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  JÄRLE            
BYABLADS

vÄRvARnummER 2021

nR 1 mARS  ÅRgÅng 46

Kaféfönstret vaknar snart till liv igen...
...efter den gångna vinterns rätt 
tjusiga nedisning. Och även om 
coronavintern lär fortsätta året ut 
ska vi ändå försöka öppna fönstret 
fredagen 2 juli med de restriktioner 
som då gäller. Bra trädgårdsvä-
der för uteserveringen blir det alla 
gånger. Öppettiden har kortats ner 
med en timma och blir alltså 10-17 
varje dag fram till 15 augusti samt 
tre helger därefter. Dessa tider gäl-
ler även för Hantverksmagasinet.
 
Ett stort bekymmer finns dock och 
det är vuxentillsynen för ferieprak-
tikanterna som vi lovat jobb  i juli/
augusti. Endast en handfull har vi-
sat intresse jämfört med de ca 20 
vuxna som gjorde fina insatser i 
somras. 

Så vill du ställa upp någon/några 
dar så mejla, ring eller smsa mig 
så snart du kan hälsar Gösta.
gtegner@telia.com    070/611 33 85 

Tågtrafiken blir som tidigare rätt begränsad. Ånglokståg fredagar och lördagar 
under juli och lördagar under augusti. Kanske kan rälsbusstrafiken nån dag i 
veckan komma igång, meddelar Järnvägen.
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Jag har möjlighet att erbjuda både bra digitala 

lösningar och personliga möten.  
 

Behöver du hjälp med din redovisning, 
tveka inte att höra av dig! 

 
 Löpande bokföring 
 Reskontrahantering 
 Avstämning 
 Moms- och skattedeklaration 
 Lön 
 Bokslut och Årsredovisning 

 
Jag önskar er alla en fin vår och sommar! 

 
Monika Krona   
Grindtorp 430 
713 91 Nora 
070-568 78 82 
monika@kronaredovisning.se 
www.kronaredovisning.se 
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           Ordföranden har ordet

Ja visst gör det ont när knoppar brister, varför skulle våren annars tveka? Karin Boye 
går med mig det här veckoslutet där det plötsligt blev snöstorm och slask igen, men 
när du läser är det förhoppningsvis lite tydligare vårtecken ute igen. Ett sant vårteck-
en här i Järle är ökad trafik till torven, och sedan i höstas ska ju trafiken framför allt 
gå via den södra infarten så att det går att mötas. Som bilburen är det ändå bra att 
tänka på en annan sorts trafik som också hör våren till. Sänk farten och håll uppsikt 
för kickbikes, skateboards och cyklar, för allas skull!

Byabladet som utkommer på våren brukar kallas värvarnumret, eftersom det nu är 
dags att förnya ditt medlemsskap. Och för all del, gärna värva någon ny medlem! 
En nyinflyttad granne kanske, eller släkt och vänner som du hoppas få besök av i 
sommar och då vill utnyttja någon förmån så som att låna vår lilla båt Järlan II, fika 
i caféet eller köpa hantverk i stationens magasin. Några av de saker som ditt med-
lemsskap möjliggör. 

Finns det någon förmån eller aktivitet du saknar? Hör av dig till oss och berätta! Du 
kan också börja fila på en motion till årsmötet. I vintras valde vi att skjuta fram det 
och hoppas nu att vi hittat en lösning som ska hålla, så att så många som möjligt kan 
delta. Det är ju framför allt på årsmötet som ni medlemmar kan avgöra hur och vad 
styrelsen ska jobba med kommande år. Läs mer om årsmötet längre bak i bladet. 
Och just det, på tal om årsmöte är det här min sista text som ordförande, så jag 
passar på att ge varma tack till er som tagit kontakt under året, det hoppas jag att ni 
forsätter med även till kommande ordförande. Vem vet, kanske är det du? 

Istället för ordförandeskap kommer jag under 2021 att ägna mig åt barn- och ung-
domsskommittéen som just fått en liten nystart. Alla föräldrar i Järletrakten kan 
numera gå med i en facebookgrupp som jag håller, läs mer även om det längre bak i 
bladet. Så klart behövs ingen kommitté för att göra något kul - se bara på den härliga 
isbanan som Per Gustafsson spolade upp på sin egen uppfart och så hjärtligt bjöd in 
oss alla till. Verkligen uppskattat och efterlängtat!

     

               
           Ha en härlig vår! 
          Fredrika Nordling



4

019-10 84 84
www.elinerike.se - info@elinerike.se

Följ oss på sociala medier

Hos oss får du service,
kvalitet och erfarenhet
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Bli medlem 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 gtegner@telia.com och för in alla 
uppgifter och betalningsdag.

Den som betalar före majs utgång får medlemskort för 2021 med Bya-
bladet i juni. För förmånen gratisfika på stationen krävs att medlemskor-
tet visas upp vid kaféfönstret.

Förutom att man blir en del av Järle Byalag och stöder föreningens 
verksamhet så får man en hel del förmåner typ:
- 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, filmtittande.

- Låna föreningens ”skepp” Järlan II som ligger i ån. Ring Nils-Åke      
  Österberg 0587-50004. Under sommaren finns nyckel på stationen
- En gratisfika på stationskaféet
- 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 sidan 13 eller betala på nätet. Behövs extra inbe-
talningskort ring eller smsa Gösta 070-611 33 85.
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Lokes IP

Äntligen! Isbana i Järle igen! Redan innan jul var det flera som diskuterade om 
vi skulle kunna spola is på lilla fotbollsplanen, men de planerna gick i stöpet. 
Inför nästa säsong kommer vi i god tid att be om (begära) hjälp från Örebro 
kommun, som ju spolar på flera håll runt om staden, även långt ifrån stads-
kärnan. Som tur är har vi en riktig fixarnisse här i byn, och ni vet ju såklart 
redan att det är Per Gustafsson jag pratar om. Många timmar, många tidiga 
morgnar, men vilket fint resultat: LOKES IP! (sonen i familjen) En isplätt allde-
les lagom stor. Som före detta (oj, det smärtar att skriva men nog är det så) 
hockeyspelare kunde jag såklart inte hålla mig från att snöra på skridskorna, 
men framför allt var det ju barnen som skrinnande och skrattade de helgerna 
som isen låg kvar. 

Byalaget har nu köpt in fin utrustning i form av skridskor  i lite olika storlekar, 
hjälmar, klubbor, puckar och mål, för visst vill vi göra isbana i Järle till en le-
vande tradition igen? Vi har ju dessutom en värmestuga som bara står och 
väntar på nästa säsong! Självklart med piruetter och mysåkning också, och 
så lite brasa, grillad korv och varm choklad på det. Jag längtar redan tillbaka. 
Här kommer några bilder! Har du fler så lägg gärna upp i Det händer i Järle! 
        /Fredrika

Fotografer: Julius och Caroline
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”Corona Säker”   - Trädgårdskalas med 
Tipspromenad – Släktkalas – Dop mm                             

 
 
Det är viktigt att få träffas och samtala i dessa tider, och jag lovar 
ett trevligt och personligt arrangemang med naturen inpå knuten. 
 
Vi har anordnat ett stort tält i vår härliga trädgård. Tag kliven ner 
för gången, under äppelträdet och in till samvaro …. 
 
Genomtänkt och personligt anpassad dukning och dekoration. 
Servetter, ljus och blommor från naturen efter årstidens växling. 
Dukar på borden och Serveringspersonal.     Grundavgift: 600 kr  
 
(Christina i rabarberlandet, gården med anor från 1300-talet 
Tipspromenad 

Spännande och historiska frågor om 10 starka kvinnor på Ervalla Gård 
Utslagsfråga naturligtvis       Fina vinster till de i toppen …. 
 

Vid ”mindre bra väder”  
Vi är under tak samt det finns varma och mysiga filtar 
Tipspromenaden tar vi sittande vid borden …  

Meny  

Varmrökt lax från Ställbergs rökeri i Ställdalen  
Kall romsås med purjolök, citron och dill 
Sallad, gröna ärtor, tomat och färsk citron serveras på tallrik  
Kokt ekologisk potatis finns på varje bord i en liten fin kastrull 
Gästgifveriets hembakta rågbröd och Bregott portion finns i korgar på borden 
Mineralvatten, lättöl eller Champis 1 st per person 
 
Kaffe finns i termosar på borden. Te och varm choklad på buffé 
Mjölk och socker finns på borden 
Chokladbakelse med vispgrädde och Gårdens bär serveras på fat till varje bord 
 
Eller Kallskuret tallrik med potatissallad eller Vegetarisk Oumph! 
Pris: 349 kr person  
Christina Jarl 070-393 09 09   

Dags för sommardäck och vårservice
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Medlemsantalet under år 2020 var 186, vilket är ett stort tapp gentemot tidigare 
år. Anledningen till tappet är oss ej känd. 

Vid årsmötet den 8 februari närvarade 19 medlemmar och följande styrelse val-
des: ordförande för ett år Fredrika Nordling. Styrelseledamöter för två år Sven 
Röstlund, Sigrid Rejås och Caroline Jönsson. Styrelseledamöter kvarstående 
ett år Claes Victorin, Lena Lidström, Kristina Andersson. Suppleant Gösta Teg-
ner. Kassör Kristina Andersson. Under året har vi haft 7 styrelsemöten, varav de 
två senaste genomförts digitalt. Vi har även tagit medlemmar och bybor till hjälp 
på två röjardagar, och en rejäl storstädning av stationshuset. 

2020 har varit ett utmanade år på grund av Coronapandemin, vilken inneburit 
att byalaget har fått arbeta på nya sätt och göra en del svåra avväganden. Vi 
var tvungna att ställa in uppskattade evenemang som Järle marknad,baklucke-
loppis och höstpuben. Som de flesta säkert redan känner till och har märkt av, 
har vi i byalaget även saknat en stor drivande kraft i och med Sven Röstlunds 
sjukdom som hindrat honom från att delta i styrelsearbetet. Flera av Svens pro-
jekt har varit saknade inte bara av oss, utan även av de många besökare som 
är vana med full fart och god stämning tack vare hans vanliga entusiasm. Trots 
dessa två tråkigheter, har följande aktiviteter och arbeten genomförts: 

Järlegården har varit öppen för uthyrning, men av förklarliga skäl inte utnyttjats 
i vanlig utsträckning. Under våren hölls yoga på måndagar enligt traditionen, 
men dessvärre inte under hösten. Byns bokcirkel har träffats i Järlegården, lik-
som olika föreningar som kunnat sprida ut sig och hålla fysisk avstånd tack vare 
den stora salen och möjlighet till lämplig möblering. 

Grannsamverkan har påbörjats, men sedan fallit lite i skymundan. En träff för 
att besluta om former och uppdelningar kommer att genomföras när så tillåts. 
Självklart ska det kännas tryggt att bo i Järletrakten, och att de närmaste gran-
nar märker av om något obehagligt är på gång att ske. 

Under hela våren arbetade flera personer hårt med att förbereda för och möjlig-
göra att hålla caféet öppet – och det gick i mål! Vi har numera det tillstånd från 
kommunen som krävs för att bedriva vår verksamhet, vilket känns både betryg-
gande och proffsigt. I år sjösattes flera nya former för caféet. En arbetsgrupp 
med vuxna från byn (och vissa långväga) har turats om att bemanna caféet 
och ha det övergripande ansvaret. Våra erfarna ungdomar Linn och Felicia har 
även de axlat ett stort ansvar för att guida våra feriepraktikanter från Örebro 
kommun, som utgjort stommen i det praktiska arbetet. Nytt för i år var också 
att tågresenärer hade möjlighet till – och uppmuntrades – att förbeställa sitt fika 
online redan då de köpte tågbiljetten. Det gav oss i caféet chansen att förbere-
da en stor del av försäljningen genom att ställa ut fikabrickor, vilket resulterade 

 Verksamhetsberättelse för Järle byalag 2020
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i mindre köbildning, mindre kontanthantering och snabbare service. Väldigt upp-
skattat bland våra besökare och dessutom väl avvägt med anledning av Corona. 
Så klart sålde vi en hel del till spontana besökare med! NBVJ behövde anpassa 
sitt arbete för att kunna hålla fysisk distans mellan resenärerna, och körde så 
fulla tåg de fick, och vi gissar att hemester har varit en riktig bonus för oss i Järle. 
Cafésommaren innebar ett gott resultat och många glada gäster! 

Hantverksmagasinet har i år haft 13 deltagare, de flesta hantverkare. Två var 
helt nya för i år. Då årets marknad uteblev kunde vi öppna två dagar tidigare 
än vad vi gjort förr om åren. Vi var alla spända på hur årets skulle gå. Kommer 
det några besökare eller blir det helt tyst detta ”konstiga” år? Vi var helt och fullt 
Corona-förberedda med plexiglasskydd i kassan, handsprit på plats och begrän-
sat maxantal kunder i magasinet. Vi fick en fantastisk säsong! Besökarna var så 
nöjda att det fanns ett öppet Hantverksmagasin och Stationscafé. Försäljnings-
mässigt blev året succé. Inte något år tidigare i vår 21åriga historia har vi sålt för 
så mycket pengar. Ett rekord som nog blir svårslaget 2021 men vi ska göra vårt 
bästa! Tack till If för hjälp med försäkring och till NA för stort, fint reportage. När 
årets Hantverksmagasin kommer i NA, då vet vi att det är dags att öka beman-
ningen, då kommer fler besökare än vad det gjort hittills under säsongen. 
  
Under vecka 44, då alla barn har ledigt från skolan, körde NBVJ Höstånga. Tåget 
kom pyntat från Nora två dagar med tre turer vardera, och vi hade dukat upp med 
fika, eldfat och hantverk. Även detta en nyhet för i år som lockade maximala till-
låtna publik och fungerade utmärkt tack vare pigga ungdomar och ett antal vuxna 
på plats. Säkert en tradition att se fram emot i höstmörkret, även om vi nästa år 
så klart hoppas på att även adventståget kommer till byn. 

Vår lekplats har fått ett uppsving genom målning, nya gungor, samt inköp av di-
verse fordon och leksaker. Lekstugan har fått helt ny inredning i form av ett nytt 
kök med plattor som lyser, full köksutrustning, bord, stolar, hatthylla och hem-
trevligt pynt. Även en radio har tillkommit men väntar på varmare väder. Och just 
det – tomten flyttade in under jullovet. 

För att göra byn säkrare inte bara för barn, utan alla som promenerar runt och 
genom byn, har byalaget köpt in och satt upp vägskyltar som uppmuntrar trafi-
kanter att visa hänsyn. De verkar ha gett viss effekt och fungera som en påmin-
nelse. 

Vid årsmötet i februari beslutades om inköp av en hjärtstartare, samt att vi skulle 
söka bidrag, från Landsbygdsnämnden för att kunna finansiera den stora utgif-
ten. En projektansökan med ett större koncept än själva prylen lämnades in för 
att kunna motivera bidraget som del av en helhet i en aktiv och frisk by. Dessvär-
re meddelade Landsbygdsnämnden att de är konsekventa med att inte finansie-

 Verksamhetsberättelse för Järle byalag 2020
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ra hjärtstartare – däremot lämnade de ett bidrag på 1500kr för att kunna köpa in 
gåstavar. De är under inköp i skrivande stund och kommer finnas för utlåning till 
alla byalagsmedlemmar. Friskt vågat, hälften av friskvården vunnen! 

Alldeles i slutet av 2020 meddelade dock Landsbygdsnämnden att de kommer 
att dela ut ett bidrag på 15.000, vilket kommer investeras i en ny gräsklippare 
samt en ny dammsugare till Järlegården. 

Dessutom har vi beviljats ett bidrag på 5000kr från Bygdegårdarnas riksförbunds 
Landlott, för att starta upp eller bedriva ungdomsaktiviteter. Barn och unga i byn 
har genom sina föräldrar kunnat önska vad de vill göra med pengarna, och en 
majoritet är intresserade av någon sorts bana för att kunna köra MTB, kickbikes 
och liknande. Under hösten har restriktionerna stoppat oss från att starta upp 
och samla barn- och ungdomskommittéen, men så fort tillfälles ges är planen att 
verkställa det vi kan för att göra byn lite roligare för våra unga. 

Byalaget använder den öppna facebooksgruppen Det händer i Järle! för en del 
kommunikation. Sedan årskiftet 2020-2021 är vi även administratörer för den 
gruppen. Det ansvaret kommer att förvaltas så som beslutas av kommande års-
möte. I övrigt fortsätter vår hemsida jarlebyalag.se att uppdateras med informa-
tion från styrelsen. Byabladet drabbades av en sjukskrivning i våras men tack 
vare två tidigare redaktörers inhopp, rullar det nu på som vanligt igen. 

Och på tal om blad – Järle har under 2020 varit frimärkesmotiv och utsetts till 
årets julby i Nerikes Allehanda. Sannerligen något att skryta med! Arbetet med 
att få vår egna postadress är påbörjat men förväntas ta ett tag. 

Sammanfattningsvis har 2020 varit ett omtumlande och tidvis väldigt tungt år, 
men desto mer kanske vi kan uppskatta de ljusglimtar som kommit till tack vare 
hårt arbete, välvilja och stort engagemang. Självklart är det vårt café som tar 
mest tid, men det ger också en bra utdelning som vi kan förvalta för att göra byn 
härlig året om.  I samband med kommande årsmöte och tidiga våren kommer vi 
att samtala med NJOV om premisserna för hyran av stationen, och med NBVJ 
om det praktiska arbetet. Alla parter ska vara lika nöjda och stolta över hur det 
ser ut på stationsområdet och att vi bedriver en verksamhet som passar alla in-
blandade, särskilt som vi alla jobbar ideellt.
 
Med förhoppningar om trevliga fysiska möten under 2021, 
Järle byalag genom ordförande Fredrika Nordling

 Verksamhetsberättelse för Järle byalag 2020
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 Klur- och hjärngympasidan

Lösningar här intill
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Många har redan betalt årets medlemsavgift 
men kanske inte du? Så fram med saxen el-

ler sätt dig vid datorn eller mobilen...
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Här klarar du av medlems- och prenumerationsavgifterna.
Medlemskort kommer med juninumret.
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 Järle barn- och ungdomskommitté 

Det var tänkt att vara en grupp föräldrar som träffas då och då, men efter 
månader av väntan på minskad smittspridning så orkar jag bara inte vänta 
längre. Från och med nu finns en facebookgrupp istället! 

Tanken är att vi gemensamt ska kunna hitta på idéer, diskutera, planera och 
genomföra sådant som gör Järletrakten till en härlig plats att växa upp på. 
Stort som smått, genomtänkt eller inte. Det finns inga krav på att göra eller 
presentera något, du kan också bara vara med och läsa. Redan nu efter för-
sta dagen har jag fått namn och ansikte på flera av föräldrarna här omkring, 
och bara det ger mig en stor trygghetskänsla. 

Det finns några förhållningsregler, som vi tillsammans kan finslipa för att göra 
kommittéen så hållbar, välkomnande och trevlig som möjligt: 
    ¤ Du har barn eller bonusbarn som bor i Järletrakten, eller bor här själv  
 men barnen bor hos annan förälder. Dvs, mor- och farföräldrar, 
 vänner osv är inte med i den här gruppen, för att göra det lätt över-  
 skådligt och tryggt att vara med. Du ska själv kunna veta vilka alla är,  
 och vem de ”hör till”
    ¤ Du får gärna bjuda in de som du känner, som uppfyller första kriteriet 
    ¤ Du deltar i diskussioner, planeringar och evenemang så mycket du     
 själv vill 
    ¤ Du kan också bara följa och läsa om det passar dig bättre 
    ¤ Du uttrycker dig eftertänksamt och respektfull mot både de som är   
 med i gruppen, och de som inte är det 
    ¤ Du delar inte vidare bilder / information utan att fråga alla inblandade  
 om lov 
    ¤ Du får gärna ge förslag, tips och idéer. Alla får kommentera och 
 spinna vidare, och vi genomför det vi vill, kan och orkar lösa tillsam  
 mans

Känns det som något för dig och dina barn? Kom med i facebookgruppen 
Järle barn- och ungdomskommitté! 

//Fredrika



16

       Vi utför allt inom bygg  
            
            Mattias Jedselius 
              070-156 84 20 
           info@jarlebygg.se 

 

Följ oss 

Byalaget vill också 
passa på att tacka 
Mattias för resning och 
lagning av den nerkör-
da anslagstavlan vid 
järnvägsövergången. 
Nu står den parallellt 
med spåret på rejäla 
plintar och har försetts 
med oranga ”plast-
stövlar”. Snyggt job-
bat!  /redaktionen
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Fin dressin - gammal trampmaskin

Så löd rubriken i byabladets höstnummer 1996 i samband med den gamla 
cykeldressinens ankomst, som var en deposition, till Järle 31 maj där den 
stått på sidospåret vid hantverksmagasinet som en symbol för hur banarbetet 
bedrevs i forna dar då den var det smidigaste sättet att transportera sig på 
järnvägen. 
    Den har också glatt hundratals intresserade resenärer, familjer och barn 
som klängt sig upp på cykeln och blivit fotograferade. Och den har också varit 
med om en del äventyr som när jag själv cyklade på den till Granbergsdal t.o.r 
i oktober samma år och den har blivit stulen och hittad i diket neråt Torpa och 
den användes vid ett 50-årsfirande 2002 då en känd fingerbodaprofil fick cykla 
någon kilometer uppe vid Lilla Mon. Och sluligen förra året kom den med på 
stationsfrimärket som ett passande förgrundsmotiv. 
    Men den 13 januari tog det hela slut när jag lämnade tillbaks den till Kenneth 
Erensjö som ville rusta upp den och ge till sonen Clas som 50-årspresent  och 
det hade jag ingenting emot för dressinen var i ett bedrövligt skick och var i 
det närmaste skrotfärdig. 
    Så vad händer nu på den övergivna rälsstumpen, jo jag har tjatat mig till 
en av dressinerna i Nora som användes under NBJ-epoken. Den är i hyfsat 
skick och kommer att passa in i miljön lika bra som den gamla. Hoppas den 
anländer lagom till kaféstarten.   /gösta

Sista bilden på spåret i Järle. Insnöad och trasig. Snart bär 
det hem till Clas och Johanna i trädgården på Olvongatan i 
Örebro för en ordentlig genomgång och renovering.
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Fin dressin - gammal trampmaskin

Bortforslingen påbörjad av 
kvartetten Erensjö. Äldre ge-
nerationen Inga-Maj och Ken-
neth och 50-åringen Clas med 
fru Johanna. Det var inte helt 
lätt fälla ihop cykeln men det 
gick till slut. Endast det röda 
hjulet hamnade utanför.

Det ska också nämnas att 
Inga-Majs pappa Axel Bäck 
(1914-1994) använde dres-
sinen på 40-talet i Sävsjö på 
södra stambnan när han job-
bade för SJ.

För den nördige kan berättas att dressinen tillverkades 1937 av Fjugesta maskinfabrik. Och just på 
Svartåbanan fanns två andra dressintillverkare och dessa tre kom att stå för tillverkningen av merparten 
järnvägscyklar i Sverige. Största tillverkaren var Walters verkstäder och dess historia kan jag bjuda på:

”Av de tre tillverkarna är troligen Walters 
verkstäders dressiner de mest välkända. 
I början av 1900-talet startade västgöten 
August Walter en verkstad i Mullhyttan 
där man reparerade cyklar och gjorde 
verktyg. År 1913 började Augusts söner 
Robert och Torsten Walter tillverka bl.a. 
cykeldressiner som spreds på många 
olika håll i landet. Ett av märkena ska 
ha varit »Novo express«. Produktionen 
lades ned när företaget gick i konkurs år 
1969”.
   /gösta



19



20

Järle, Årets julby i Nerikes Allehanda

Varje år har NA en tävling 
på julafton, man ska gis-
sa Årets julby.
En by i länet är avbildad 
på en tavla, det finns led-
trådar i texten och man 
kan skicka in svar och 
vinna tavlan.
I julas var det Järle sta-
tion med ett par rådjur 
som åt från en kärve 
framför godsmagasinet. 
Ett trevligt motiv, tycker 
jag. Tavlan är målad av 
Ingvar Bilock och årets 
vinnare blev Lena Löf-
dahl från Örebro. 
Grattis Lena!

Med anledning av att Järle var årets julby ville NA komma och göra ett reportage 
om byn. En dag i januari mötte jag upp Marita Hellberg-Danielsson och fotogra-
fen Robban Andersson. Claes Viktorin på promenad anslöt också.

Det var en strålande vinterdag, lagom kallt, snö, solsken. Jag visade stationen, 
både lägenhetsdelen och väntsalen, och godsmagasinet. Jag har nog aldrig lett 
så stort tidigare, fotografen uppmanade mej inför varje foto att le, och det var 
inte lite kort han tog! 
Vi fortsatte till Järlegården och sedan gick Claes med till gångbron och badplat-
sen.
Vi talade om byalagets historia och verksamhet, om byn och omgivningarna. 
Det var väl ett rätt trevligt reportage tycker jag. Bortsett från för många bilder på 
mej. Enda jag annars störde mej lite på var att riksvägen omnämndes som riks-
väg 68. Tror väl att de flesta på trakten säger R50. Men 68 och 50 har samma 
sträckning från Örebro till Lindesberg, så helt fel var det ju inte.

Byabladets redaktion har varit i kontakt med NA för att få publicera reportaget 
här i bladet men vi har inte fått tillstånd att göra det. Däremot uppmanar man 
att intresserade ju kan prenumerera på NAs e-tidning. Då går det att läsa hela 
reportaget som var publicerat den 24 januari.

//Gerd
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Sabbatsbergs Missionsförening 
önskar alla en riktigt skön  

Vår och Sommar! 
 

Vi har tyvärr inga barngrupper i vår. 

 

Vi hoppas att vi till hösten  

återigen får bjuda in till: 

 
 Söndagsskola från 4 år  

 

 SKOJT från 5 år   
 

 Seven från 6:an. 
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Inbjudan till Hantverksmagasinet 2021

Ja, tanken är att Hantverksmagasinet vid Järle station återuppstår den här 
sommaren också. Tjugoandra året blir det. Förra sommaren hade vi en ka-
non-säsong! Våra förväntningar var låga, med tanke på Covid-19. Men kunder-
na kom. Och väntade snällt utanför när det blev fler än maxantalet besökare 
inne. 

Vi rullar ifrån magasinsporten i början av juli och har öppet varje dag fram till 
och med 15 augusti, klockan 10-17.  En timme kortare än tidigare år.
Efter det öppet endast lördag-söndag t.o.m. 5 september.
Stationscafét har samma öppettider som vi i Hantverksmagasinet. 
Deltagande hantverkare turas om att bemanna magasinet under öppetdagar-
na.  Det har hittills blivit 3 eller 4 pass per person, givetvis beroende på hur 
många vi blir i år. 

Nu är det dags att årets deltagare anmäler sitt intresse för Hantverksmagasinet 
2021. Du som var med i fjol och vill delta även i år MÅSTE höra av dej!
25 april är sista anmälningsdag. Men vet du att du vill vara med, anmäl dej di-
rekt! Se´n bestämmer vi ett datum för träff med schemaläggning.

Fjolårets deltagare har ”första tjing” på platserna. I mån av plats välkomnar vi 
nya hantverkare. Vad jag vet nu i skrivande stund är att en eller två platser finns 
lediga. Hör av dej om du är intresserad så vet jag i slutet av april vad det finns 
för utrymme.

Kontakta mej via mail gerd.hook@telia.com eller på tel 070-234 28 80. 
Tala in ett meddelande om jag inte kan svara så ringer jag upp.
Väntar ivrigt att ni hör av er!

Hej från Gerd



24

Med anledning av den pågående pandemin, och de begränsade möjlighe-
terna att genomföra traditionella sammankomster, har en ny grupp bildats i 
början av året, i Axberg/Ervalla-området. Det är en kristen samtalsgrupp, där 
man träffas en kväll i veckan via telenätet, varvid deltagarna samtalar med 
varandra via vanliga telefoner, fasta eller mobila.. 
Deltagarna betalar endast ordinarie samtalstaxa till sin operatör.
Vid träffarna står följande punkter på programmet

Den som först kommer in i det digitala samtalsrummet fungerar som värd, 
och ser till att de närvarande presenterar sig för inkommande deltagare, så 
att dessa får klart för sig vilka som finns i samtalsrummet.

A. Vi läser och samtalar kring en text ur Bibeln, Psalmboken el. någon klas-
sisk kristen bok.
B: Vi avslutar med att ta upp aktuella böneämnen, och gemensamt be för 
dessa. 
Samtalsgruppen är avsedd att vara en lokal gemenskap, som bidrar till att 
minska människors ensamhet och isolering.  Och plats finns för fler deltaga-
re och grupper i andra delar av bygden! 

För mer information och intresseanmälan, kontakta någon av de personer 
som anges nedan. 
Se även www.TELEKONFERENSEN.SE
Håkan Lindstedt, 070-607 33 47            Brittt-Marie Svensson, 070-864 88 11   

Immanuelskapellet, Ervalla



25

 

 

 

 

 

         Ervalla Hembygdsförening 
Pandemin ger hembygdsföreningens styrelse bekymmer. Hur skall föreningens 
verksamhet återstartas när tiderna vänds till det bättre? Och när kan detta tänkas 
inträffa? Till sommaren som kommer eller till hösten? 

Styrelsen arbetar idag med några olika förslag men vill gärna få tankar och idéer från 
aktiva och presumtiva medlemmar. Vad förväntas av hembygdsföreningen? Tyck 
gärna till…… kontakta oss på ervalla.hembygdsforening@outlook.com  

Att Valborgsmässofirandet säkerligen blir inställt även i år torde väl inte ses som en 
överraskning. Vi må avvakta folkhälsomyndighetens rekommendationer vad avser 
midsommarfirandet. Men, trots allt får vi inte ge upp hoppet….. 

Lev försiktigt och var rädda om varann…!! 

Hembygdsföreningens styrelse 2021 

Ordförande PA Strömberg 

Vice ordförande Håkan Lindstedt 

Kassör  Matz-Ola Cajdert 

Sekreterare Claes Lindblom 

Ledamöter  Erik Halvarsson 

  Gerd Höök 

  Ove Jansson 

  Per-Erik Ohlsson 

Suppleant  Bo Werneström 
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Presstopp! Eftersom den 
18 mars redan passerats 
så får vi tyvärr meddela 
att beslutet inte gick vår 
väg. Dammen kommer att 
rivas. Sista  halmstrået 
- överklagande och pröv-
ning hos miljööverdom-
stolen - vågar väl ingen 
hoppas på. Eller?  
  /redaktionen
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VILL DU LÅNA ELLER HYRA JÄRLEGÅRDEN

Boka hos Wallstens tel 070-5099150
eller mejla hanna.wallsten@gmail.com

Ansvarig utgivare: 
Peter Ekström 0587 - 501 33

Redaktion:  
Gösta 
Gerd 070-234 28 80 
gerd.hook@telia.com

Medl- o pren.ansvarig: 
Gösta 
Floragatan 10, 702 13 Öo
070 - 611 33 85
gtegner@telia.com

Alla manus,skickas eller mejlas 
till: 
Gösta Tegner
Floragatan 10, 702 13 Örebro 
070- 611 33 85  
gtegner@telia.com

Varför inte annonsera 
i Byabladet?
Helsida 400:-, halvsida 250:-, 
kvartssida 150:-
Ring Gerd Höök 070-234 28 80 och 
diskutera utformning 

Manusstopp för nästa nummer blir den 31 maj

Enligt beslut i fullmäktige ska varje enskild förening 
redogöra för hur ledarna och barnens föräldrar infor-
merats 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 förekom-
ma bland yngre barn. Tävlingshets ska undvikas. En 
allsidig barn- och ungdomsverksamhet som vänder sig 
till både pojkar och flickor ska stimuleras liksom upp-
muntran att utöva fler idrotter. Riksfinaler, stora natio-
nella och regionala tävlingar med seriespel med upp 
och nedflyttningar gör barnidrotten prestigefylld och 
motverkar därmed målet med barns idrottande

Örebro kommuns policy kring barn & ungdomsverksamhet
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  Inbjudan till årsmöte & städdag 
I år har vi verkligen fått tänka till angående årsmötet och hur vi ska få det 
till stånd. Å ena sidan smittsäkerhet, å andra sidan trivsel och umgänge. Nu 
har vi kommit fram till en lösning som vi håller fast vid, även om formen av 
uppenbara skäl kan ändras. 

LÖRDAG 8 MAJ vid JÄRLE STATION

10.00 STÄDDAG : enligt tradition gör vi gemensam sak i att röja 
kring stationen och lekparken. Ju fler vi är, desto fortare går det. 
Syftet med dagen är såklart att få det vårfint i byn, och alla som har 
något att bidra med är mer än varmt välkomna att delta efter förmå-
ga.

GRILL & DRYCK : vi behöver hålla energin och lusten uppe för vad som kom-
ma skall. Hörde jag kaffe & bulle? Ja visst! 

13.00 ÅRSMÖTE : ute i friska luften den här gången! På så sätt kan vi hålla 
avstånd, men ändå träffas. Alla som löst medlemsskap är välkomna och upp-
muntras att delta. Sedvanliga årsmötesfrågor, val av nya styrelsemedlemmar, 
ny ordförande och ny kassör. 

Motioner till årsmötet skall vara någon i styrelsen tillhanda senast 14 april. 

Anmälan görs gärna i förväg till ordförande Fredrika Nordling, fredrikanord-
ling@gmail.com eller via sms 070-614 31 21. Anmäl då om du föredrar vege-
tariskt eller alternativ till grillen. 

OBS! 
Om det är större risk för smittspridning eller stränga restriktioner, kommer 
årsmötet istället att hållas digitalt, samma dag och tid. Förbered dig på detta 
sätt, gärna med en ungdom som stöd: 
1) Du behöver en mobiltelefon eller dator med bra internetuppkoppling, 
med möjlighet att visa bild, samt mikrofon och högtalare. Kan vara inbyggt. 
2) Om du planerar att vara med via mobiltelefon, måste du i förväg ladda 
ned appen ZOOM Cloud Meetings. Det gör du från App Store, Google Play 
eller liknande. 
3) Kom gärna på ett digitalt provmöte onsdag den 14 april kl 17.45, ge-
nom att: 
4) Skriv in följande länk i din webbläsare: tinyurl.com/7wpzxpch 
5) Vänta på att bli insläppt. 

Hoppas att vi ses (utomhus)! 


