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  JÄRLE            
BYABLADS

vÄRvARnummER 2015

nR 1 mARS  ÅRgÅng 41

ERVALLA
600 ÅR

Många roliga evenemang för att fira detta
9/5 Hembygdsföreningen 90 år 11-15

6/6 Nationaldag, Ervalla SK 80 år 11-15
Lyckevallen bl a derby Ervalla - Axberg

27/6 Järle marknad 10-16

27/7 Veteran fotbollsmatch 15.00 
ESK-ÖSK. 18.30 musikkväll med bl a 

Svenne Rubins på Hults säteri

5/9 Ervalladagen aktiviteter i hela Ervalla 
olika föreningar och företag anordnar
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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 fåtal 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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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Så kan vi lägga ännu ett år med många händelser i byalaget till hävder-
na. Och blickar framåt mot ett 2015 som också torde bli händelserikt. 
Det stora som händer är Ervallas 600 års jubileum som kommer mär-
kas. Flera olika tillfällen i såväl Ervalla, som Järle och Hult under året. 
Det hela börjar 9/5 i Ervalla och slutar med Ervalladagen 5/9, obe-
servera den härlig sifferkombinationen. Järle marknad kommer vara 
en del av det hela och uppmärksamma bygdens jubileum.

Sen kommer det hända fler saker, en teaterföreställning mend Pa-
nikteatern som ger ”Frieriet” som tydligen ska vara mycket rolig och 
underhållande. 24/4 smäller det. Se speciell annons om detta. Sen 
hoppas jag att så många som möjligt kommer och deltar i röjardagen 
som åter är en dag då vi städar, fixar inför våren och sommaren runt 
stationen, på Järlegården och på lekplatsen. Detta sker den söndag 
26/4.
Vi har fått glädjande besked att Anette Bredenberg ånyo kommer 
vara caféansvarig för caféverksamheten på Järle station. Och för de 
som besökte caféet förra året så vet ni vad det innebar i uppsving för 
hela verksamheten. Trivsammare i och runt stationen och vilka bak-
verk! Många olika delikata saker med Järlekakan som pricken över i:et. 
Vad ska det bli i år. Det kostar ju givetvis mer att ha en anställd men 
det visade sig i fjol att vi fick igen det flerfallt!

Skördemarknad kommer det bli igen fast i år nere i Ervalla i samband 
med Ervalladagen och vi hoppas också kunna upprepa den lyckade bak-
luckeloppisen från i fjol.

Vad som händer och sker i bygden kan man följa, inte bara i Byabladet 
utan också på vår hemsida www.jarlebyalag.se samt Bygdenytt för Er-
vallabygden www.bygdenytt.se.  Sen finns facebooksidorna ”Det hän-
der i Järle” som just nu har 145 medlemmar, det är bara att gå med. 
Och ”Köp, byt och sälj”. Så det finns många källor till vad som händer 
och sker i trakten.

  Så hoppas jag givetvis att vi ska öka medlemsantalet även i år. Tveka 
inte gå med i Järle byalag och få alla förmåner som det innebär som 
att få denna eminenta tidning i brevlådan fyra gånger per år. En fri 
fika på vå stationscaféet! Och det finns mer se bara vidare i ”Bladet”. 
En förening är ju beroende av att det finns medlemmar och gärna om 
fler medlemmar deltar i och möjliggör aktiviteter.

      Sven Röstlund ordförande
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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 medlem. 
Använd inbetalningskortet på sista sidan eller betala på 
nätet. Behövs särskilt inbetalningskort ring Gösta 019-
5072857



 

- ELINSTALLATIONER - 
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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ETT AXPLOCK AV VAD SOM HÄNDER I SABBATSBERG

Annandag påsk Måndag 6 april 18.00: Gudstjänst med Simon Åberg m fl i 
Ungdomsgården
 
Söndag 19 april 14.00: Vårfest med PRO-kören från Nora m fl i Missionshuset

Söndag 10 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

Medlemsmöten företagarföreningen år 2015

Frukost/kvällsmöten hålls första onsdagen i månaden. Platser Christinas Gästgif-
veri Ervalla Gård och på Hult Säteri. Vid dessa möten är ett av målen att med-
lemmarna skall erbjudas att någon inbjuden gäst eller någon i föreningen förelä-
ser/utbildar om något intressant ämne knutet till näringslivet.  

Kvällsmöte den 1/4 kl. 18:30 på Hult Säteri.
Frukostmöte den 6/5 kl. 08:00 på Christinas Gästgifveri Ervalla Gård.

Våravslutning med grillkväll den 3/6 kl. 18:30 på Christinas Gästgifveri Ervalla 
Gård.

Frukostmöte 2/9 kl. 08:00 på Christinas Gästgifveri Ervalla Gård.
Kvällsmöte den 7/10 kl. 18:30 på Hult Säteri.
Frukostmöte den 4/11 kl. 08:00 på Hult Säteri.

Julbord den 2/12 kl. 19:00 på Christinas Gästgifveri Ervalla Gård.
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JÄRLE MARKNAD 27 JUNI

  Som vanligt inträffar Järle Marknad första lördag 
efter midsommar. Det vill säga 27 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 försäljare 
från när och fjärran som säljer sina saker. Häst och 
vagn blir det, allt medan ångloken kommer och går.

Vill du boka marknadsbord så gör du det hos Sven 
Röstlund meilj sven.rostlund@hotmail.com eller på tel 
0704832687 (kvällstid/helger)

Bordshyran är för medlem 150:- och för icke-medlem 
200:-
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ÅRSMÖTE JÄRLE BYALAG 2015.

  Traditionsenligt avhölls 2015 års årsmöte 2:a söndagen i februari 
på Järlegården. 19 personer hade hörsammat kallelsen, vilket är lite 
färre än vad det brukar vara. Sjukdom hade dock drabbat några som 
skulle kommit. Ordförande Röstlund också traditionsenligt iklädd 
frack ledde mötet och svingade ordförandeklubban med finess. Verk-
samhetsberättelse gicks igenom, likaså ekonomi och revisorerna hade 
sagt sitt. Så var det dags för val. Undertecknad blev vald till ord-
förande för ytterligare ett år. Har nästan tappat räkningen på hur 
många men konkurrensen är om posten är ju inte mördande precis. 
Ines Wagner hade avsagt sig omval. Så mötet omvalde Clas Victorin 
och Kristna Andersson för 2 år och nyvald för två år blev HannaWall-
sten. Kommittélistan fastställdes (se speciell lista på annan plats). 
Och sen var det hela slut. Mötet gick på en dryg halvtimme!
  Sen vidtog diskussioner om vad byalaget ska ägna sig åt och vad 
medlemmarna vill ska hända och ske i byn. Fortsättning på denna dis-
kussion kommer ske på ett senare möte som också finns på en annan 
plats i ”Bladet”.

  När så allt formellt var över så var det dags för årsmötesmiddagen 
som kom från Mogetorps Wärdshus och bestod av honungsmarinerad 
fläskfilé med sås och potatisgratäng. Folk lät sig väl smaka även om 
det kunde varit liiite mera salt i gratängen! Till efterrätt var det åter tradi-
tionsenlig kladdkaka á la Johan, även om det var Malin som gjort den. Äras den 
som äras bör!

  Således en trevlig afton i trevligt sällskap. Vi ser fram emot ett händelserikt 
2015.

        Sven Röstlund

Ordförande Sven och sekreterare Kristina
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR JÄRLE BYALAG 2014

Tänk att man aldrig upphör att förvånas! Jag har tappat räkningen på 
hur många verksamhetsberättelser jag skrivit och varje gång förund-
ras jag över hur mycket som händer. När jag börjar så tänker jag att 
det är väl caféet, marknaden och hantverksmagasinet. Men ju mer jag 
letar desto mer hittar jag. Ett par höjdare för i år var renoveringen 
av lekplatsen, med ny lekstuga. Den stora röjardagen på våren, då man 
gick man ur huse för att hjälpa till. En trevlig tillställning då vi röjde 
såväl stationen, Järlegården och lekplatsen. Det bjöds på fika och i 
slutet på dagen soppa, bröd och öl, korv och läsk till de yngre. Allt gick 
fort och skratten var många. Höstens röj lockade färre, men allt gick 
snabbt och lätt ändå!
  Sen var ju bakluckeloppisen och skördemarknaden två riktiga succé-
er. Sist men inte minst café säsongen med Anette i caféet. Vilket lyft 
och vilka bakverk.
Under året har vi ökat medlemssiffran från 246 till 255, inte så dra-
matiskt men åt rätt håll! Årsmötet avhölls traditionsenligt på Järle-
gården och samlade 26 vuxna och 5 barn. Efter mötet hade vi en ny 
styrelse som bestått av Sven Röstlund ordförande, Sigrid Rejås se-
kreterare, Lasse Carlsson kassör samt Kristina Andersson, Clas Victo-
rin, Micke Dybeck och Ines Wagner som övriga styrelsemedlemmar. 
Johan Skyman ersättare. Styrelsen har under året haft sju styrelse-
möten.
  En sak som inte direkt är något som byalaget gjorde men i till stor 
del varit bidragande till var den officiella invigningen av Skärmarboda-
bergens vandringsleder av Länsstyrelsen, vilken invigdes under pompa 
och ståt av Marie-Louise Forsberg-Fransson. Guider visade runt i det 
delvis nya stignätet, det bjöds på bullar, kaffe och saft och för de 
kvällspigga brasmys i skönt men myggigt väder mot solnedgången. En 
minnestavla avtäcktes till minnet av ”vår” Nisse Pettersson, som var 
upptäckare och uppmärksammare av området.
  Organisationer som vi på olika sätt är med i är: Ervalla bygdelag, 
Nora bygderåd, Nora järnvägsmuseum, Leader Bergslagen, Hela Sveri-
ge ska leva, Länsbygderådet Örebro län, Bygdegårdarnas riksförbund, 
Kilsbergsfrämjandet, Framtidsforum Ervalla. Vi är dessutom medlem-
mar i Örebro föreningsråd samt Barn i Bergslagen. Vi stödjer ekono-
miskt SOS barnbyar. 

Barn och ungdom
  Någon Öppen förskola har det inte varit under året, våra små har 
helt enkelt blivit för stora eller är på dagis. Men den stora insatsen 
när det gällde barnen var den stora upprustningen av lekplatsen. Vi 
hade fått pengar av kommunen så vi kunde byta ut den fallfärdiga lek-
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stugan mot en helt ny fin sådan som är målad och riktigt fint tak. En 
del av gungor, gungdjur har bytts ut så lekplatsen är i mycket bättre 
skick. Nya grindar och upprest staket. Får vi lite mer färg på rutsch-
kana, klättermasten och något mer så är det som nytt.

Bro och skepp
  En ganska vilande kommitté. Dock har vi en skeppsansvarig som ser 
till att vårt stolta skepp Järlan II kommit i och ur Järleån. Bron är 
ju tyvärr ett sorgligt kapitel med sin lutning. När det är halt är det 
inte roligt. Det är dock inte bedömt att det är någon rasrisk. Trots 
påstötningar till kommunen har vi ännu ej fått gehör för en renove-
ring. Så vi sitter på en del pengar som vi fått men som inte räcker 
till. En nöt som är svår att knäcka! Vi kämpar vidare.

Byabladet 
  Detta är vår fantastiska källa till vad som hänt och som kommer 
hända, tillsammans med hemsidan. Går ut med ett värvarnummer till 
hela trakten och sedan som vanligt fyra mer eller mindre fullmatade 
nummer till medlemmarna. Fullt med reportage och påannonseringar 
för kommande evenemang. Annonser från lokala företagare som verk-
ligen går ut i närområdet. Redaktionen har under året bestått av en 
person och en ytterligare som stått för tryckning och distribution.

Café och turism
  Ja, det blev verkligen en framgång för caféverksamheten med 
Anette Bredenberg vid rodret. Byalagets styrelse beslöt tidigt att 
anställa Anette som caféansvarig under perioden maj-augusti med 
avtalsenlig lön och sociala avgifter. En merkostnad för byalaget onek-
ligen men vi satsade helt rätt för Anette har lyft verksamheten till 
en nivå som vi inte upplevt tidigare. Med ett nytt ständigt nybakat 
och spännande utbud av bullar, mjuka kakor, smörgåsar och inte minst 
härliga bakelser med Järlekakan som den stora vinnaren. Och allt 
detta har presenterats på den nya caféskylten som Anette låtit göra. 
Synnerligen uppskattat. Och besökarna har varit så nöjda med sitt 
cafébesök att många har återvänt flera gånger för att fika i trädgår-
den som även den gjorts extra fin i sommar. Sen ska vi inte glömma 
de nio feriepraktikanterna
som gjort bra ifrån sig (de allra flesta) och Kristina, Ingalill och i nå-
gon mån jag själv (Gösta) som varit tillfälliga caféansvariga under ett 
antal dagar och helger. Så kan den här modellen med professionellt 
ledarskap och nytänkande få fortsätta, vore det toppen. 

Hantverk och marknad
  Marknaden drabbades tyvärr av regn igen vilket är lite oturligt, 
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för då blir det genast färre besökare. Men ändå kom det en hel del 
för att handla av hantverkare och loppis, lyssna på musik från Open 
House. Tack vare regnet blev det väldigt fullt i magasinet när det 
spelades kasperteater. Vi fick också besök av ett trolltåg från Nora 
med Ove Hoffner i spetsen som spelade upp en trollhistoria för bar-
nen. Lite sämre kommers vad gäller grilltallrikar blev det, folk före-
drog korv som gick åt som smör i solsken och tog slut. Istället för 
ponnyridning fick vi ett mycket tjusigt häst och vagn ekipage som var 
mycket uppskattat. Någon kaninhoppning blev det inte i år då fören-
ingen inte fick ihop tillräckligt många tävlande. Vi hoppas på bättre tur 
nästa år. Vi lyckades i år lösa problemet med toaletter genom att dra 
dit en baja-maja, så inga problem med köer i år. 
  Hantverksmagasinet har som vanligt varit öppet under största delen 
av sommaren. Med en härlig blandning av besökande från närboende 
till långväga turister och en del stamgäster som återkommer år från 
år. Ett blandat utbud av varor, där årets vara var Peter Gustafssons 
nyslungade honung.
  Sen ordnades ett bakluckeloppis som i det vackra augustivädret blev 
otroligt välbesökt. Såväl försäljare som köpare verkade mycket nöjda. 
Och caféet fick också sälja en hel del. Skulle förvåna om det inte blir 
upprepning på detta.

Hemsida
  Hemsidan har kompletterats med en hel del material under året. Ett 
antal byablad finns nu där t.ex. Besöken på sidan är hyfsade, runt 75 
besök per dag eller 27 000 per år om man ska tro statistiken. Bok-
ningskalendern på Järlegårdssidan fungerar bra och alla som vill nytt-
ja Järlegården kan där kolla bokningsläget. Kalendern för aktiviteter 
har äntligen kommit igång strax före årsskiftet, och där kan styrelsen 
lägga upp det som är på G i bygden. Det är förstås våra egna arrange-
mang, men det kan lika väl vara annat som händer i bygden. 
Sen finns ju också facebook gruppen ”Det händer i Järle” som komple-
ment. Det är i dagsläget 146 personer i gruppen och det är bara att 
anmäla intresse att vara med.
 
Järlegården
  Våra bokare och nyckelutlämnare har varit fam Skyman, som nu 
tyvärr aviserar att ett byte behövs eftersom de planerar lämna byn. 
Annars har nog aktiviteterna sjunkit en aning upplevs det som. Åter-
kommande aktivitet har varit Järleyogan på måndagar medans öppna 
förskolan på fredagar tyvärr har fått vila under året. Men sen har det 
varit styrelsemöten och andra föreningsmöten, liksom musikpubbar, 
kasperteater och Lillåskolans sedvanliga skolstart som är andra aktivi-
teter som brukar återkomma. Dessutom hade Trafikverket ett full-
satt samrådsmöte inför planeringen av R50 ombyggnaden i sept. 
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Privatuthyrningen har dock minskat ytterligare i år jmf med i fjol. 
Det vore väldigt bra att öka intäkterna, för dessa täcker bara 20% av 
kostnaderna i nuläget. 
Inga stora underhållsåtgärder har gjorts, utan vid de sedvanliga vår 
och höstsamlingarna har det genomförts erforderliga skötselinsatser, 
båda med gott deltagande från byn. Tack för det.

Omställning hållbar bygd
  Vår senaste kommitté, som handlar om omställning till ett hållbart 
Järle, har nu hunnit bli två år gammal. Året som gått har innehållit en 
rad olika aktiviteter:
25 feb och 3 apr hade vi planeringskvällar för kommande Hållbara 
Järle-aktiviteter.
3 mars var det kurskväll i Nora ”Gör din egen hårdost”, en del i vårt 
projekt om förädling av lokal mat, med ekonomiskt stöd av Leader 
Bergslagen.
12 april var det tänkt att ha ”beskärningskurs på fruktträd” men den-
na blev inställd.
13 maj var det dags för årets ”frö & plantbytarträff på Kanan”. Vi var 
17 personer som kom till Britt och Nils-Gunnar denna trevliga kväll. 
Snart en tradition!
1 juni gjordes ett ”Studiebesök & introduktion av permakultur” på 
Rikkenstorps gård i Ljusnarsbergs kommun. Mycket trevligt besök i 
strålande väder. 
13 augusti åkte odlargänget till Karlskogas fina fjärils- & humleträd-
gård för att få en guidning och lära oss mer vilka växter som lockar 
vackra och värdefulla ”vilda grannar.  
27 augusti gjordes en ny ”Grönsakssafari” till Rörbrakets ekogård för 
odlartips, trevliga samtal och inköp.
Lördag 27 september genomfördes en ”Skördemarknad” vid Järle stn. 
Mycket uppskattat av såväl säljare som köpare. Marknaden genomför-
des som en del av Framtidsveckan Örebro län.
Då gavs också möjlighet för barnen att bygga fågelholkar. På plats 
fanns även fladdermus-holkar. En sådan ska sättas upp vid Järle sta-
tion under 2015. 
Den 1 okt var Lasse C och föreläste om Hållbara Järle för Ervalla fö-
retagare på Hult säteri.
Dessutom har odlargruppen träffats regelbundet hela sommaren på 
söndagseftermiddagarna. De under fjolåret skapade odlingslådorna 
vid stationen har vårdats och sköts och är ett jättebra exempel på 
vad som kan göras tillsammans och bli en stor tillgång i stationsmiljön. 
Bidrag från Landstinget vilt- och naturvårdskommitté har medfört att 
projektet ”Vilda grannar” startats upp. En bikupa (en topplistkupa) har 
köpts in, där vi vill skaffa bi-invånare till våren. Ankie och Marit har 
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deltagit i kursdagar om biodling i topplistkupa, en gammal metod där 
bina bygger vaxkakor efter lister, på sina egna villkor. Kupan är också 
mer människovänlig, eftersom allt är i arbetshöjd. Dessutom håller vi 
på att skapa boplatser för andra insekter och djur vid stationen, och 
sätter upp infoskyltar för hur man kan göra detta hemma. På hemsidan 
finns en del info från aktiviteterna som fortsätter för ett hållbart 
Järle. 

Stationen
  Det stora lyftet skedde denna gång inomhus. Köket begåvades med 
en ny serveringsbänk med bra hyllor för porslin och brickor vilket 
underlättade köksarbetet. Sen gav sig Anette på toaletten som blev 
rejält uppfräschad med skötbord och draperi. Stora gavelrummet till 
sist genomgick en häftig förvandling efter kritik från känd byalags-
medlem som tyckte rummet såg bedrövligt ut. Och se, vad hände? Ut 
med stora bordet och ut med den slitna byalagshistoriken på väggarna 
och in med fyra kafébord som knycktes från Järlegården, tabletter 
och blomkrukor på borden och vi fick ett jättefint rum för våra kafé-
gäster. Uj, va bra det blev! Ytterligare förbättringsidéer av köket har 
Anette lovat att komma med till årets kafésäsong. Trädgårdsmöble-
ringen blev väldigt lyckad då alla vita möbler samlades på ett ställe på 
stora gräsmattan och försågs med filtar att sitta på. Grusytorna blev 
nästan ogräsbefriade efter hårt rensande och krattande och de stora 
rishögarna efter förra årets avverkning var borta, nästan. Inte undra 
på att folk trivs i vår fina utomhusmiljö.

Studie och kultur
  I mars kom ett av våra ”husband” till Järlegården, nämligen Sonas 
som glatt oss med sin medryckande irländska musik vid ett par tillfäl-
len. Det blev lika glatt och medryckande som vanligt, det märks att de 
trivs och publiken lever med. Flera som är uppe och dansar och knappt 
någon som kan sitta still.
I maj var det så premiär för ”Jazz i Järle” när Mill Street Jazz Or-
chestra drog loss med  hederlig god jazz. Precis som när Sonas spela-
de var det mycket medryckande och de som var där njöt verkligen av 
”When the saints”, St James infirmary, ”All of me” och andra sköna 
jazzlåtar som den unga otroligt duktiga sjumannaorkestern bjöd på.
  Under hösten bjöds det på trubadurafton med den glade trubadu-
ren Danny Norin som nästan aldrig ville sluta sjunga sina glada, kända, 
okända och fräcka visor. Ska man möjligen säga något utöver det roli-
ga med musikaftnar är kanske att det kommer för lite publik. Tanken 
är att vi åtminstone ska gå ihop med sådana här evenemang men vid 
ett par tillfällen gick vi med förlust, det är tråkigt.
Tvärtom var det när barnen också fick sitt när Bröderna Bergkvists 
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ambulerande kasperteater gav föreställning som var mycket välbe-
sökt med en mycket entusiastisk publik. Sedan fick man tillverka egna 
kasperdockor och alstren blev många. En god fika avslutade en myck-
et lyckad eftermiddag.

Sammanfattning
  Inget jubileumsår 2014, men det hände ändå en hel del som ni för-
stått. Det gäller att vi fortsätter att göra Järle till en levande by, 
med engagemang både i smått som stort. Det vill säga från kommu-
nens landsbygds politik, till att måla lekparken och ta till vara de 
tillfällen till nöjen som erbjuds i byn. Engagemang är ordet och det 
innebär olika för olika personer. Från att spola isbanan en gång till 
att organisera Järle marknad. Alla behövs på något sätt. Sitt inte 
bara ner och vänta på att något ska hända utan delta i vad som hän-
der, det är det som gjort att Järle är en så livaktig by som den är!
Ett jubileum har vi i alla fall i år och det är inte vad som helst, Erval-
la firar 600 år och det är vi i allra högsta grad delaktiga i.

       Styrelsen Järle Byalag

VERKSAMHETSPLAN FÖR JÄRLE BYALAG 2015

  Under 2015 hoppas vi delta i stort och smått. Bygdens och länets 
utveckling är viktiga frågor. Ervalla sockens 600 års jubileum är 
något som ska uppmärksammas på olika sätt eftersom vi ingår i den. 
Flera dagar är planerade för detta firande och Järle marknad kom-
mer ha något speciellt för att uppmärksamma detta. Någon form av 
skördemarknad siktar vi på då det var succé förra året.

Sen har vi gångbron, denna maratonfråga. Men som kräver mer peng-
ar och resurser än vad vi har. Även om den stora penninggåvan 2013 
från f.d. Lilla Mons bygdegårdsförening utgör ett gott startkapital.Vi 
försöker ta kontakt med kommunen vilket inte är lätt och hittills är 
signalerna därifrån negativa. 

En busskur vill också  ha, antingen om vi kan få via kommunen eller om 
vi får snickra själva!

Aktiviteter för Hållbara Järle räknar vi med ska fortsätta och ut-
vecklas. Det är ett spännande projekt med odlingarna vid stationen, 
kurser, samordnade köp av ekologiskt närproducerat med mera.

Underhållande aktiviteter som musikaftnar, kasperteater siktar 
vi på att anordna. Och utnyttja Järlegården till detta och annat.              
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Vi skulle gärna se att uthyrningen av Järlegården ökade så vi kunde 
täcka utgifterna vi har för byggnaden.

Att hålla caféet igång gick ju ifjol. Ny utmaning i år där vi kanske 
ändå har en lösning i sikte även i år. Vi vill ju ha en välbesökt station 
och hantverksmagasin. Medlemsantalet har vänt uppåt något och vi 
fortsätter att försöka värva fler medlemmar

       Styrelsen Järle Byalag.

Planering på idéträffen 5 mars 2015
 
Vid mötet diskuterades kommande aktiviteter som Hållbara 
Järlekommittén arrangerar eller samverkar till. Vi tittade också på 
en ny film om länets arbete för hållbar framtid som Hela Sverige ska 
leva/Länsbygderådet producerat ihop med länets ROS-grupp (Regi-
onal Omställning i Samverkan) med stöd av Leader Bergslagen. Vår 
eminente filmare i bygden, Niclas Lindahl (Bygde-TV) har tillsammans 
med Ankie Rauséus och Niklas Högberg skapat filmen, som vi hoppas 
skall bidra till omställningen. Den visar vi gärna fler gånger.

Följande planeras: (hör gärna av er för samåkning för aktiviteter 
utanför Järle)
Aktiviteter i och runt Järle 2015:

Onsdag 1 april. Café Planet: ”Lokal andelsmat”. Handla mat utan 
mellanhänder. Hur funkar det? Hur gör man på andra orter? Kom och 
lyssna på Jonas Wangsten, småbrukare från Värmland och drivande 
inom gruppen ”Lokal Andelsmat”. Vi avslutar med samtal om hur vi 
köper mer lokal mat. Kl 18-20.30, café Da Capo i Nora. 
Söndag 12 april. Planering av byaodlingen inför säsongen. Tid: kl 
15.00-17.30 vid stationen. Alla intresserade är välkomna att träffas 
och planera odlingsaktiviter ihop.

Praktisk bikurs
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Torsdag 23 april. Kurs i Artportalen, en webbplats för den som vill 
söka efter och rapportera fynd av djur, växter och svampar i Sverige. 
Föranmälan sker till ankie.rauseus@telia.com

Fredag 24 april. ”Frieriet”. Teaterföreställning & samkväm på 
Järlegården. ankie.rauseus@telia.com och hanna.wallsten@gmail.com 
ansvariga. 150 kr/vuxen inkl enklare förtäring. Föranmälan. Mer info 
kommer på FB samt byalagets hemsida inom kort!

Söndag 26 april. Byalagets röjardag med sedvanlig uppsnyggning och 
social samvaro. Tid: kl 10.00-14.00. Samling vid Järle station.

Onsdag 29 april. Café Planet: Solenergi - gör din egen el. Stefan 
Andersson, solenergientusiast/ entreprenör berättar om det senaste 
inom solel och hur man går tillväga om man vill göra sin egen el. Plats: 
Café Da Capo, Nora kl 18.00-20.30. För intresserade startar en stu-
diecirkel på tre träffar efter denna kväll. Anmälan till cirkeln sker 
till: kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se  

Söndag 3 maj. Familjeaktivitet: ”Bygg holkar & spana efter hyres-
gäster”, kl 11-14 vid Ramshyttans herrgård. Medtag matsäck och ham-
mare . Föranmälan sker till Roland Stanbridge, stanbridger@yahoo.se, 
070-733 37 00. 

Onsdag 13 maj. Frö & plantbytarträff kl 18-21 hos Britt & 
Nils-Gunnar på Kanans handelsträdgård.

Herr ”Kanan” själv Nils-Gunnar Olsson
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Lördag 30 maj. Praktisk bikurs i Ramshyttan & Järle kl 9.30-16.00. 
Hur startar jag upp ett samhälle i en topplistkupa (THB) Hur gör 
jag en avläggare? Dagen bjuder på både tips, erfarenhetsutbyte och 
praktisk handling då vi förflyttar oss från en befintlig bigård till upp-
start av en ny. Dagen passar såväl den allmänt bi-nyfikne som den som 
deltagit i någon av Patricks Sellmans tidigare kursdagar. Kostnad 400 
kr/delt inkl fika, sopplunch. För mer info och anmälan, kontakta ankie.
rauseus@telia.com.   

Studiebesök 
Vi planerar också studiebesök hos lokala producenter/entreprenö-
rer under året. Håll koll på Facebook eller hemsidan. En lista för att 
”Handla lokalt” kommer att läggas ut på hemsidan inom kort.

Alla är välkomna att delta och komma med förslag!
       Hållbara Järlekommittén

 Våra aktiveter sker i samarbete 
 med Studiefrämjandet

Planbytarträff med fika!
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www.handelstradgard-nora.se
kanan@spray.se

Inför våren och sommaren
Handla direkt i trädgården

Penséplantor
Tulpaner - Påskblommor
Krukväxter - Amplar
Uteplanteringsväxter

Vi tar betalkort

Öppettider
Tisd, onsd, torsd, fred 8-16

Extraöppet maj och juni: alla varadagar 8-19
Lördagar 8-16  Sön och helgdagar stängt

Ring gärna om övrig tid
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Ur Ervalla Hembygdsförenings program:
 

 April
11 Lördag från kl 10
ARBETSLÖRDAG  vid Hembygdsgården. 
Vi bjuder på kaffe och macka.
 

 25 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
9e Lördag 90 ÅRS FEST

Juni 
10e Onsdag kl 18 gemensam avfärd från hembygdsgården 17.30 
till ERVALLA GRUVOR. Efteråt kaffe i Kvarnfallsstuga, ta med 
kaffekorg. Visning av hembygdsgårdens byggnader. Samarbete 
med Axberg-Hovstas Hembygdsförening.

13e Lördag från kl 10 ARBETSLÖRDAG hembygdsgården. 
Kaffe och korv.
18e Torsdag från 17.00 ARBETSKVÄLL inför midsommar
ta gärna med blommor och löv.
1
9e Fredag Traditionellt MIDSOMMARFIRANDE. Lekar kring 
stången. Dansuppvisning. Sång och musik. Fiskdamm, pilkast-
ning, lotterier, kaffeservering, glass mm. Fri entré. Välkomna
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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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Christinas Gästgifveri är den perfekta platsen för möten av alla 
de slag. Jag kan garantera avskildhet och fullt fokus på just ert 
sällskap. Med min servicebakgrund kommer jag se till att det 
alltid finns tilltugg och de fasta måltiderna är goda och väl till-
tagna.
Jag har en känsla för vad gästen innerst inne önskar av en sådan 
här vistelse. Därför ser jag det som mitt ansvar, likväl som ert 
som arrangör, att sammankomsten blir till samtligas belåtenhet.
Jag har stor erfarenhet av föreläsningar och kurser och därför 
vet jag att vi tillsammans kommer att komma fram till vad som 
bäst passar just ert möte/konferens/kurs.

Privatlektion i Djurtolk 

Alla kan vi tala med djuren …
Har du haft funderingar och känner av någonting ?
Boka in en privatlektion !Vill du komma på en egen tid ? En 
alldeles egen sittning där vi fokuserar just på dig. Du berättar 
om dina uppleverser och funderingar
Jag delar med mig av mina erfarenheter och kunskaper
Jag ger dig unika råd och tips. Vi tar den tid du behöver …
Pris: 495:- inkl. moms/timme. Ev. resekostnad  tillkommer.  

Välkommen att kontakta mig för mer information
eller boka din egen privatlektion!

Djurtolk Christina Jarl 070-393 09 09

              info@djurtolk.com  
         www.djurtolk.com

Christinas Gästgifveri, 
Ervalla Gård 
070-393 09 09

Kursgård
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För kroppens insida

säljer vi rena och effektiva naturprodukter.

För blodcirkulation, PH-balans, 
immunförsvaret och energigivande.
I september har vi även spännande 

bantningsprodukter.
Väldigt många märker stor skillnad på 

livskvalitet. 

För kroppens utsida
säljer vi organiska produkter

Tvål, shampoo, babyshampoo, hud-/handkräm, 
make-up etc.

Naturliga produkter fria från parabener och 
mineraloljor 

Inte testade på djur. 
Baserade på växtoljor och extrakt. 

Organiska 
Ekologiska

Kontakta: 
Annika Hentilä 
076-392 79 04 

Vi finns i Järle
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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 FIXAS TILL, 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 FÖRTÄRING 
OCH DRYCK EFTER ARBETSDAGEN SAMT 
FIKA! 

MAN ÄR MED SÅ LÄNGE MAN KAN OCH 
GÖR DET MAN KAN.

VÄL MÖTTA FÖR ETT FINT JÄRLE FÖR 
OSS ALLA!

Stationskommittén, järlegårdskommittén och 
barn och ungdomskommittén

 



24

Här är bilden på laget som minsann stod som segrare i 
div. 3 Norra, säsongen 1948-49. Du har rätt Göran, dom 
var tydligen riktigt på topp emellanåt...

Järle IF - ett 60-årigt bandyminne, del 2
Några äldre byalagsmedlemmar har hört av sig och tackat för reportaget i 
julnumret. En av dessa var Göran Jerleus i Linköping, svåger till rinkbasen 
Bertil Olsson, som skickade bilder och några personliga minnen från den 
stolta bandyepoken. Även Alf Bergdahls son Jörgen har skickat bild och 
fullständig namnlista på laget. Håll till godo.  /gösta

Bakre raden från vänster:
Pelle Pettersson, Roland Andersson (högeryttern från Torpa), Allan 
Lundh, K. Anton Utterbäck, Stig Dahlkvist, Leif Andersson.

Främre raden från vänster:
bröderna Bertil och Sven Olsson, målvakt Åke Bergdahl, bror till Alf, 
Börje Eriksson, Göran Jansson
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Gällande 20 juni 16 augusti 2015 För beställning av extratåg, ring 
0587-103 04.
Se även www.nbvj.se

Särskild tidtabell gäller för:
Midsommarafton 19/6
Nora Marknad 29/8-30/8

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 1-3/7
= Går även 1-3/7
= Går även 3/7

Km.

Dagar Ti-To L S LS Ti-To L S Ti-To
Period 29/6-9/8 29/6-9/8 29/6-9/8

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

13.20
x
x
x

13.38

13.20
x
x
x

13.38

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 29/6-9/8 29/6-9/8 29/6-9/8

Går även/Går ej
Tågnummer Y19 Y21 Y21 P123 Y25 Y25 Y27 Y29

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

10,3
12,7

fr.

t.
fr.
fr.

t.

Nora Stad
Pershyttevägen
Pershyttan övre
Pershyttan övre
Gyttorp
Käppsta
Knapptorp
Bengtstorp
Vikersvik norra

10.20
x
|
|

10.33
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
.....

15.30
x
|
|

15.43
x
x
x

16.00

16.40
x

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

Km. Tågnummer Y20 Y22 Y22 P124 Y26 Y26 Y28 Y30
0,0
2,4
4,6
6,9
7,8
---
- -

10,9
12,7

fr.

fr.
t.

fr.

t.

Vikersvik norra
Bengtstorp
Knapptorp
Käppsta
Gyttorp
Pershyttan övre
Pershyttan övre
Pershyttevägen
Nora Stad

11.10
x
x
x

11.29
|
|
x

11.41

.....

.....

12.21
x

12.37

.....

.....

12.21
x

12.37

.....

.....

.....
13.55

|
13.30c

|
14.06

.....

.....

.....

.....

.....

.....
14.55

x
15.11

.....

.....

.....

.....

.....

.....
14.55

x
15.11

16.20
x
x
x

16.39
16.52
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

2015 vänder tågen vid den nya hållplatsen Vikersvik norra, tillgänglig från vägen mot Nora.
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JÄRLE BYALAG 28 feb-15
STYRELSE, REVISORER OCH NAMNLISTA KOMMITTÉER FÖR 2015

Styrelsen Revisorer
Sven Röstlund, ordf * 500 76 Per Andersson * 501 20
Claes Victorin ** 500 37 Anders Berggren * 500 66
Kristina Andersson ** 019-28 21 48 Kjell Carlsson, ersättare * 500 17
Hanna Wallsten ** 070-509 91 50
Lasse Carlsson *** 500 73 *    vald 1 år 2015
Sigrid Rejås *** 502 01 **  vald 2 år 2015-2016
Mikael Dybeck *** 070-681 12 77 *** kvarstår 2015
Ersättare vakant

Barn och ungdom - öppna försk. lekpl. isbana Hemsidan
Sigrid Rejås 502 01 Daniel Carlsson, webmaster 500 73
Linda Winestrand 504 50 Lasse Carlsson 500 73
Evelina o Stefan Wiker 504 14 Peter Ekström 501 33
Maria Bäckström 500 54 Sven Röstlund 500 76
Johan o Malin Skyman 503 01
Byablad Stationen
Peter Ekström, ansv utg 501 33 Gösta Tegner, sammank 019-507 28 57
Sven Röstlund, sammank 500 76 Lasse Carlsson 500 73
Jill Widén 070-779 77 45 Mikael Dybeck 070-681 12 77
Gösta Tegner, medlemsreg. 019-507 28 57 Claes Victorin 500 37

Mattias Dahlin 500 27
Järlegården
Lasse Carlsson, sammank 500 73 Studier och kultur
Birgitta Carlsson 500 73 Sven Röstlund, sammank 500 76
Mikael Dybeck 070-681 12 77 Ann-Charlotte Linton 500 23
Sven Röstlund 500 76 Helena Persson 501 33
Claes Victorin 500 37 Hilkka Sievert 500 30
Malin o Johan Skyman, bokning 503 01 Susanne Svanholm 504 16

Bodil Österberg 504 01
Bro- och skepp
Björn Bredenberg 500 98 Hantverksmagasinet
Mikael Ekström 500 75 Gerd Höök, sammank 019-28 13 10
Stefan Mauritzon 502 66 Kristina Andersson 019-28 21 48
Andrew Stone 501 00
Kjell Westberg 500 50 Omställning hållbar bygd
Nils-Åke Österberg, Järlan 500 54 Ankie Rauséus, sammank 504 21

Lasse Carlsson 500 73
Café o turism Kristina Andersson 019-28 21 48
Anette Bredenberg, kaféansv. 073–350 09 96 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 Gjertsen
Gösta Tegner 019-507 28 57 Wera o Sten Bergman 070-327 77 70
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Inbjudan till Hantverksmagasinet!
Nytt år, nya tag…Och Hantverksmagasinet består, under 
förutsättning att det finns hantverkare som vill vara med!
Årets öppethållande är 29 juni – 16 augusti plus 3 x lördag/
söndag därefter. Som brukligt kl 10-18. Deltagande hant-
verkare hjälps åt att bemanna magasinet. Man får alltså ha 
sina alster ute till försäljning i 48 dagar, arbetsinsatsen 
för detta brukar bli 3 eller 4 dagar! Naturligtvis beroende 
på antal deltagare, men hittills har det varit så. 
Hantverksmagasinet är ett uppskattat turistmål och är 
välbesökt även av bygdens innevånare. Stationen och Hant-
verksmagasinet har draghjälp av varandra. Och den som 
bemannar Hantverket bjuds på kaffe av Stationscafét. 
Härligt! Nu är det dags att ni anmäler er, både nya utställa-
re och ni ”gamla”. Före 15 april är det önskvärt att ni hör av 
er. Så träffas vi nå´n gång i början av maj och stämmer av. 
Se’n blir det en träff i juni för schemaläggning, alla brukar 
inte ha schemat från ordinarie arbetet klart i maj. Hör av 
er till mej med anmälan, gärna via mail,  gerd.hook@telia.
com. Som alternativ 070- 234 28 80, svarar när/om jag 
kan, tala annars in ett meddelande så hör jag av mej. Då får 
du svar på eventuella frågor och funderingar.
Hoppas vi ses i Hantverksmagasinet! Hej från Gerd

AXBERGS FÖRSAMLING

Lyssna på Axbergs församlings pod-
cast ”Så ock på jorden”.
Kyrkoherde Tomas Rådehed och infor-
matör Elin Henningsson samtalar om 
söndagens bibeltext ur ett ”jordnära” 
perspektiv.

Utkommer varje fredag på följande ställen:
axberg.podomatic.com, facebook.com/axbergsforsamling, svenska-
kyrkan.se/axbergiTunes
Med vänlig hälsning,
 Elin Henningsson, Informatör, 019-30 80 43
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Fredag 24 april. 
Panikteatern ger ”Frieriet”. 

Teaterföreställning & samkväm 
på Järlegården. 

ankie.rauseus@telia.com och 
hanna.wallsten@gmail.com 

ansvariga. 
150 kr/vuxen inkl enklare 
förtäring. Föranmälan. 

Mer info kommer på FB samt 
byalagets hemsida inom kort!



30

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.


