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  JÄRLE            
BYABLADS

vÄRvARnummER 2014

nR 1 mARS  ÅRgÅng 40

JAZZ I JÄRLE

Mycket har vi haft Järle, men aldrig jazzpub. 
Men nu är det dags.

Den 4/5 kl 18.00 öppnar portarna för att 
18.30 släppa på MILL STREET JAZZ OR-

CHESTRA med gammal god jazz. Järlegården 
är platsen för detta, missa inte detta tillfälle 

att höra härlig jazz med lokal förankring.

Entré bara 80:- enkel förtäring och dryck 
kommer finnas.

Varmt välkomna önskar Järle Byalag
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- ELINSTALLATONER - 
Ska ni rusta, bygga nytt eller bara behöver en elektriker! 
Använd er lokala elinstallationsfirma med bas i Ervalla, 

vi utför alla typer av elinstallationer, även telefoni. 
 
Visste ni att det endast behövs 0,3Ampere genom hjärtat på 
en människa för att hjärtstillestånd ska uppstå. Ett 
vägguttag är ofta säkrat till 10 Ampere, vilket är dödligt 
300 gånger om för en människa. För er egen skull och även 
för brandsäkerheten - se till att jordfelsbrytare installeras 
hos dig. 

K A M P A N J  
Installation av jordfelsbrytare 

2495kr* 
 

 
N y t t j a  R O T - a v d r a g e t  - 5 0 % p å  a r b e t s k o s t n a d e n  

 
Innehar allmän behörighet, F-skatt och ansvarsförsäkring 

*om det visar sig efter installationen att ni har jordfel i anläggningen, sker                                                                                                                                                                                    
            felsökning med löpande debitering 
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

 Medlemmar sökes! Ja så måste det börja. Vi har tappat nästan 200 
medlemmar på de senaste 7-8 åren. Ett tag var vi över 400 medlem-
mar och nu är vi 245. Visserligen hade vi när det var som mest en 
väldigt stor ungdomsverksamhet. Vi hade många medlemmar som inte 
bodde i byn eller i närheten. Det är ett skäl. Sen misstänker vi att alla 
familjemedlemmar inte registreras då man betalar via internet. Med-
dela Gösta Tegner via mail hur många och vilka det finns i familjen. 
Det blir ju inte dyrare, 300:- för hela familjen även om man har nio 
barn! Vi får bidrag för antal medlemmar och kan vi få nya medlemmar 
är det också klirr i kassan. Det behövs för en ideel förening.
  Men, pengarna är inte det viktigaste, det är viktigare att folk tyck-
er att det är värt något att det finns ett aktivt byalag. Och aktivt 
är det. Läs bara verksamhetsberättelsen. Den visar hur mycket som 
egentligen sker i en liten by med omgivning. En fascinerande läsning. 
Detta år tror jag inte blir något undantag även om det inte är något 
jubileum.

  Så använd inbetalningskortet längst bak och bli medlem i Järle bya-
lag. Du/ni blir inte lottlösa. Förutom 4 nummer av detta eminenta blad 
så har man en hel del förmåner vilket ni kan läsa om på annan plats i 
tidningen.
  Jag hoppas att alla de som är med på öppna förskolan och Hållbar 
bygd aktiviteterna åtminstone är medlemmar. Vi har inte krävt det 
men det är en sorts solidaritet med den förening som ordnar med allt 
detta.
  Nog tjatat om detta. En aktivitet som jag måste slå ett slag för är 
vår röj och fixardag som det också står mer om. 26/4 ska vi röja och 
renovera vid Järlegården, stationen och lekplatsen så att det blir fint 
till våren och sommaren. Vi vill ju ha det fint runt vårt café och alla 
föräldrar som någonsin nyttjar lekplatsen, vill ju att den ska vara fin 
och funktionell. Så gå man ur huse. Byalaget kommer bjuda på något 
gott under tiden och efteråt. Caféet hoppas vi hitta en lösning till så 
att vi kan njuta av gott fika i stationsträdgården och en trevlig mark-
nad enligt traditionen. Det är något att se fram emot när snön faller 
tätt utanför fönstret.

  Jag ser fram emot ett nytt verksamhetsår fyllt med olika aktivite-
ter och engagemang i utvecklingsfrågor.
  Tveka inte bli medlem i Järle byalag.
  
      Sven Röstlund ordförande
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Hyr eller låna Järlegården.
Perfekt till bröllop, dop, födelsedagar eller andra fester. Här finns 
köksgeråd, glas, porslin mm. Musikanläggning och projektor så man 
kan se på film eller TV. Eller för att spela spel, pngis eller annat.
Järlegården bokas hos Johan eller Malin Skyman, tel  0587- 50301 
070 - 510 18 58.

Byalaget har beslut om följande hyror och regler. Gäller allt privat 
nyttjande, byalagsaktiviteter är gratis.
   800:- för icke-medlem i byalaget per dygn
   400:- för vuxen medlem i byalaget per dygn
   200:- för vuxen medlem i byalaget för nyttjamde max 6 timmar
Betalning till bankgiro 762-5007 i samband med nyttjandet.

För ”spontana aktiviteter” med ett fåtäl deltagare, som pingis, 
sällskapsspel, filmtittande etc kan man boka tidigast en vecka innan. 
Sådan aktivitet är gratis även för vuxna medlemmar. Frivilliga bi-
drag är förståss välkomna.
Om ungdom ska boka lokalen ska detta göras av förälder, som då är 
ansvarig för ordning och att lokalen är iordningställd efteråt. När 
ungdom nyttjar lokal är alkoholförtäring förbjuden. Med undom 
menas den som under innevarande år fyller max 19 år.

Vid uthyrning disponeras hela undervåningen på Järlegården med in-
redning och inventarier. Lokalen ska efteråt återställas i ursprung-
ligt skick. För utebliven eller bristfällig städning debiteras nyttja-
ren. Rök och pälsdjurförbud råder i lokalen. Eventuell skada ersätts 
av den som hyrt lokalen. Anmälningsplikt gäller. Det är viktigt att ta 
hänsyn till närboende och inte upptäda störande. Sopor källsorteras 
och slängs i soptunnor. Följs inte regler kan man bli avstängd från 
att hyra Järlegården. 
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Medlemsskap i Byalaget, vad innebär det?

Medlemsavgiften betalas per kalenderår. Avgiften är:
Familj 300:- med det menas 1-2 vuxna och samtliga barn
Enskild vuxen medlem 200:-
Enbart prenumeration på Byabladet 200:- 

Om man betalar via internet och har svårt att få med alla 
uppgiter på personer mm så skicka ett mejl till 
g.tegner@telia.com och för in alla uppgifetr och betal-
ningsdag.
Den som betalar före majs utgång får medlemskort för 
2014 med Byabladet i juni. För vissa av förmånerna behövs 
det som t ex rabatterad tågresa och gratisfika på statio-
nen.
Förutom att man blir en del av Järle Byalag och stöder 
föreningens verksamhet så får man en hel del förmåner 
såsom:
- 4 nummer av Byabladet. Ovärderlig informationskälla   
om vad som händer och har hänt i bygden.
- Hyra Järlegården för halva priset mot normalt.
- Disponera Järlegården gratis för t ex pingis, spel, film-
tittande.
- Låna föreningens ”skepp” Järlan II som ligger i ån ring 
Nils-Åke Österberg 0587-50004
- Åka tåg för halva priset (dock ej under Nora marknad)
- En gratisfika på stationscaféet
- Subventionerad middag på årsmötet
- Rabatt på bordshyra på Järle marknad
- Möjlighet se film, fotboll o dyl när föreningen ordnar 
såna aktiviteter.

Samt en del annat som händer under året. Så bli med-
lem. Använd inbetalningskortet på sista sidan eller beta-
la på nätet. Behövs särskilt inbetalningskort, ring Gösta        
019-507 28 57
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Stationsjobb 2014 
- kafésommar i 

Järle
Järle stationskafé går mot 
sin tjugoåttonde säsong och 
vi räknar som vanligt med 
att flera ungdomar  kan beredas feriepraktik av Örebro kommun vid stationen nå-
gon treveckorsperiod från vecka 25, tisdag 17 juni till vecka 33, söndag 7 augusti

Så DU som  är intresserad ska allra först registrera dig på Örebro kommuns hem-
sida, senast 23 mars (bråttom alltså). Sen ringer, sms:ar eller mejlar du byala-
gets kontaktperson Gösta  Tegner, 070-611 33 85  gtegner@telia.com.

Kolla på kommunens hemsida (googla feriepraktik 2014 Örebro kommun). Där 
står det:  Öo kommmun erbjuder feriepraktik till ungdomar mellan 15 och 18 år 
som är skrivna i Örebro kommun.
 Feriepraktik innebär sommarjobb under högst tre sommarveckor inom 
offentlig sektor, föreningsliv och företag. I år har 2 100 ungdomar möjlighet att 
sommarjobba.
 Målet med feriepraktiken är att du ska få arbetslivserfarenhet och möjlig-
het att knyta kontakter på arbetsmarknaden. Lönen är 61 kr/timme.

Vem kan söka feriepraktik?
För möjlighet till sommarjobb krävs:
 att du är skriven i Örebro kommun går ut årskurs 9 eller årskurs 1 eller 2 
på gymnasiet
 att du fyller 15 år senast innan ditt sommarjobb startar (se perioderna 
nedan).
För dig som blir 18 år under 2014 gäller följande:
 att du som fyller 18 år den 1 juni eller senare kan söka feriepraktik
 att du som fyller 18 år den 31 maj eller tidigare på året kan tyvärr inte 
söka feriepraktik.

Sommarens feriepraktikperioder
Praktikperioden är en till tre veckor (normalt tre) och maximalt 120 timmar.
Första perioden vecka 25-27  Andra perioden v. 28-30 Tredje perioden v. 31-33

Observera att andra perioder kan förekomma, dock gäller alltid maximalt 120 
timmar. Under vecka 21 får du besked om du har fått sommarjobb. Beskedet 
skickas hem till dig. Det brukar vara en del som tackar nej till erbjuden praktik. 
Det innebär att chansen till sommarjobb kan finnas även efter vecka 21.
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JÄRLE MARKNAD 28 JUNI

  Som vanligt inträffar Järle Marknad första lördag 
efter midsommar. Det vill säga 28 juni mellan 10-16 
vid Järle station. Caféet är öppet, grillen ska vara 
tänd, Open house spela härlig musik, Bröderna Berg-
kvist glädja barnen med kasperteater och kaninerna 
hoppa på fotbollsplanen. Samt givetvis alla färsäljare 
från när och fjärran som säljer sina saker. Ponnyrid-
ning blir det med allt medan ångloken kommer och går.

Vill du boka marknadsbord så gör du det hos Sven 
Röstlund mejl sven.rostlund@hotmail.com eller på tel 
0587-50076 (kvällstid/helger)

Bordshyran är för medlem 150:- och för icke-medlem 
200:-
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ÅRSMÖTE 2014

I ett lätt snötöigt Järle samlades 25 vuxna och 5 barn för att hålla års-
möte. Allt enligt traditioner såsom ordförandens klädsel som den goda 
maten.
Undertecknad fick äran att hålla i mötesklubban och ständiga sekretera-
ren (Järles snabbaste) fick fatta den datoriserade pennan. 

Så gick vi punkt för punkt genom dagordningen enligt stadgarna. Med lätt 
högtidliga punkter som, fråga om mötets behöriga utlysande och fråga om 
beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året! Där emellan 
upplästes verksamhetsberättelsen som i justerad form kan avläsas i sin 
helhet i Bladet. Även verksamhetsplanen för vad vi ska göra 2014 finns att 
läsa.

Ekonomin genomgicks, på ett sätt gick vi plus, på ett sätt minus. Det vill 
säga räknar vi en bropengarna som vi fick från Lilla Mons bygdegårdsför-
ening så gock vi plus. Men de är reserverade för bron och inget annat. Så 
räknar vi inte dem gick vi minus. Men vi oroar oss inte vi har en god eko-
nomi och vet vart pengarna gått och var vi hoppas få in mer. Och det är 
frmför allt medlemstappet, som vi måste vända. 
  Så valdes undertecknad till ordförande för 2014, och till styrelsen 
omvaldes Lasse Carlsson, Sigrid Rejås och Mikael Dybeck. Ny ersättare 
för ett år Johan Skyman. Så var mötet slut och vi diskuterade först om 
en stor röjar och fixardag i Järle. 26 april hoppas vi att folk ska gå man 
ur huse för att städa, röja och renovera såväl Järlegård, som station och 
lekplats.
  Sedan informerade Anki Rauseus om Hållbar bygd, om vad som gjorts och 
framtida planer om odlingar, gemensamma inköp av lokala ekologiska varor, 
kurser och mycket annat. Mycket inspirerande.

Så vidtog det roligaste, maten! Christinas Gästgifveri hade som vanligt 
ordnat det mumsigt med marinerad kycklingfilé med krämig potatisgratäng 
och ädelostsås. Till det sallad, med ost och bröd. Till efterrätt en särde-
les kladdig kladdkaka á la Johan även om det var Malin som gjort den!
Det åts, dracks och pratades i största gemyt och jag tror att alla de som 
var där vär nöjda med en trevlig kväll.
  Tack alla som hjälpte till med att duka fram, diska, städa och se till att 
allt var som det skulle. Det blev ett jackkmysterium när vi skulle gå. Detta 
då en jacka fattades och en annan hängde kvar. Försökte i några dagar ta 
reda på vem som tagit fel, Men så visade det sig att jackan kommit tillba-
ka. Förmodligen dagen efter när det var tipspromenad. 
     
        Sven Röstlund
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JULBILDSTÄVLINGEN - rätt svar och vinnaren

Ja, det handlade alltså om nedanstående två motiv, var de finns och 
bilavståndet emellan. Rätt svar för den vänstra bilden är Kanalparken i 
Motala och det är ju Baltzar von Platen som projekterar och en gubbe 
som gräver. Högra bilden är Lidköpings berömda rådhus på Nya torget 
som numera hyser turistbyrå och kafé. 
 Och det är sålunda bilavståndet, ca 18 mil, mellan dessa två stä-
der det handlar om och av de tre rätta svaren som inkommit har redak-
tionen dragit lott och vann gjorde Gerd Höök, Ervalla. Grattis Gerd och 
gör nåt roligt för vinsten (200 kr).

Sista kapitlet för vårt engagemang  i detta fantastiska vandringsom-
råde skrivs den torsdagen 5 juni då Länsstyrelsen kommer att inviga 
detta naturreservat med aktiviteter, invigningstal och framför allt en 
postum hyllning till Skärmarbodabergens ”upptäckare” Nisse Petters-
son. I form av minnestavlor vid entrén och vid Nisses grottsystem i 
Trollebo som han var extra stolt över. 

Allmänheten är välkommen så håll utkik i NA och på byalagets hemsida 
om klockslag m.m. den 5 juni.       
       /gösta
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ERVALLA SK

Sommarens matcher på Lyckevallen

26/4 15:00 Närkes kils SK
7/5 19:00 FK Örebro
23/5 19:00 Grönbo IF
6/6 15:00 Garphyttans IF (Nationaldagen)
18/6 19:00 Fellingsbro GoIF
9/8 15:00 Lilla Örebro BK
20/8 19:00 Hovsta IF
29/8 18:30 Glanshammars IF
20/9 15:00 IFK Lindesberg

Lägg där till tre ungdomslag, zumbagänget, fotbollsskola, bygdeklassikern 
mm mm. Händer en hel del saker på bygdens idrottsplats. Bli medlem du 
med, enskild 150:- el familjemedlemskap 350:-, ESKs plusgiro 12 59 02-7. 
I samband med detta mejlar du till lyckevallen@hotmail.com. 

Varmt välkommen till ännu en händelserik säsong med bygdens sportklubb 
hälsar Per-Åke Sörman, ledare Ervalla SK.

ERVALLA FÖRETAGARE

Välkommen att bli medlem i Ervalla Företagare !
Våra intentioner är att bidra till ett gynnsamt klimat för alla som 
bor och verkar i Ervallabygden. Desto flera medlemmar desto bättre 
kan vi påverka och främja utvecklingen i 
vår bygd. Och det gäller alla unga som gamla.
Under 2013 har vi träffats på frukostmöten och programmet har 
varit varierande.
Ibland med föreläsare utifrån och inte alltför sällan har vi som 
företagare haft möjlighet att presentera och berätta lite om våra 
företag och vad vi kan erbjuda.

Medlemsavgift är oförändrad  500 kr även för 2014.  Vi emotser 
medlemsavgiften senast den sista mars på  bankgiro är 842-1646.

Med tack på förhand och hjärtligt välkomna till vår förening !
Datum för kommande möten är följande: 
5 mars på Hult Säteri kl. 18.30
2 april på Christinas Gästgifveri kl. 18.30 
7 maj på Hult Säteri kl 07.00.  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR JÄRLE BYALAG 2013

  
  Så var det dags att sammanfatta verksamhetsåret 2013. Detta år 
då vi fyllde 40 år! Ja må vi leva i högsta välmåga, skulle jag vilja säga. 
Detta trots att vi åter minskar i medlemsantal från 275 till 245. Så 
fjolårets uppgång var ingen trend. Detta måste vi se till att ändra på. 
Jubiléet firades som sig bör med en mycket trevlig dag. Jubiléet i all 
ära men den stora nyheten var Omställningsby Järle som har med-
fört ett ökat ekologiskt tänk med närodlingarna vid stationen som 
ingen kan ha missat., kurser i allt från surdegsbak till korvstoppning. 
Länspendeln som vi oroade oss mycket för förra året ser ut att ha 
gått in i en törnrosasömn, vilket känns nöjsamt.
  Årmötet avhölls som vanligt på Järlegården var välbesökt och trev-
ligt, 41 vuxna och barn deltog i årsmötesförhandlingar och den ef-
terföljande diskussionen och den kanske mest uppskattade punkten. 
Kvällens supé a´la Christinas Gästgifveri. Styrelsen som bildades och 
som haft sju styrelsemöten har bestått av: Sven Röstlund ordföran-
de, Sigrid Rejås sekreterare, Lasse Carlsson kassör, Claes Victorin, 
Mikael Dybeck, Kristina Andersson och Ines Wagner övriga ledamöter. 
Evelina Ekström ersättare. En fråga vi kämpar med och där vi verkli-
gen trampar vatten är gångbron där vi plötsligt fick ett oväntat och 
stort pengabidrag, mer om detta senare. Vi hoppas kunna få kommu-
nerna på andra tankar och hjälpa oss med denna angelägna fråga.
 Jubiléet firades den 14 aug med en 3-6-9 aktivitet, en trestegsraket 
med barnen i fokus kl 3, familjen kl 6 och vuxna kl 9. Vi startade med 
tipspromenadfrågor för barn och vuxna. Vuxen frågorna var byggde på 
byalagskunskap och skarpast på det var Karin Ekstöm i Grindtorp och 
det var nog svårare än vad Gittan trott med tanke på att 10 rätt räck-
te för seger. Efter det frossade vi i jubileumstårta och sen kom Nic-
las, trollkarlen som fick borden att sväva, ordförande Sven att bete 
sig olikt och alla andra att bli som ”fågelholkar” när det ena efter 
det andra fantastiska tricket visades. Jubileumsmiddagen i strålande 
kvällssol i stationsträdgården blev lyckad. Mestadels kräftor avnjöts 
och odlargruppen bjöd på sköna gröna rätter. Sen sjöng vi jubileums-
sången och några andra kända alster. Sen drog de flesta till pubben på 
Järlegården kl 9 för att dansa loss till Partypropellrarna kvällen lång. 
En lyckad dag med andra ord. 
  Vi hade besök av Örebros nye landsbygdsstrateg Kalle Selande och 
dennes chef. De inventarar 18 byar i kommunen och vad som behövs 
för utveckling så vi berättade hur vi såg på det. Och överst på ”önske-
lista” givetvis, en ny gångbro.

  Organisationer som vi på olika sätt är med i är: Ervalla bygdelag, 
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Nora bygderåd, Nora järnvägsmuseum, Leader Bergslagen, Länsbyg-
derådet, Bygdegårdarnas riksförbund,Kilsbergsfrämjandet, Hela 
Sverige ska leva, Framtidsforum Ervalla. Vi är dessutom medlemmar 
i Örebro föreningsråd samt Barn i Bergslagen. Vi stödjer ekonomiskt 
SOS barnbyar. 

Barn och ungdom
  Den mest typiska barnverksamheten vi har är Öppna förskolan som 
är öppen en dag i veckan så föräldrar och barn får träffas umgås och 
leka. Pyssla och fika i all gemyt.
  Isbanan var spolad och förnöjde både barn och de bandy eller hock-
eyspelande papporna. Dessa som för övrigt var de som tacknämligt såg 
till att isbanan var spolad.
  Någon busskur blev det inte i år. Den som vi ansåg oss lovad var helt 
plötsligt försvunnen!
  Lekplatsen har vi fått 25.000:- från kommunen för upprustning, och 
ny lekstuga och gungdjur är inköpta och ska sättas på plats under 
2014. Sen ska vi även renovera staket, övriga saker på lekplatsen och 
sätta upp nya grindar.

Bro och skepp
  Denna kommitté där nästan inget händer har levt upp. Lite beroende 
på att vi var nödda och tvungna som det heter, när flera broplankor 
var så murkna att de gick sönder. Men ett antal snickarkunniga män 
samlades en dag under sommaren och repererade plankor och del av 
staketet. Sen är ju kapitlet om stor reparation av bron ett kapitel 
som inte löst sig än. Men vi bjöd in representanter för Örebro och 
Nora kommun samt Regionförbundet att bese bron. Tyvärr kom bara 
Regionförbundet som kunde konstatera att det inte var något för 
dem. Kommunerna gav negativt besked om hjälp, men en artikel i Ne-
rikes Allehanda blev det i alla fall. Och den kom i precis rätt tid. För 
just då lades Lilla Mons bygdegård ner och där röstade man fram ett 
beslut att låta sina tillgångar på nästan 150.000:- gå till Byalaget för 
att reparera bron!!! Detta noteras med stor tacksamhet.
  Så har vi fått en ny skeppsansvarig till Järlan II. Det är Nils-Åke 
Österberg som tagit på sig detta och som har nyckel till ”skeppet”. 
När caféet är öppet finns en nyckel där också, för att disponeras av 
medlemmar.

Byablad
  Byabladet vårt eminenta forum för vad som hänt och ska hända, har 
som vanligt kommit ut med fyra nummer. Fyllda med information om 
vad som ska hända. Och om vad som hänt, som jubileumsfest, marknad, 
musikafton, dockverkstad, hantverksmagasin mm mm. Ibland historis-
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ka reportage eller om trakten omkring oss. Dessutom en möjlighet för 
våra företagare att göra reklam för sig till de närboende för en billig 
penning som kommer oss till god nytta. Även traktens olika föreningar 
och församlingar har möjlighet att informera om sin verksamhet.

Café och turism 
 Det blev en lovande upptakt på den tjugosjunde! kafésäsongen. Med 
Kanans generösa planteringsinsatser i alla våra trädgårdskrukor och 
ständigt underhåll av dessa med nya blommor, femtunga och spikfuch-
sia, hela säsongen. Jättesnyggt. Bevattningen av krukor, rabatter och 
inte minst mängden odlingslådor - nytt och uppskattat inslag i träd-
gården – höll kafépersonalen rejält igång i värmen. Även kaféresur-
serna lovade gott inför turistinvasionen. Fyra vuxna handledare och 
elva ungdomar som gjorde sitt bästa efter förmåga och inställning. 
Varierande egenskaper, verkligen! Sammantaget var alla våra kafégäs-
ter nöjda med trevligt bemötande och allt det goda som serverades. 
Gerds bullar och kafétjejernas äppelkakor i topp som vanligt. Och 
glassen gick åt som aldrig förr om vi räknar in alla mjukglassar som 
följd av krånglande och kraschade frysboxar. Omsättningen sjönk 
jämfört med 2012, till stor del beroende på de tågfria fredagarna 
enligt fastlagd tidtabell. Rätt korkat men förståeligt med tanke på 
järnvägens alltmer sviktande resurser.

Hantverk och marknad
  Hantverksmagasinet hade som vänligt öppet från marknaden och till 
ljusstråk, och tack vare den fina sommaren blev det bättre behållning 
än de tidigare magra somrarna. Många besökare som handlade av våra 
lokala hantverkare. Hela 16 deltagare var väldigt bra och ledde till att 
det blev mindre arbetsinsats för var och en.
  Marknaden var också mycket lyckad i traditionell form i det lilla for-
matet. Tågen gick och det kom många besökare för att se på kaniner, 
kasperteater och lyssna till Open house. Eller för att handla, fika, äta 
grillat eller möjligen prova bollspark. Om det inte kommit en störtskur 
mot slutet av dagen hade vi gjort ett rekordresultat! Men vädrets 
makter är inte alltid med oss även om vi hade bra väder övriga delen 
av marknaden. För övrigt var det jubileum även för marknaden som 
fyllde 25 år. Och därför var det som sig bör kaktävling som togs hem 
av Sigrid Rejås med sina mumsiga mandelskorpor.
 
Hemsida 
Hemsidan har kompletterats med en hel del material framför allt om 
Hållbara Järle aktiviteterna, men mycket annat också. Kalendern har 
dock inte kommit igång som planerat, men nu finns på facebook grup-
pen ”Det händer i Järle” som komplement. Det är i dagsläge 95 pers 
i gruppen och det är bara att anmäla intresse. Bokningskalendern på 
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Järlegårdssidan fungerar bra och alla som vill nyttja Järlegården kan 
kolla bokningsläget innan.

Järlegården 
 På senhösten så bytte vi bokare och nyckelutlämnare. Linda och John. 
som haft detta ansvar avlöstes av av fam Skyman. Tack för det som 
varit och tack ni som 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 liksom 
kasperteater, ljusstråk och Lillåskolans höststart som är andra aktivi-
teter som brukar återkomma. 
Privatuthyrningen har ytterligare minskat i år jmf med i fjol. Det vore 
väldigt bra att öka intäkterna, för dessa täcker bara 20% av kostna-
derna i nuläget. 
Inga stora underhållsåtgärder har gjorts, utan de sedvanliga vår och 
höstsamlingarna har genomfört erforderliga skötselinsatser, båda 
med gott deltagande från byn. Tack för det.

Omställning hållbar bygd 
Vår senaste kommitté handlar om omställning till hållbara Järle. Precis 
ett år gammal och har hunnit med en olika aktiviteter. Startades för 
att bli omställningsby i ett Leader Bergslagen projekt. Det blev inte 
riktigt så, men omställningsby kan vi kalla oss ändå. Med aktiviteter 
som allmänna möten med film, inköp, odling och energi som teman. Vi-
dare odlargruppen som skapade fantastiskt fina odlingslådor vid sta-
tionen och är ett jättebra exempel på vad som kan göras tillsammans. 
Sen grönsakssafaris hos gruppens medlemmar. Nya recept, byte av 
fröer och plantor. Samordning av inköp från traktens ekologiska odla-
re har skett varannan vecka. Bidrag från Leader Bergslagen ordnades 
för odlingen och vi fick också stöd för att förädla mat. Grönsaks-
syrning, korvstoppning och brödbak har lockat många deltagare. Vid 
Ervalla dagen i sept så informerade vi om hållbar omställning i bygden 
och exempel på hur. På hemsidan finns bra info från aktiviteterna som 
fortsätter i år för ett hållbart Järle. 

Stationen 
  Som nämnts ovan, planteringslådorna var trevliga inslag och till varje 
låda fanns pedagogiska och lite kul info om vad som odlades. Och det 
växte som tusan och alla fick smaka och köket tog sallad m.m. till alla 
sina mackor. Det gamla trädgårdsmöblemanget som nu blivit ordentligt 
slitet fylldes på med fem nya vita grupper som skruvades ihop efter 
bästa förmåga. Mycket välbehövligt. Under höst- och förvintern drogs 
igång en rätt omfattande trädfällning och slyrensning i trädgården, 
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runt isbanan och längs järnvägen från Carlssons till Torvmossevägen. 
Också mycket välbehövligt, till och med så pass att viss kritik inkom-
mit på att det röjts för mycket. Vår flaggstång rasade omkull i en 
av höststormarna. Det var den fina hålahultsstången som restes till 
150-årsjubileet 2004. Den höll alltså i bara nio år vilket helt får skyl-
las på bristfälligt underhåll. Törs vi skaffa en plaststång istället i den 
anrika trädgården? 

Studie och kultur
  Byalagets 40 årsjubileum skulle ju färga alla våra aktiviteter. Men 
det böjade inte så bra då jubileumsresan till Linköping inställdes pga 
för få anmälda. Men jubileumsfesten blev ju lyckad och de olika de-
larna välbesökta.
  På höstkvisten ordnades en visafton med pub på Järlegården, men 
tyvärr blev det även här ganska glest med besökare vilket var tråkigt. 
Men de som kom tror jag var nöjda över musik, trevligt sällskap och 
pub.
  Desto fler besökare blev det när det ordnades dockverkstad med 
Kasper.
Då kom nog alla byns barn och tillverkade kasperdockor av sällan skå-
dat slag. Så bjöds på kasperföreställningen Prinsessans halsband med 
och av Bröderna Bergkvist. Publiken deltog med liv och lust och nästan 
handgripligen i föreställningen.

Sammanfattning
  Det händer och sker som synes en hel del i denna lilla by med om-
givning och det ser väldigt hoppfullt ut för framtiden. Med så många 
barnfamiljer som nu finns borde det finnas mycket energi och driv-
kraft för framtiden. Vi hoppas ju givetvis kunna vända den tråkiga 
medlemsutvecklingen. Det nya tänket med Omställningsby hållbar 
utveckling hoppas vi också fortsätter och dessutom utvecklas ytter-
ligare vilket verkar mycket sannolikt. Byalaget ser således fram mot 
ett gott nytt verksamhetsår.
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Järle Byalag
B   O   K   S   L   U   T     2  0  1 3 2014-01-25 VER. -132

INGÅENDE tillgångar 301 158 kr skulder o eget kapital 301 158 kr
BALANS - kassa 8 512
2013-01-01 - bank- o plusgiro 103 401 - kortfristiga skulder 8 940

- bank 16 545 - kapital 262 524
- fordringar 10 200 - årets överskott 29 694
- Järlegården 162 500

utfall 2012 utfall 2011 utfall 2010

INTÄKTER medlems- o pren.avgifter 29 000 30 700 30 800 34 200
- medlemsavgifter 246 pers) 27 600 275 29 500 28800 32200
-övr pren (7 st) 1 400 6 1 200 2000 2000
bidrag 39 571 15 432 299334 168755
- kom. grundbidrag 14 571 15 432 18302 22755
- övriga bidrag 0 0 0 16 000
- lekplatsen 25 000 - bredbandet 0 281032 130000
övr inkomster 16 671 168 918 4 313 13199 35 080
Järlegården uthyrning 6 300 8 300 10800 42 747
Lilla Mon brobidrag 145 947
stationsförsäljningen (netto) 73 057 85 560 27900 35992
- café intäkter 150 987 161 448 92011 114850
- café kostnader -77 930 -75 889 -64111 -78858

räntor 237 1 367 732 225
s u m m a  i n t ä k t e r 310 783 kr 145 672 382 765 316 999

KOST- Byabladet 20 219 15 547 14737 21380
NADER -tryck o bilder 19 500 17 652 18255 19618

-distribution 5 019 3 995 4982 4992
-annonsintäkter -4 300 -6 100 -8500 -3200

Stationen 58 524 41 003 43108 46743
-hyra 25 858 20 680 20100 20100
-underhåll, drift 18 759 20 323 23008 26643
- inventarier, utrustning 13 907
Järlegården 29 467 28 750 33870 39062
- underhåll, drift 29 467 27 866 33870 36081
- inventarier, utrustning 0 884 0 10060
Gångbron 3 658 3 658 0 0 0
Verksamhet 55 035 30 678 303049 172991
-årsmöte 3 431 3 379 2179 1742
-sammankomster, styr. komm. 6 868 0 111 120
-öppna förskolan 2 545 0 775 2934
-aktiviteter, arrangemang 17 166 6 066 -1904 5717
-museirum, markn, hantv.mag. 6 711 2 250 6883 3354
-hemsida, gåvor, marknadsföring 10 339 10 534 8858 8393
-administration, porto o avgifter 5 438 4 154 4208 2604
-övr utgifter 2 537 795 795 18 127
-lekplatsprojektet 26 246 26 246 - bredbandet 3 500 281144 130000

s u m m a  k o s t n a d e r 193 149 kr 115 978 394 764 280 176

ÅRETS ÖVERSKOTT 117 634 kr +29 694 kr -11 999 kr +36 823 kr
RESULTAT EXKL BROPENG -145947 -28 313 kr

UTGÅENDE tillgångar 412 352 kr skulder o eget kapital 412 352 kr
BALANS - kassa -584
2013-12-31 - bank- o plusgiro 79 570 - kortfristig skuld 2 500

- bank Nordea o BS 163 866 - kapital 149 929
- fordringar 7 000 - brofonden 142 289
- Järlegården 162 500 - årets överskott 117 634
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Inför våren och 
sommaren

Handla direkt i trädgården
Penséplantor

Tulpaner - Påskblommor
Krukväxter - Amplar

Utplanteringsväxter

Vi tar betalkort

Öppettider:
Tisd, onsd, torsd, fred till 16

Extra öppet maj o juni: alla vardagar till 19 
Lördagar till 16    Sön- o helgdagar stängt

Ring gärna om övrig tid!
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Aktiviteter inom Hållbara Järle & Omställ-
ning Nora under våren 2014:
3 april. Hållbara Järlekväll med filmvisning. Tema: lokal mat & 
odling. Järlegården kl 18-21. Alla är varmt välkomna. Vi bjuder på fika 
och delar ut pumpafrön inför årets skördefest med pumpautställning .

12 april. Beskärningskurs fruktträd hos Lotta Linton. Föranmälan 
till Lotta. Få platser kvar…

13 maj. Frö & plantbytarträff hos Nils-Gunnar & Britt på Kanan. 
Tid: 18-21. Alla som vill tar med sig frön, sticklingar eller några plan-
tor som man har lite extra av. Värdparet bjuder på fika. Ingen föran-
mälan.

1 juni. Studiebesök & introduktion av permakultur på Rikkenstorps 
gård, Ljusnarsbergs kommun. Mer info i nästa nummer.

Byaodlingen vid Järle station kommer åter att starta upp under 
våren. Vi träffas på söndagar, kl 15.00. Startdatum ej satt ännu. Alla 
intresserade är varmt välkomna att delta de tillfällen det passar. Vi 
odlar i gemenskap, delar med oss av erfarenheter och tips, experi-
menterar, fikar och umgås.

I FaceBook-gruppen ”Det händer i Järle” hittar man akti-
viteter, inlägg och bilder som berör Järle. Gå gärna med där 
.  Mer aktiviteter hittar man bl a på ”Omställning Bergsla-
gens” FaceBook-sida samt Hela Sverige ska Leva, Läns-
bygderådet Örebro läns hemsida.

Har du frågor eller idéer så hör gärna av dig.
/Hälsar Ankie Rauséus
sammankallande i Hållbara Järlekommittén
E-post: ankie.rauseus@telia.com, 070-28 07 466, 504 21 (hem)
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Ur Ervalla Hembygdsförenings program:
 

 April
12 Lördag från kl 10
ARBETSLÖRDAG  vid Hembygdsgården. 
Vi bjuder på macka med ägg&sill.
 

 26 Lördag från kl 10
ARBETSLÖRDAG  inför valborgsmässofirandet. Korv & fika
 

 30 Onsdag kl 19
Traditionsenligt valborgsmässofirande vid 
vår fina hembygdsgård. Kaffe, korv, tipspromenad, 
tombola, vårsånger, vårtal.  Fri entré. 

Maj
24 Lördag Kl 9
Torpvandring. Samling hembygdsgården. Medtag kaffekorg.

 

 Juni 
Gårdsmuséet vid Kvarntorp visas, datum meddelas senare. In-
tresserade anmäler sig till Per-Eric på tel. 070-674 76 55. Kaffe-
servering. Fri entré 
14 Lördag från kl 10. 
Arbetslördag vid Hembygdsgården.. Kaffe och korv  
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Harrys Motor Eftr.
Thomas Paulsson

Tel 0587 - 50086  070 - 5750086
Dags för sommardäck och för vårsevice

Järle Åkeri AB

Försäljning och transport av grus,
sand och sorterad jord

0587 - 50219   070 - 5450215
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Catering
Jag levererar god hemlagad mat med rätt temperatur på överens-
kommen tid och plats. Jag serverar det ni vill ha i fräscha Tupperwa-
re-produkter och innan återlämning behöver ni bara skölja ur och 
lägga tillbaks i mina specialväskor. Vi har telefon- och mailkontakt 
senast en vecka innan leverans, så att allt blir precis som ni tänkt er. 
Med mig som leverantör kan ni känna er helt trygga!

Bjuder du gästen, fixar jag resten !

För menyförslag samt ytterligare information se www.festfix.com 

Djurtolk Christina Jarl
Vill du själv lära dig att tala med djuren? 
1-dagskurs den 9 mars 2014 på Christinas Gästgifveri 
Helgkurs 12-13 april 2014 på Christinas Gästgifveri
Vad sägs om en fullspäckad kurs med Sveriges mest uttrycksfulla 
djurtolk?
 Den stora skillnaden mot hembesök och föreläsningar, är att du 
under denna kurs själv får nycklarna till att kunna kommunicera 
bättre med djuren. Med nycklar menas här insikten om hur man 
öppnar sitt sinne för att lättare ta till sig andra varelsers tankar och 
känslor.
Jag gör även hembesök och har föreläsningar, för mer information 
se 
www.djurtolk.com



22

REGNBÅGEMASSAGE

med regndroppsteknik
Välgörande fötter- och ryggbehandling med 
9 fantastiska eteriska oljor som arbetar på 

cellnivå! Tid: 1 timme

PRISERBJUDANDE:
Mars och April - 200 kronor !!!

Presentkort finns att köpa.

Birgitta Carlsson ( granne med Järle station)
Tel 0587-50073 eller 073-5105464

IMMANUEL

Torsdag 27/3 Trivselträff i Ervalla församlingshem 
kl.14,00 Medv. Sång och musik med T-draget. 
 
Långfredag 18/4 kl.11,00 Påskgudstjänst.
 
Torsdag 24/4 Trivselträff i Immanuel, Ervalla  kl.14,00 
Medv. Av kören Hör och Häpna  och musiker från Fräls-
ningsarmén i Örebro
 
Söndagen 6/7 Sommarmöte i Immanuel kl.14,30 
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DEN 26/4 10-15 GÅR VI MAN UR HUSE 
FÖR ATT FIXA TILL JÄRLE INFÖR VÅREN 
OCH SOMMAREN. 

DÅ SKA LEKPLATSEN RENOVERAS, JÄRLE-
GÅRDEN STÄDAS OCH CAFÉET GÖRAS I 
ORDNING FÖR SÄSONGEN. 

DÅ KRÄVS DET ATT VI ÄR MÅNGA SOM 
HJÄLPS ÅT, DÅ BLIR DET OCKSÅ MYCKET 
ROLIGARE. BYALAGET BJUDER PÅ FIKA UN-
DER DAGEN OCH FÖRTÄRING OCH DRYCK 
EFTER ARBETSDAGEN! 
MAN ÄR MED SÅ LÄNGE MAN KAN OCH 
GÖR DET MAN KAN.

VID OTJÄNLIG VÄDERLEK FÖRSÖKER VI 
10/5 ISTÄLLET. 

VÄL MÖTTA FÖR ETT FINT JÄRLE FÖR 
OSS ALLA!
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Leg veterinär

Helena Thérus

Mottagning för alla djurslag
efter tidsbokning (vardagar 8.30-12.00)

Drop-in vaccinationer och kloklipp onsdagar 13-17

Garanterat öppet för foderförsäljning varje dag 8-12

Välkommen!

www.hultabacken.se
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Gällande 21 juni – 24 augusti 2014 För beställning av extratåg, ring 
0587-103 04.
Se även www.nbvj.se

Särskild tidtabell gäller för:
• Midsommarafton 20/6
• Nora Marknad 30/8-31/8

Trafiken bedrivs uteslutande med 
ideella resurser. Reservation för 

eventuellt inställda tåg på grund av 
personalbrist eller tekniska problem. 
Kontrollera för säkerhets skull med 
Nora Turistbyrå tel. 0587-811 20 att 
tågen går den dag du avser att åka.

Extratåg kan insättas vissa dagar 
(även dagar då tågen normalt inte 
går). Annonseras på stationerna 
och hemsidan.

Förklaringar:
|
x

P

Y
c

= Tåget passerar utan uppehåll.
= Tåget stannar vid behov för 

resandes av- och påstigning.
= Persontåg, i regel ångloksdraget. 

Vid stor brandfara motorlok.
= Rälsbuss.
= Går via Gyttorp.
= Går ej 2-4/7
= Går även 2-4/7
= Går även 4/7

Km.

Dagar Ti-To L S LS Ti-To L S Ti-To
Period 30/6-10/8 30/6-10/8 30/6-10/8

Går även/Går ej
Tågnummer Y4 P102 Y6 Y6 P104 Y10

0,0
3,6
5,1
7,4
9,4

fr.

t.

Nora Stad
Källarhalsen
Stora Mon
Lilla Mon
Järle

10.30
x
x
x

10.48

10.50
|
|
|

11.10

13.15
x
x
x

13.33

13.15
x
x
x

13.33

15.00
|
|
|

15.20

15.30
x
x
x

15.48
Km. Tågnummer Y5 P103 Y7 Y7 P105 Y11

0,0
2,0
4,3
5,8
9,4

fr.

t.

Järle
Lilla Mon
Stora Mon
Källarhalsen
Nora Stad

11.20
x
x
x

11.38

11.45
|
|
|

12.05

14.00
x
x
x

14.18

14.00
x
x
x

14.18

15.55
|
|
|

16.15

16.10
x
x
x

16.28

Nora Stad – Järle – Nora Stad

Km.

Dagar LS Ti-To L S LS Ti-To L S LS Ti-To
Period 30/6-10/8 30/6-10/8 30/6-10/8

Går även/Går ej
Tågnummer Y19 Y21 Y21 Y123 Y25 Y25 Y27 Y29

0,0
1,8
---
---
4,9
5,8
8,1

10,3
13,0
14,8

fr.

t.
fr.
t.

t.

Nora Stad
Pershyttevägen
Pershyttan övre
Pershyttan övre
Gyttorp
Käppsta
Knapptorp
Bengtstorp
Vikersvik
Nya Viker

10.15
x
|
|
x
x
x
x
x

10.50

12.00
x

12.16
.....
.....
….
….
….
….
….

12.00
x

12.16
.....
.....
….
….
….
….
….

12.50
|

13.06
13.30
13.43

….
….
….
….
….

14.30
x

14.46
.....
….
….
….
….
….
....

14.30
x

14.46
.....
….
….
….
….
….
....

15.25
x
|
|
x
x
x
x
x

16.00

16.40
x

16.56
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Km. Tågnummer Y20 Y22 Y22 Y124 Y26 Y26 Y28 Y30
0,0
1,9
4,6
6,7
9,0
9,9
---
---

13,0
14,8

fr.

fr.
t.

fr.

t.

Nya Viker
Vikersvik
Bengtstorp
Knapptorp
Käppsta
Gyttorp
Pershyttan övre
Pershyttan övre
Pershyttevägen
Nora Stad

11.15
x
x
x
x

11.35
|
|
x

11.50

…..
.....
.....
….
….
….
….

12.25
x

12.41

…..
.....
.....
….
….
….
….

12.25
x

12.41

….
….
.....
.....
.....

13.55
|

13.30c
|

14.06

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
14.55

x
15.11

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
14.55

x
15.11

16.20
x
x
x
x

16.40
16.56
17.00

x
17.16

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
17.00

x
17.16

Nora Stad – Pershyttan – Gyttorp – Nya Viker och åter

2 3 21 1

1
2
3

12 22 3 3
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HANTVERKSMAGASINET VÄNTAR PÅ DIG!

Även sommaren 2014 finns förstås planer på att öppna Hantverksma-
gasinet vid Järle station.

Som vanligt öppnar vi måndagen efter marknadslördagen, i år blir det 
den 30 juni. Vi har öppet varje dag 10-18 fram till mitten av augusti, 
och sedan några lördagar och söndagar därefter. Första helgen i sep-
tember blir säsongens sista dagar.

Deltagande hantverkare turas om att bemanna magasinet. Hur många 
pass det blir per person vet vi ju inte förrän det är klart hur många 
vi blir. Vill minnas att i fjol var man på plats 4-5 gånger på hela sä-
songen. 

Hur många platser vi har för nytillkomna deltagare vet vi  inte heller i 
skrivande stund. Först måste vi  få veta hur många av fjolårets del-
tagare som kommer med i år också. Men vi gör vad vi kan för att få 
plats med de som så önskar.

Så du som vill delta i årets Hantverksmagasin, anmäl dej senast 21 
april! (påsk)

Även du som var med i fjol och vill fortsätta ska höra av dej.
Ganska snart därefter har vi en första planeringsträff. Och lite läng-
re fram mot sommaren har vi en träff när vi bl.a. lägger schemat.

Hör av dej snarast! 
Gerd   019- 28 13 10;  070- 234 28 80  eller   gerd.hook@telia.com
Kristina   019- 28 21 48  eller   kristina.a.andersson@orebro.se 
Och alla kunder hälsas välkomna från och med den 30 juni!

AXBERGS FÖRSAMLING

Behöver du skjuts till kyrkan?

Vi erbjuder skjuts från Ervalla med omnejd till våra gudstjänster i 
Axberg, Närkes Kil och Hovsta kyrkor.

Anmälan till 019-30 80 40 senast kl.11.00 på fredagen innan.

Axbergs församling, Svenska kyrkan
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PRISBELÖNT ”MATTANT” PÅ JÄRLE DAGIS

  
  Ja så kan man definitivt säga om Eleonor Möller som står för köket med 
tillhörande matlagning.  Dels silverplats i Nordic organic food fair för 
ekologisk matlagning dels semifinalist i Arlas tävling om bästa miljöarbe-
te. Då gratulerar jag och undrar hur det kom sig att hon blev så intresse-
rad av ekologisk matlagning.

Eleonor berättar att hon alltid varit intresserad av miljö och hållbar 
framtid. Redan när man började sortera sopor så kom tankarna igång.
70% av matvarorna som används är ekologiska. Allt kött är svenskt och 
all fisk är MSC-märkt. Örebro kommun är positiv och har som policy att 
ha ekologisk mat vilket underlättar. Eleonor är lite bunden i urvalet då 
man bara har en firma, Servera som man handlar från men de har samti-
digt ett stort utbud av ekologisk mat. Sen kan det handlas lite utanför 
framför allt om man inte behöver storköksförpackningar.
  Den ekologiska maten är ju dyrare men i gengäld har man väldigt lite 
svinn. Det beror på att barnen lärs att inte slänga mat, då det inte är bra 
för miljön.
  
  Så kommer vi in på kapitlet att Eleonors mat är så god. Det säger hon 
beror på att det mesta inte är halvfabrikat utan görs med bra råtvaror. 

Äkta potatismos ska det vara. 
Hon får utan problem barnen att 
äta såväl fisk som soppa. Det går 
ner utan problem. 
Hon berättar också att barnen 
påverkar varandra till det bätt-
re när det gäller att äta.
  Fantastiskt tycker jag som 
haft problem att få i mina barn 
den maten?

  I 14 år har Eleonor varit på 
Järle dagis och de senaste 10 
åren har hon varit ansvarig för 
köket. Vilket förutom matlag-
ning även inkluderar inköp och 
städning av kök. Det märks, 
köket är skinande rent och när 
man frågar barnen om de tycker 
om Eleonors mat så blir det ett 
starkt JA!

  Sven Röstlund
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ETT AXPLOCK AV VAD SOM HÄNDER I SABBATSBERG

Söndag 9 mars 18.00: Bön för bygden i Ungdomsgården

Söndag 30 mars 18.00: Gudstjänst med Simon Richardsson, nattvard 
i Ungdomsgården

Söndag 13 april 14.00: Vårfest med Elimsångarna Frövi i Missionshu-
set

Söndag 11 maj 10.00: Offentlig sommarfest med alla grupper. Vi 
äter lunch, leker och trivs tillsammans.

Söndagsskola kl 10.00 varannan söndag jämna veckor

Seven-eleven lördagar 19.00-23.00

VI ÖNSKAR ALLA EN GLAD PÅSK OCH EN SKÖN SOMMAR

Bygdenytt

Nu över 200 000 besök 

www.bygdenytt.se

Din informationskälla och röst i bygden.
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JÄRLE BYALAG
 STYRELSE, REVISORER OCH NAMNLISTA KOMMITTÉER FÖR 2014

Styrelsen Revisorer
Sven Röstlund, ordf * 500 76 Per Andersson * 501 20
Lasse Carlsson ** 500 73 Anders Berggren * 500 66
Sigrid Rejås ** 502 01 Kjell Carlsson, ersättare * 500 17
Mikael Dybeck ** 070-681 12 77
Ines Wagner *** 503 50 *    vald 1 år 2014
Claes Victorin *** 500 37 **  vald 2 år 2014-2015
Kristina Andersson *** 019-28 21 48 *** kvarstår 2014
Johan Skyman, ersättare * 503 01

Hemsidan
Barn och unga - öppna försk, lekpl, isbana Daniel Carlsson, webmaster 500 73
Sigrid Rejås 502 01 Lasse Carlsson 500 73
Linda Winestrand 504 50 Peter Ekström 501 33
Evelina o Stefan Wiker 504 14 Sven Röstlund 500 76
Maria Bäckström 500 54
Johan o Malin Skyman 503 01 Studier och kultur

Sven Röstlund, sammank 500 76
Byablad L-G Andersson 500 15
Sven Röstlund, sammank 500 76 Ann-Charlotte Linton 500 23
Peter Ekström, ansv utg 501 33 Helena Persson 501 33
Gösta Tegner, medlemsreg. 019-507 28 57 Hilkka Sievert 500 30

Susanne Svanholm 504 16
Järlegården Bodil Österberg 504 01
Lasse Carlsson, sammank 500 73
Birgitta Carlsson 500 73 Stationen
Mikael Dybeck 070-681 12 77 Gösta Tegner, sammank 019-507 28 57
Sven Röstlund 500 76 Lasse Carlsson 500 73
Claes Victorin 500 37 Mikael Dybeck 070-681 12 77
Malin o Johan Skyman, bokning 503 01 Claes Victorin 500 37
Bro- och skepp Mattias Dahlin 500 27
Ingemar Bergman 502 80 Hantverksmagasinet
Björn Bredenberg 500 98 Gerd Höök, sammank 019-28 13 10
Mikael Ekström 500 75 Kristina Andersson 019-28 21 48
Stefan Mauritzon 502 66
Andrew Stone 501 00 Omställning hållbar bygd + Odlargruppen
Kjell Westberg 500 50 Ankie Rauséus, sammank 504 21
Nils-Åke Österberg, Järlan 500 54 Lasse Carlsson 500 73
Café o turism Kristina Andersson 019-28 21 48
kaféansvarig Mäla Ekström 510 23
Kristina Andersson 019-28 21 48 Steven o Lotta Linton 500 23
Sven Röstlund 500 76 Nils-Gunnar o Britt Olsson 500 65
Ines Wagner 503 50 Marit Gjertson
Gösta Tegner 019-507 28 57 Wera Bergman 070-327 77 70

Jill o Stephen Widén 070-779 77 45
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Alla manus, papper eller ännu 
hellre filer skickas till: 
Sven Röstlund
Järle Rönnbärsväg 4, 713 91 Nora 
0587- 500 76  
sven.rostlund@hotmail.com.

Varför inte annonsera 
i Byabladet?
Nästa nummer är värvarnumret 
med en upplaga på 600 ex.

Helsida 300:-, halvsida 200:-, 
kvartssida 100:-
Ring eller mejla Sven 
och diskutera utformning 

Ansvarig utgivare: 
Peter Ekström 0587 - 501 33

Redaktion:  
Sven Röstlund 
0587 - 500 76
sven.rostlund@hotmail.com

Medl- o pren.ansvarig: 
Gösta Tegner 
Floragatan 10, 702 13 Öo
019 - 507 28 57
gtegner@telia.com

VILL DU LÅNA ELLER HYRA JÄRLEGÅRDEN

Boka hos Skymans, tel  0587- 50301 070 - 510 18 58

Manusstopp för nästa nummer blir den 31 maj

Örebro kommuns policy kring barn & ungdomsverksamhet

Enligt beslut i fullmäktige ska varje enskild förening redo-
göra 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 
kan se 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 regiona-
la tävlingar med seriespel med upp och nedflyttningar gör 
barnidrotten prestigefylld och motverkar därmed målet med 
barns idrottande
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Här klarar du av medlems- och prenumerationsavgifterna.
Medlemskort kommer med juninumret.


