med det som
långsiktigt perspektiv för
bygden och dess invånare.

så är dels ett övergripande
som mer beskriver
förhållningssätt mellan
dels ett avtal med
beskriver våra
huvudsyfte: ”-att förstärka
god utveckling av
stöd så etableras ett mer
samarbete, till nytta för

Kontakter med kommunen
Organisationen består nu av sk programnämnder med underställda enhetsnämnder som
har det politiska ansvaret i olika frågor. Därför så måste vi ha flera kontakter
beroende på fråga. Se vidstående skiss där de hittills etablerade kontakterna visas.
I barn och ungdomsfrågor tillhör vi skolområde nordväst och Förvaltningschefen Ronnie
Wirslund, eller Lillårektorn Elisabeth Rapp kontaktas.
I frågor rörande samhällsplanering och teknik är det stadsbyggnadskontoret och en
handläggare vid namn Görel Björkengren som vi skall ta kontakt med.
Inom programnämnden Tillväxt och utveckling finns fritidsfrågorna inom fritid och
turismförvaltningen och kultur, föreningsliv och områdesutveckling inom kultur o
medborgarkontoret. För bägge dessa är Birgitta Wörman kontaktperson. Hon har
dessutom Per Hector från Cesam som resurs.
Detta är några namn som vi hittills har ”identifierat”. Det blir säkert fler.
Ekonomiskt stöd
Vi lär få göra årliga ansökningar till följande enheter:
Som idéburen förening kan vi söka ett visst belopp årligen från
medborgarförvaltningen.
Via föreningsrådet i Axberg som skall kunna fortsätta sin verksamhet så kan vi söka för
olika ändamål med koppling till barn och fritidsaktiviteter.
Från fritidsförvaltningen söks en årlig ersättning för att hålla isbanan i skick.
Från skolområde nordväst är vi uppmanade att söka för öppna förskolan.
För andra gemensamma ändamål så finns möjligheter genom det som kallas
områdesutveckling hos medborgarnämnden.
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Med det här arbetet vill vi fästa kommunens uppmärksamhet på det arbete och ansvar
som byalaget tar för byn och bygden och dess invånare. Vi vill visa att vi är en pålitlig
samarbetspartner, som med engagemang och helhetsperspektiv, vill stärka dialogen för
att utveckla inflytande och delaktighet för att vitalisera demokratin i det lokala
perspektivet.
Med den kunskap och förankring som finns lokalt och de nära kontaktvägarna och
informationsmöjligheterna så är byalaget en bra resurs för kommunen. Med det stora
medlemsantal byalaget har så är det också ett viktigt mandat att förvalta och försöka
förbättra förutsättningarna för ett bra liv och leverne i vår landsbygdsdel, genom en
tydlig strategi för utveckling med ett långsiktigt program. Vi hoppas och tror så här
långt att även kommunen ser möjligheterna och stöder vår verksamhet och ambition nu
och i framtiden.
LC

Dags att tänka på
vårservicen!
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Nya pengar får
fart på äldsta
veteranjärnvägen
KARLSKOGA-NORA

Med stöd av bl a åtta
EU- miljoner och fem
från Banverket ska en av
landets äldsta järnvägar,
Nora-Ervalla-KarlskogaDegerfors väckas till liv igen.
Men med i bilden finns också Örebro.
Syftet är att locka turister att sommartid
färdas den natursköna sträckan med
veteran-tåg, men också att intressera
näringslivet för transporter på järnvägen.
EU-projektet har fått namnet ”Dåtid,
nutid, framtid” och ska öka attraktionskraften och tillgängligheten i regionen. I
planerna ingår också att genomföra etapp
2 av Nora Veteranjärnväg och Pershyttans
historiska industrimiljöer.

Tänk om till och med det gamla sidospåret till
Järle och Nora kunde läggas tillbaks i Ervalla
nån gång i framtiden, då blev järnvägen
"komplett". Detta vykort är från 1903.
bäcken där den stora hamnen finns och
vidare ut i världen, men i ett första
skede slår vi hårt på turisttrumman. Vi
tror nämligen att en resa i den vackra.
bergslagsnaturen med skog, sjöar och
vattendrag ska locka stora människoskaror. Bad, friluftsliv och vandringar är
möjliga. Det är bara att stiga av tåget där
man önskar, säger hon.

Det här ska bli Europas längsta och äldsta
veteranjärnväg. Vi vill ta till vara den
historia vi har, den som berättar om
gruvnäringen, hyttorna och transporterna
av minaraler och järn. Längs sträckan
från Nora till Otterbäcken vid Vänern
finns en rik och intressant historia som är
viktig att föra vidare till kommande
generationer, säger landstingsrådet
Marie-Louise Forsberg-Fransson, som är
ordförande i projektets styrgrupp.
Sträckan Ervalla-Nora, som invigdes 1856
är Sveriges äldsta normalspåriga järnväg,
men redan två år tidigare byggdes
Järle station som i år alltså fyller
150 år.

Med tanke på den brukstradition som
finns längs järnvägssträckningen hamnar
turisterna också mitt i en industrihistorisk
intressant miljö.
- Sträckan knyter samman NoraÖrebro och Karlskoga-Degerforsregionen
och med det arbete som nu läggs ner
återupplivar vi en gammal infrastruktur,
påpekar Hans Bergh-Nilsson, utvecklingschef i Karlskoga.
Redan i sommar ämnar just Karlskoga
kommun göra en satsning på järnvägen.
Först genom att bjuda in till en
inspirationsdag med näringslivet i maj och
senare satsa på att låta barn åka tåg
mellan Boda Borg och Alfred Nobels
Björkborn.
ÅKE ERIKSSON
019- 15 50 26
ake. eriksson@nerikes.se

Bättre bana

Innan projektet är genomfört om drygt
ett år ska bansträckningen till vissa delar
byggas om och förbättras, fastigheter
rustas upp och tekniken förbättras.
Banverket ställer tuffa krav på säkerhet
när det blir tal om persontransporter.
Intresset från näringslivets sida är stort
för det arbete som pågår. Man ser
möjligheter till transporter till Otter-

Vi tackar Nerikes Allehanda för artikeln
från den 12 mars
redaktionen
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DAGENS NYHETER
Fredagen den 7 Augusti
1959
Första stationen
JÄRLE i augusti

På Järle jänvägsstation står
stinsen Karlsson och vevar ner
landsvägs-bommarna inför
tåget som skall komma. Något
dussin gånger om dagen åvilar
honom det arbetet, ty det är
full fart på banan
fortfarande, och det blandade
tåget som stannar för hans
röda flagga är uppfyllt med både gods
och passagerare. Så ungefär har det varit
i Järle var dag sedan 1856 då stationen
byggdes och banan öppnades, vilket alltså
skedde nära ett decennium innan staten
kom i gång med de första av sina
stambanor i Sverige. Stationen i Järle är
Sveriges äldsta, och Nora Bergslags
Järnväg vid vilken den ligger, är alltjämt
ett privatföretag som ägs visst av
Broströmkoncernen. För resten är den en
idyllisk ort med välklippta gräsmattor och
vackra träd, men småvägarna som leder
dit är krokiga och backiga, och med någon
förundran läser man i Turistföreningens
resehandbok att Gustav Vasa ville flytta
folket i Nora hit och utnämna Järle till
stad. Uppgiften är oriktig och beror på en
namnförväxling, platsen dit kungen
önskade förflytta Noraborna är inte
identisk med sätet för den historiska
järnvägsstationen.

hur en
länsjägmästare som hette Giöbel och som
råkar vara hennes morfar satte igång
brytningen i den väldiga Järlemossen
långt före bilarnas och elektricitetens tid.
Det var ju bra gjort, men under samtalets
gång kommer man efter hand underfund
med att fröken Oyler själv är en vida
intressantare person än morfar gärna kan
ha varit. Hon tecknar nämligen
beundransvärt, och hennes blommor i
svartvitt kunde Diirer inte ha ritat
vackrare eller korrektare. Påbrå saknar
hon inte; hennes mamma gick i sin ungdom
igenom Konstnärsförbundets skola och
målade en serie mycket betydande ting
innan hon gifte sig med en engelsman och
lade undan penslarna för andra plikter.
Sådana bekantskaper kan man göra när
man hälsar på hos stinsen på
järnvägsstationen i Järle, Sveriges äldsta
järnvägsstation.

Godset som lastas på järnvägen i Järle är
framför allt torvströ, och stinsen har
räknat ut att man under årens lopp har
viftat i väg ungefär fyrtio tusen vagnar
med sådant. Torvfabriken på orten har
nämligen varit i gång sedan 1800-talet och
försörjt Norrlands bönder och
trädgårdsmästare med denna nyttiga vara,
ty norr om Dalälven finns ingen bra
torvströtorv i mosse och myr, får man lära
sig av stinsen i Järle och
även av fröken Soldanella Oyler, som
råkar titta in för att hämta posten. Med
lätt engelsk brytning kan hon berätta om

Denna gamla DN-artikel fick Emelie Carlsson
från en cafébesökare -Gösta Leonards från
Bandhagen - för några år sen och nu har
Emelie överräckt den till byabladet. Intressant
tidsdokument även om DN-journalisten när det
begav sig inte riktigt hängde med i vissa årtal,
men vad gör det. Den utmärkta teckningen på
stationen gjordes av Uno Stallarholm och en
kul detalj är stinsen, förmodligen Harald
Larsson, som ses vid vevhuset till bommarna.
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Säkra däck köper Du billigt hos

Jag erbjuder kvalitetsdäck från bl.a.

Fälgar

Däckreparationer

Viss service på lantbruks- samt implementdäck
Stor sortering begagnade däck och fälgar,
även kompletta hjul
Begagnade stålfälgar från 25:-/st.

Ring för prisuppgift och tidsbeställning
070- 99 88 334
0587- 510 79
Öppet kvällar och helger
Välkomna!

Håkan Axelsson
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Hantverksmagasinet
kommer förstås att vara öppet även
sommaren 2004! Ett tiotal hantverkare
har gemensam utställning och
försäljning i magasinet vid Järle
station. Byalaget håller med bl.a. lokal,
affischer och en del praktisk hjälp.
Och hantverkarna får betala en viss
provision för att delta.
Årets HANTVERKSMAGASIN är, som fjolårets, öppet sex veckor. Man startar
måndagen den 4 juli klockan 10, och har öppet dagligen till klockan 18 fram
till och med söndagen den 15 augusti.
Fjolårets deltagare har förtur till platserna. Om vi
får något bord ledigt i HANTVERKSMAGASINET ska det
förstås fyllas, och då med någon typ av hantverk
som inte redan finns med.
Mer information kan du få via Gerd, 019-281310.
Ett vandringstacksvykort dök upp på redaktionsbordet och
det kan vi väl med stolthet visa upp, eller vad tycker du
Nisse? Av poststämpeln att döma bör parets upplevelse ägt
rum i augusti förra året.
gt
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Måndagsträffen i
Järlegården
Du som är medlem i Järle byalag och
dessutom går lägst år 4 i skolan är
välkommen till Järlegården på måndagar
kl 18-20. Här kan du träffa och umgås
med kompisar, spela spel, kort och pingis.
Godis och dricka finns att köpa, högst 10
kr får du handla för per gång.
Tipspromenad, bowling, brännboll, disco
och luffarschacks-turnering är lite av
det man funderar på att syssla med den
här terminen.
Minst två föräldrar är på plats varje
måndag.
Vill du veta mera? Ring Carina Ewertson
0587- 501 42 eller Hilkka Sievert 0587500 30. Telefon till Järlegården är
0587- 500 01.

BYGGNADSMATERIAL SÄLJES
SÅGAT OCH HYVLAT VIRKE, PANEL, LISTER
IMPREGNERAT VIRKE
GIPS- OCH SPÅNSKIVOR
ISOLERING, CEMENT, SPIK, SKRUV
RING GÄRNA OCH KOLLA VÅRA PRISER
ELLER GÖR ETT BESÖK

GEIJERSLUNDS SÅG
0587 - 500 60
070 - 341 09 31

33

A

xbergshammarseleverna har ju i de senaste numren bidragit
med teckningar och dikter i stora mängder men ettorna och
tvåorna vill allt visa upp sig också. Och då avslutar vi denna
bildserie med deras bidrag. Och nåt mer lär inte komma från
denna skola förutom de sista klasskorten, man är ju inne
på sitt sista läsår, tyvärr. Tack alla barn och tack hela skolan!
/red.
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En hälsning från Ervalla baptistförsamling

K

an framtiden ge oss något som vi behöver, eller ska vi genomlida alla
dagar med möda, ångest, rädsla eller tvång? Visst har vi det väldigt bra i
vår del av världen och det är väldigt svårt att tänka sej hur det var i Sverige
och Norden för ca. 100-150 år sedan.Vi kunde ju ha varit mycket
underutvecklade länder här i norr och kanske sargade av krig och andra
hemskheter.Frågan är om det inte är nåd alltihop.
Det verkar som om den utveckling av uppfinningar, industrialisering och
framsteg som har gjorts under 1900-talet, formligen har exploderat under
en så kort tid. Allt verkar ha stått still mer eller mindre sedan skapelsens
början och sen hjulets barndom. Varför har det dröjt så länge? Varför
kunde inte någon ha tillverkat en cykel på 500-talet, eller en tvättmaskin på
1400-talet? Varför kom elströmmen så sent in i världsbilden som
revolutionerade hela samhället? Var det ingen som tänkte hur det skulle
vara att ha en bil på 1600-talet eller att kunna åka till våran måne eller till
planeten Mars? Är den tid vi lever i en speciell tid? Kan det vara något som är
på gång i hela världssituationen? Det har gått så fort med mycket att man
funderar på om vad som ska hända i framtiden.På 1950-talet så kunde en
kraftfull dator vara lika stor som en gymnastiksal!!! Idag kan man få med
den i en liten väska!!
Så frågetecknen ställer sej på rad! (?) Kan vi vänta något mera av
utveckling? Ja det kommer säkert att hända mycket mera än vad vi kan ana.
Men som vi alla vet så är ju mycket ovisst och oroligt i vår värld. Då känns det
viktigt och riktigt att känna in vår Mästares röst i våra inre och fråga
Honom om vi ska vänta något speciellt från Honom som har allt i sin hand.Jag
tror att vi är väldigt nära en revolution bland människor
världen över, som kommer att nås av och kommer att ta emot
kärleken från Jesus i sina hjärtan. Den kan ge en ljus och
trygg framtid också till Dej!
Ha en fin och skön vår! För den vet vi att den kommer!
Hälsningar från era vänner i Ervalla baptistförsamling
gn. Rune Nordin
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Styrelse och kommittéer 2004 med Peter vid rodret
Styrelsen, nyvalda ledamöter 2004-2005
Lasse Carlsson
50073
Ia Malmqvist
50022
Hilkka Sievert
50030
Styrelsen, nyvalda ledamöter 2004
Peter Ekström, ordförande
50133
Sven Röstlund
50076
Marie Ärlegård, suppleant
50077
Byablad
Peter Ekström, ansv. utg.
Gerd Höök, sammank.
Gösta Tegner
Öppna Förskolan
Gunbritt Sandell, sammank.
Måndagsträffen
Anna Berg
Maria Berggren
Birgitta Carlsson
Carina Ewertson, sammank.
Peter Ewertson
Lotta Gustavsson
Tomas Hjalmarsson
Peter Pettersson
Christina Rymal
Hilkka Sievert
Camilla Siltala
Marianne Sundqvist
Suzanne Svanholm
Järlegården
Lasse Carlsson
Tove Ekström
Carina Ewertson
Thomas Lundström, sammank.
Richard Sievert
Ida Röstlund
Sven Röstlund
Café o turism
Lasse Carlsson
Carina Ewertson
Gösta Tegner, sammank.
Bro- och skepp
Monika Almer
Mattias Dahlin, sammank.
Mikael Ekström
Stefan Mauritzon
Kjell Westberg
Björn Bredenberg
Valberedning
Anna-Lisa Hellsing
Karl-Arne Karlsson
Gösta Tegner

50133
019-281310
019-144739

Kvarstående ledamöter 2004
Monika Almer
Thomas Lundström

50300
50333

Revisorer
Per Andersson
Anders Berggren
Anna-Lisa Hellsing, suppl
Karl-Gunnar Nilsson, suppl

50120
50066
50054
50153

Idrott och ungdom
Maria Berggren
Andreas Bredenberg
Peter Ewertson
Thomas Lundström
Sven Röstlund, sammank.
Markku Siltala
Studier och kultur
L-G Andersson, sammank.
Git Aremyr
Birgitta Carlsson
Anna-Lisa Hellsing
Ann-Charlotte Linton
Ia Malmqvist
Helena Persson
Ann Röstlund
Stationen
Lasse Carlsson, sammank.
Birgitta Carlsson
Peter Ewertson
Karl-Arne Karlsson
Ulla Kleist
Sven Röstlund
Gösta Tegner
Vandringsleder
Karl-Arne Karlsson
Nisse Pettersson
Gösta Tegner
Miljö
Ingemar Bergman
Ia Malmqvist
Hilkka Sievert
Claes Wictorin
IT och data
Björn Bredenberg
Lasse Carlsson
Sven Röstlund
Richard Sievert, sammank.
Hantverksmagasinet
Kristina Andersson
Maria Berger
Gerd Höök
Lasse Lindqvist

51123

50414
50066
50073
50142
50142
50373
50214
51032
50009
50030
50084
50102
50416
50073
50133
50142
50333
50030
50076
50076
50073
50142

50300
50027/ 14282
50257
50266
50050
50098
50054
50271
019-144739
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50066
50098
50142
50333
50076
50084
50015
50333
50073
50054
50023
50022
50133
50076

50073
50142
50271
50044

50271
50069

50280
50022
50030
50037
50098
50073
50076
50030
019 - 282148
51125
019 - 281310
019 - 282148

Information om medlemskap i Byalaget
- och vilka förmåner det ger Medlemsavgiften betalas per kalenderår. Årsmötet beslutade att för år
2004 är avgiften densamma som i fjol, alltså betalar
o
Enskild vuxen medlem 150:-.
o
Familjeavgiften är 200:- Med familj avses 1-2 vuxna + familjens barn.
I dessa två medlemskap ingår prenumeration på Järle Byablad
o
Ungdomsmedlemskap kostar 100:-. Byablad ingår inte för ungdom.
o
Prenumeration på Byabladet, för icke medlemmar, kostar 150:-. Den
som vill ha enbart prenumeration, utan medlemskap, markerar detta på
inbetalningskortet.
Vi vill veta namn och födelseår på alla medlemmar. Örebro kommuns
bidragsregler säger bl. a. att föreningarnas medlemsregister ska innehålla
den uppgiften. En del av er som betalar via Internet säger att det inte finns
plats att ange alla namn+årtal. Skicka ett mail till gosta.tegner@scb.se och
tala om betalningsdag, namn + födelseår för dem betalningen avser, så har vi
enkelt löst det lilla problemet. Och snälla, oavsett hur ni betalar, skriv ut
namnen+årtalen varje gång du betalar och inte (som vi fått något år) ”jag, xet och alla barnen” Den da´n vi byter ansvarig för medlemsregistret kan
diverse problem uppstå!
Du som betalat före maj månads utgång får medlemskort för år2004 senast
med Byabladet i juni. För vissa av våra medlemsförmåner behövs ett
personligt kort att visa upp. Gäller t.ex. rabatterad tågresa och gratisfika i
stationscafét. Fördelar med att vara medlem, finns det så´na? Jodå!:
Deltagande i Måndagsträffen kräver medlemskap, återigen enligt
kommunens föreningsbidragsregler. Antingen betalar man familjeavgiften
eller ett ungdomsmedlemskap. Som icke medlem i Järle Byalag kan man
alltså inte delta i Måndagsträffen.
Öppna förskolan är kostnadsfri för alla, medlem eller ej. Men medlemmar får
vissa förmåner, t ex gratis fika varje gång man träffas.
Dessutom detta: Medlem
o
får Byabladet utan extra kostnad fyra gånger per år.
o
hyr Järlegården till reducerat pris
o
har fri tillgång till datastugan och till föreningens ”fartyg” Järlan II.
o
får gratis fika i Stationscaféet en gång per säsong.
o
åker tåg för halva priset.
o
får låna den vävstol och knyppeldyna föreningen äger.
o
som är barn/ungdom deltar gratis i jazzmotionen.
o
får årsmötesmiddagen subventionerad.
Så visst finns det mer än en anledning att använda
inbetalningskortet som finns med i det här Byabladet!
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Jazzmotion och barndans
i Axbergshammars skola på söndagar
är i full gång även denna termin.
Ledare är Åsa Carper som tar emot
anmälningar på tel. 0587- 503 76.
Barn 3-5 år
Jazzmotion
ungdom och vuxna

Barnpassning-det är vi duktiga på!
ring Ida Röstlund tel 0587-50076
och Tove Ekström tel: 0587/50133
Pris: enligt överenskommelse

17.15 - 18
18 -19

Avgift:
Barn: medlemskap i Byalaget
Vuxna: 100:- per termin.

Välkommen till den sista
Järlegårdsaftonen för denna gång!
Vi ses på Järlegården
fredagen den 23 april
från klockan 19.00 och
framåt.

MANUSSTOPP FÖR NÄSTA
NUMMER BLIR DEN 25 MAJ
Alla manus, papper eller diskett,
skickar du till: Gerd Höök, Ervalla
gård, 718 95 Ervalla
Eller E-posta till:
gerd.hook@telia.com eller
gosta.tegner@scb.se

Kom och umgås och trivs!
Frågor besvaras av Sven Röstlund
0587-500 76 eller Ia Malmqvist
0587-500 22.

Till salu
ESK-overall, gul/marin
st.164, pris 40: St.176 cl, mycket lite använd,
pris 80: Röd 20 tums flickcykel,
Crescent, med silverskärmar. 150: -.
Ring Gerd på 019-28 13 10.

Våran station - av det äldsta och ädlaste slaget,
ett 150-årsgrattis får du från Järle och byalaget!

Kommande styrelsemöten
verksamhetsåret 2004

ANNONSERA I BYABLADET
kan företag, föreningar o privatpersoner göra. Kontakta
Gerd Höök, tel 019 - 281310.
Priser: helsida 300 kr, halvsida
200 kr och kvartssida 100 kr

24 mars, 6 maj, 3 juni, 9 september
20 oktober, 2 december, 12 januari
mötesdagar onsdagar o torsdagar
Årsmötet lördag 5 februari 2005

Numret till stationen och Järlegården
0587 - 502 90

0587 - 500 01
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Ordförande har ordet
När jag och Helena flyttade till Järle för
nästan tjugo år sedan blev vi varmt
mottagna. Det var därför lätt att komma
med i byns gemenskap. I byalaget stod
kommittéerna på rad med öppna armar och
olika anbud om att aktivera sig. Sysslan
som ansvarig utgivare för Järle Byablad
ärvde jag i
princip av
Bosse Hazell.
Kanske ingick
den som del i
köpet av huset
som han och
Gunilla sålde
till oss.

organisation. Inte bara för att man ska
känna sig välkommen här utan på en massa
olika sätt.
Järlebygden står nu inför en tid då
mycket kan komma att hända och där
byalaget kan tänkas spela en roll. Det är
saker som
ombyggnaden av
riksvägen med
tillhörande
tillfartsvägar till
Järle. Den slutliga
nedläggningen av
Axbergshammars
Skola. Bokbussen.
Länstrafikens
turtäthet.
Bredband.
Torvbolagets
framtidsplaner.
Järnvägstrafikens
eventuella
återupplivande.
Landsbygdens
överlevnad och våra
möjligheter att få
inflytande över Örebro kommuns beslut.

Rätt snart
hamnade jag
som sekreterare i
byalagets
styrelse. En
post som jag
hade under
flera mandatperioder. När
jag sedan blev engagerad i
Axbergshammars skolstyrelse tyckte jag
att det fick vara nog och klev åt sidan ett
tag. Jag hade nog tänkt att åter ställa upp
för styrelsen, ifall man ville ha mig, så
småningom. Men jag tänkte att det låg lite
längre fram i tiden och blev därför
överraskad (trots att jag hade ganska
nära kontakt med delar av valberedningen) när jag nyligen blev föreslagen
som ny ordförande. Man får ju sällan
själv välja när olika saker ska hända i
livet så trots att detta kom lite otajmat så
bet jag ihop och accepterade.
Missförstå mig inte, jag accepterade inte
motvilligt. Järle Byalag är en viktig

Byabladsredaktionen

Peter Ekström - ansv utg.
Gerd Höök - redaktör
Gösta Tegner - redaktör

Men det är också saker som 150årsjubileet för Järle Station vilket vi ska
försöka fira så gott vi kan. Detta råkar
för övrigt sammanfalla med 200årsjubileet av första gången ett ångdrivet
lokomotiv användes för järnvägstrafik
(fast det var i England).
Byalaget har sedan många år en väl
fungerande styrelse vars erfarna
ledamöter har många idéer om hur vi ska
ta hand om allt detta. Jag ska nu också
försöka dra mitt strå till stacken.
Peter Ekström

Byabladsadresser:

Ervalla gård, 718 95 Ervalla 019-281310
gerd.hook@telia.com
Floragatan 10, 702 13 Örebro 019-144739/176626
gosta.tegner@scb.se
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