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JAf lTI BYATAG

Verksamhetsberättelse 2003

Jåirle Byalag har under året fyllt 30 år. Detta jubileum firades med en
jubileumsresa den 17 augusti. En buss med 45 byalagsmedlemmar gick iväg till
Karlsborg, Forsvik och Tived.

Ärsmötet 2003 hölls naturligtvis i Jåirlegården. Mötesftirhandlingar och god

middag lockade 22 av byalagets medlemmar. Valberedningen hade då inte lyckats
hitta någon som vaf, beredd att ta vid som ordftirande efter Gerd Höök. Vid mötet
valdes diirftir Gerd till ordftirande fram till ett extra årsmöte den z6 april zoo3.

Då valdes Anna-Lisa Hellsing till ordförande. I öwigt har styrelsen bestått
av MonikaAlmer, Lasse Carlsson, Thomas Lundström, Sven Röstlund,
Hilkka Sievert och Gösta Tegner.

Byalaget har haft 4o7 medlemmar under året.

Öppna fiirskolan
Ännu ett år har nägra få mammor (+ en pappa under våren) och deras barn träffats
nästan varje torsdag i Jåirlegården.

Barnen har haft mycket roligt på den stora golvytan som finns diir. De springer,
leker, kör vagn och bil eller kastar boll. Att de trivs ftirstår väl alla. Efter lite fika
brukar de ta nya tag med lek, pyssel målning eller annat kul. Trots åldersvariation
på 1-5 år har alla haft roligt. När vädret varit bra och varmt har vi fikat på en filt
utaoftir på gräsmattan eller i lekparken. Vi har även blåst såpbubblor, haft
korvgrillningsutflykt, bakat pepparkakor och varit på badhuset i Lindesberg nrm.

Tyviin har vi nägragånger fått stafla in det vi planerat p.g.a. att vi har varit ftir få.

Under våren var det flero men under hösten har $na ftiräldrar kommit regelbundet.
Gunbritt Sandell

Bro- och skeppskommitt6n
Byalagets stolta fartyg Jåirlan sjösattes i vfuas programenligt. När båten
togs upp på hösten hade åroma ftirsvunnit, och har fiåirr inte återftnnits.
På låset hade också skett någon åverkan, så att det inte fungerade.
Man har successivt bytt plankor på gångbron.
Likaså har sly rensats utefter gångvägen.
Mattias Dahlin

Byabladskommitt6n
Byabladskommitt6n har som vanligt lyckats få ut fina nummer av bladet. Bilder,
rapporter, reportage, notiser och annonser har vi läsare bjudits på.
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Caf6 och turism
Stationscafeet har varit öppet under åtta sommarveckor samt anslutande helger och
Nora marknad. Någa dagar i sarrband med skolresedagar och Ljusshåks-
arrangemanget i Nora har också varit öppet. Omsättningen var lägre jmf 2002
beroende på att inga större bokningar ägt rum. Resultatet ligger dock nåira folårets.
Våra 9 feriepraktikanter skötte sig med den åiran och tillsammans med de 4 med
ansvar så verksamheten gått bra och kunderna blivit nöjda. Noterbart åir att vi haft
två tvillingpar, så namnfiirvirringen var stundtals påtaglig under den perioden.
Lasse Carlsson

Hantverkskommitt6n
Hantverkskommitt{n har träffats he ganger under året. Vi har ordnat med bord,
fiirpackningsmaterial, annonser, flygblad och bemanningsschema inftir sommarens
hantverksftirsäljning i stationsmagasinet.
Kristina Andersson

IT-kommitt6n
Datorerna har fungerat under året, men åir mycket åldersstigna och inte speciellt
attraktiva att anvåinda. Någon verksamhet ftirutom begråinsad spontan anvåindning
har inte ftirekommit.
Kontakter med kommunen om bredbandsanslutning resulterar troligen i ett
informationsmöte inom kort. Det finns utsikter att få igång ADSL uppkoppling
inom ett år.
Lasse Carlsson

Idrotts- och ungdomskommitt6n
Isbanan har tidvis varit riktigt fin och en del ny utrustning har infdrskaffats. Det
har som vanligt varit ett slit mot vädrets makter. I öwigt har kommitt6n legat lågt
med aktiviteter.

Järlegårdskommitt6n
Jåirlegfudskommitt6n har haft ett antal möten och dåiremellan en del
undeihandskontakter under det gångna året. Vi har med trjälp av Nerikes Brandkår
genomftirt en brandsyn enligt Räddningstjiinstlagen, varefter vi åtgiirdat de
anmåirkningar och brister som uppdagades.



Kommitt{n har tagit fram fiirslag och kostnader till energibesparande åtgiirder ftir
Jåirlegården, bl a en luftvåirmepump.

Under det gangna året slutade vår varmvattenberedare att fungera. En ny åir nu
infiirskaffad och installerad.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Jåirlegfuden har anvåints flitigt av väta
medlemmar under året. Lokalen har även varit uthyrd vid ett antal tillfiillen, vilket
har bidragit ekonomiskt till driften av gården. Vi ser också att Jlirlegården
fortsätter att utvecklas och vår ftirhoppning iir att ytterligare ftirbättringar kan ske
under nästkommande fu.
Thomas Lundström

Måndagsträffen
Mandagsträffen har som vanligt varit våilbesökt av ungdomar fran fiärde klass och

uppåt. ntt tO-tat ftiräldrar har turats om att två och två ftirsöka hålla reda på 30-40
ungdomar. Allmåint umgåinge och godisätning åir viktiga ingredienser.
Halloweendisco, bråinnboll, tipspromenader, pingisspel, tårtkalas har också stått på

schemat.

Miljökommitt6n
Den nybildade kommitt6n har ägnat året åt att ftirsöka bevaka Econovas planer att

utöka ioMåikten och anlägga en avfallsbehandlingsanläggning på mossen. Man har

haft ett möte med representanter fiir Econova f?ir att få information om läget och

ftir att framftira de boendes åsikter. Företagets tillståndsansökan och
miljökonsekvensbeskrivning som låimnades in stra,x ftir jul till liinsstyrelsen har

också studerats och synpunkter haf, skickats in.

Stationskommitt6n
Vår och höstrci;jningarna genomftirdes med sedvanlig in och utplockning av

hädgårdsmöblår, löwäfsning, gruskrattning och allmåin översyn av hus och tomt'

Den stora granen mot spåret ftilldes vid höshöjningen. FölI gjorde också
flaggstången men av egen kraft, då nederdelen var helt rutten. En
naggstanÄsinsamling drogs i gang, så att vi kan ha en ny på plats vid 150 fus
jubileet i aug.

Nya trädgårdsmöbler är inköpta och våintar på flirgbehandling.

Vattenkranen till isbanan har nu tätats igen, kanske fiir sista gången. V?irmekabel
iir inkopplad som eliminerar sönderfrysning.

Årets stora investering är nya och fräscha marknadsbord. 50 st direkt från Nora
kommun kommer att betata sig på kort tid, då vi slipper kostnader fiir hyra och

transport.
Lasse Carlsson

Studie- och kulturkommitt6n
Har ordnat sedvanliga aktiviteter. Tipspromenader vår och höst, sontmarens
cykeltur, fisketävling i september. Äret avslutades också traditionellt med
välbesökt ljusstöpning.



L-G Andersson

Övrigt
JazzÄotionen på Axbergshammars skola under Äsa Carpers ledning har blivit en
fast aktivitet. En småbamgrupp bildades till hösten. 7 bamträffades under 7
tillfiillen. Vuxengympan har haft 8-15 deltagare varje gang.

Det var som vanligt grillfest i stationsträdgården en vacker sommarkväll.

Bro- och vägdiskussionerna vid Flåten har fortgått under året. Förslag attbygga
bron i nuvarande broläge. Om detta tyckte vi inte, så åinnu en skrivelse ftirfattades
och vi iir nu uppe i f,ra stycken inalles. Men avgjort iir det inte oss veterligen.

Nya belägenhetsadresser ville kommunen att vi skulle få. Allt ftir att
räddningstjåinsten skall hitta oss bättre. Efter flera skrivelser och enskilda
agerandän, så blev resultatet att både Jåirle, vägnamnet och gårdsnamnet fick vara

med. Problemet blev då att det att textraden inte räckte så gårdsnamnet ftirsvann
åindå ibland. Vägnamnen fick samtidigt en översyn ftir att man inte skulle wicka
tungan av sig vid uttal. Adrian Giöbels långa narnn byttes mot det något kortare
Berg t ex.

Ansökan om att vägarna skall skyltas siindes till kommunen' som omgående
svarade att dettainte var deras ansvar utan att det åvilar huvudmannen fiir vägen.

En stor föråindring i kontakterna med Örebro kommun har skett i och med att
kommundelarna ftirsvann vid årsskiftet och ersattes av centrala nåimnder.
För att utröna hur våra kontakter skall ske i fortsättningen insåindes i mars en
samlad ftirfrågan och begtiran om samverkan och stöd från kommunen till
byalagets verksamhet. Efter ganska lång tid av mest tystnad fick vi till stånd ett

möte i december med personal från den sk medborgarnåimnden. Ett bra möte som

ftirhoppningsvis under detta år kan utmynna i ett samarbetsavtal med kommunen,
ftir aU iörstiirka dialog och samarbete ftir en god utveckling av Järlebygden.
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