
 

 

40 ÅRs VERKSAMHET FÖR EN LEVANDE BYGD 
 

 Varför ett byalag? 
Fler åstadkommer mer. Gemenskap i bygden. Sociala aktiviteter för stora och små. 

Få möjlighet att påverka. Få ekonomiskt stöd i verksamheten 

Verka för en naturligare livssyn genom landsbygdsboendet. 

 

Det gäller dig och dina barn. 
 

Vår vision är bättre livskvalitet; 
Bättre balans mellan stad och land. Ekonomiska omfördelningar. Värna om byarnas service. 

Skola, dagis, äldreomsorg. Utveckla kollektiva transporter och skolskjutsar.  

Bruka jord och skog av bygdens folk. Förädla råvarorna där de finns. Reell valmöjlighet för folk 

som värderar småskalighet, närhet, livskvalitet med landsbygdsboendet.  

 

Bygg fler byar!!!! 
 

 Hur jobbar byalaget? 
Vi har högt i tak för många och nya idéer och verkar med stor bredd i ”vår” bygd. 

 

Vad behövs för att få ett byalag att fungera? Vad är receptet? Tag följande: 
 

Engagemang, goda idéer, mod, kvalité, kultur, idealister, historia, handlingskraft, kunskap, dy-

namisk organisation (flexibilitet) samarbete, ansvarskännande, ingen Jantelag, ha roligt. 

 

Då får man ett resultat bestående av: 
 

Konkreta framgångar. Gott rykte och förtroende hos medlemmar och beslutsfattare. Bygemen-

skap. Framtidstro. God boende och uppväxtmiljö. Sociala och kulturella aktiviteter. 

 

Några goda råd är att: delegera, samarbeta, organisera, dokumentera, informera, målformulera, 

skapa vi-anda, mixa folk med olika ålder, erfarenhet och kunskap, rekrytera nytt "blod". 

 

En flexibel organisation, formellt tydlig men hela tiden föränderlig genom att bilda (och upplö-

sa) kommittéer och arbetsgrupper för olika ämnesområden och arbetsuppgifter. 

Styrelsen håller i helheten men det verkliga arbeten görs av kommittéerna. 

 

Både materiella som socialt och kulturella finns representerade. 

Kommittéer idag är Byabladet, Järlegården, Stationen, Café och Turism, Hantverksmagasinet, 

Bro o skepp, Hemsidan, Studie och Kultur, Barn o ungdom och senast Omställning Hållbar 

bygd. 

Tidigare har funnits Vandringsleder, Miljö, Väg, Isbana, Badplats, Fest, Folkdans, Idrott och 

Ungdom, IT-Bredband m.fl. 

Arbetsgrupper för marknaden, torvvägen, byaplan, postfrågan, vägskyltar, diverse jubileum etc 

är några exempel på "projekt" som lever kortare eller längre tid. 

 

Viktigast är ändock ett antal engagerade personer som gemensamt åstadkommer resultat. 



 

 

40 ÅRs VERKSAMHET FÖR EN LEVANDE BYGD 
 

 Vad har byalaget gjort? 
Förutom nästan oräkneliga arrangemang med sociala, kulturella, festliga, sportiga etc förtecken, så finns 

ett antal materiella utropstecken som ett resultat av arbetet. 

Lekplats 73. Gångbron 74. Byabladet 75. HD dom vinns 76. Badplats 76. Stationen hyrs 79. Öppna för-

skolan 80. Museitåg 81. Matarbuss 81. Dagbarnvårdarlokal 82. Station rustas 83. Tågtrafik startar 84. 

Station klar 85. Dagis 85. Stationscafe 86. Naturstigar 87. Marknad 88. Fritis i stn 88. Galleriverksamhet 

88. Byaplan 88. Landsbygd-90 kampanj 88. Skolskjutsar 89. Skolhot avvärjt 90. Nybebyggelse 90. Isbana 

90. Sopsorteringsstn 90. Lekplats upprustad 92. Egen öppen förskola 92. Måndagsträff 95. Stationsträd-

gården rustas 95. Torvvägen 96. Bygdeutvecklingsplan 97. Datastuga 98. Äventyrsled Skärmarboda 99. 

Hantverksmagasin 00. Skolan räddad igen 01. Järlegården köpt 02. 30 års jubileum 03. Järle stn 150 års 

jub. 04. Järlegården renoverad 05. Storbildsanläggning 06. Hemsida 07. Marknaden 20 år 08. Kulturvecka 

09. Irlänska puben 10. Nora pendel möten 11. Bredbandet klart 12, Hållbara Järle 13 och 40 års jubileum. 

 

 Vad gör byalaget nu? 
Byalaget sköter, har tillsyn och tar ansvar för en rad gemensamma intressen: 

Järle station med turisminfo, guidening, café och skötsel om hus och trädgård. 

Hantverksmagasin. Järle marknad. Järle Byablad 4 nr per år. 

Gångbron. Båten "Järlan". Lekplatsen. Isbana - bollplan.  

Järlegården, bygdens mötesplats med många aktiviteter och utvecklingsbehov. 

Hållbara Järle, omställningsaktiviteter som odling, inköp, inspiration och information. 

Öppen förskola för barn och Yoga för lite äldre regelbundet. Kulturakt., motions- och idrottsarrangemang. 

Sociala aktiviteter för gemenskap och upplevelser.  Lokal utvecklingsplanering pågår ihop med Ervalla. 

Ständigt aktuella frågor om skola, barnomsorg, vägar, trafik, miljö mm bevakas kontinuerligt. 

Medverkar i föreningar och nätverk som NJOV/NBVJ, Kilsbergsfrämjandet, LeaderBergslagen, Hela 

Sverige ska leva, Bygdegårdarna, Örebro Föreningsråd, Nora Bygderåd, Ervalla bygdelag m.fl. 

Att utveckla demokratin med reellt inflytande och påverkan med ett underifrånperspektiv är en viktig 

utgångspunkt för samspel och samverkan med samhällets offentliga företrädare.  

 

 Vad gör byalaget sen? 
Som övergripande mål vill Järle byalag verka för att: 

-Järle by och landsbygd skall, med tryggt boende i bra social gemenskap, med närhet till arbetstillfällen, 

med god omsorg, service och närmiljö, vara den attraktiva och levande bygd med hög livskvalité som 

man vill bo och verka i. 

 

Våra framtidsplaner har diskuterats och dokumenterats i bygdeutvecklingsplanen från 1998. Nu uppdate-

rad som inspel till Ervalla lokala utvecklingsplan. Inom dessa områden vill byalaget bland annat följande: 

 

Demokrati 
Fördjupat inflytande 

Mobilisering o engagemang 

Ökad samverkan med 
nätverk i byn och bygden 

Utvecklingsplan upprättas 

Medverkan i planarbete 

Medborgarråd (brukarråd) 

Information lättillgänglig 

Utbildningsinsatser 
Utvecklat IT stöd 

Boende 
Förgrenad samhällsstruktur 

Planberedskap bostäder 

Exploatering möjlig 
Anpassade lokala lösningar 

Hyresalternativ för äldre och 

ungdomar 

Bra vägar och kollektivtrafik 

Tillgänglig och säker  trafik 

Egen postadress 
God miljö för fritid och 

rekreation 

 

Service 
Skola, dagis, fritids nära 

boendet med resurser 

Bra rimliga skolskjutsar 
Skolan som resurs för 

bygden och utvecklingen 

Äldreomsorg lokalt 

Ungdoms- och fritidsaktivi-

teter 

Bygdegård med flexibel 
funktion 

Utbyggt bredband  

Lokalt kapital tillgängligt 

Arbetstillfällen 
Näringslivet utvecklas med 

lokal produktion 

Lokal samhällsomsorg med 
lokal personal 

Lokal upphandling 

IT stöd för utbildning och 

marknadsföring 

Entreprenörskap och före-

tagssamverkan 
Utveckla turismen  

Hantverkshus 

Lokal ekonomisk analys för 
ökad kunskap 

Miljö 
Omställningsaktivitet för 

hållbara Järle. 

Mat, miljö och energi fokus. 
Kultur- och naturvård. 

Hållbart jord- och skogsbruk 

Fysisk miljö som resurs 

Hållbar utveckling av verk-

samhet i närmiljön 

Hushållning och kretslopp 
integreras i planeringen 

Bevakning och info om 

förändrade verksamheter. 

 

Järle i augusti 2013 


