
Verksomhetsberöftelse för Jörle Byolog 2005

Ärsmötet
Ärsmöte hölls i Jörlegården den 5 februori 2005. 18 personer deltog. Ett
medlemsmöte hölls i moj.

Styrelsen
Styrelsen hor under verksqmhetsåret bestått qv Peter Ekström, ordföronde,
Losse Corlsson, kossör, Hilkko Sievert, sekreterare, Io Molmqvist, Monika Almer,
Anno Berg, Sven Röstlund, ledomöter och Morie-Louise Ärlegård,suppleont.
Styrelsen hor hållit 7 möten under året. Vid möteno hor också represen'fqnter
för oliko kommittäer deltogit.

Medlemmor
Byalaget har hqft 385 medlemmor under året. En minskning med 72 st mot
föregående år.

Öppno förskolan
Från skolstarten i januori 2005 till slutet ov moj tröffodes ungeför fem
föröldror och åtto born näston vorje fredag kl 9.30 - 11.30 i Jörlegården.
Terminen ovslutodes med en utf lykt till Noro. Efter sommorlovet vor det f örre
som träffodes och efter ett por månoder ronn verksomheten helt ut i sonden.
Detto kon bero på ott f örre born i oktuell ålder ör hemmo och ott behovet för
verksqmheten hor minskot. De onsvorigo för kommittän tockar för sig och hor
ovslutot sitt engogemang.

Bro- och skeppskommittån
Tnget särskilt hor under året intröffot inom kommittåns onsvorsområde.

Järle. Byablod
Det hor vcrit redaktörerno ldo Röstlund och Tove Ekström som under året sott
ihop fyro nummer ov tidningen. Under 2005 hor de stortof ett ontql
återkommande reportageserier om blond onnot lokalo företagare och legender
från bygden. f årets fjarde nummer firodes Byoblodets 3O-årsjubileum.
Redoktörei"na h'or (om tekniken til låtit) för det mesto hållit ti l l i Jörlegården.
Monika Alner hor fogit hond om onnonserno och de förca redoktörerna Gerd
Höök och 6östa Tegner hor också bistått med hjölp nör sä hor behövts.

Ungdomskommittån
Lojv gruppen, Primigedia hor under året tröffots på torsdogor. Delor av
lojvgruppen hor deltagit i ett ti l l två lojv. By-lojvet Arnulfs råde i Norberg och
stods-lojvet Kejsartemplet vid Romshytton i Kilsbergen. Det hor också spelots
rollspel vid co tolv ti l lfcil len, iblond med övernottning. Något onnot som spelots ör
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dotor, vid ca 7 gånger hor mon hoft LAN i Järlegården som hållit på i upp till tre
dYgn-

Jörlegården
Användningen och verksomheteni lokalen hor lagot på en likc hö9 nivå i är som i
fjol, co 250 oktivitetstillföllen. Sörskilt glödjonde ör att den för året nya
ungdomskommittån står för en stor del och ott även LAN och
rollspelsoktiviteterno lockor mångo ungdomor.
Den betotdo uthyrningenligger också på flolårets nivå. T.ex så hyrde Lillåns
skolo för sino introduktionsträffor med nyo sjuor i ougusti.
Renoveringsorbeteno ör ju slutfördo men ännu återstår små detoljer. Någro ov
dessq fixodes vid de två orbetsträffor som genomforts. Den årligo genomgängen
ov fostigh eten ör dokumenterod och en komplett inventering ov utrustning och

moterial hcr slutförts.

Miljökommitt6n
Som ollq seriöst sopsorterqnde Byologore vet - eller åtminstone mörkt - hor vi
inte längre någon återvinningsstation. Denno tvingodes vi ovvecklo under 2005,
eftersom den inte höll måttet enligt dogens krov. Confoinrorno blir större och
tyngre och sko tömmos medelst lostbil som kräver bådä börig mork och
monöverutrymme. Tnget ov detto kunde erbjudos bokom Stotionsmogosinet.
Dock arbetade r!\iljökommittän enhel del med ott hitto en olternativ lokolisering
och lyckades faktiskt finno någro onvändbora plotser. Fost trots ihärdig
uppvoktning ov både Örebro kommun, FTI (Förpocknings- och
Tidningsinsomlingen, som har övargriponde onsvor för återvinningssystemet) och
LB4- Askersund (hor onsvor för tömning och skötsel i lönet) lyckodes inte
kommittän att ordno f inonsiering ov iordningställonde ov en ny plots.
f börjon ov opril 2005 guidode fngemor Bergmon runt en kommunol
femmonno delegation(!) för studier på plots och så sent som i november åkte
f ngemar runt med chef en f ör FTI och onsvorige på LBC f ör ott ytterligare
penetrera problemet. Kommunenhade nämligen legat på dem om ott hitto en
plats hörikring, eftersom det inte f inns någon inom 1-2 mil i någon riktning. De
oliko inblondode kom f rom til l qft den ursprungligen föreslogno plotsen vor böst.
Ett genomföronde kröver minst 20.000 kr, och dat onser sig FTf inte ho råd
med. Arbetet f ortgär.

Studie- och kulturkomnittån
Hor ordno: sedvonligo oktivit eter. Tipspromenader vår och höst och cykelturer
under sommoren. Året ovslutades trodifionellt med ljusstöpning.

Stotionskommittän
Vår- och hSströjningorno genomf ördes med den vonligo in- och utplockningen av
trödgårdsrnöbler, lövröfsning, gruskrattning och ollmän översyn ov hus och tomt.
En trödgårdstraktor inköptes inför grösklipparsäsongen.



Någro storo byggarbeten hor genomförts med frivilligo krofter. Först ett
efterlöngtot förråd för våro mqrknodsbord. Sedon en utökad mogosinstroppo.
Ny kompletteronde belysning har sotts opp i mogasinef.
De gomfo ute stotionsbänkqrno hor renoverdts. Behövligt inför stundqnde
jubi leum.

Hantverkskcmmi?tän
Hontverkskommitt än tröffddes någro gånger på försommoren och hor öven hoft
en del telef onkontokt. Kontokt togs mad utställorno i hontverksmogosinet och en
tröff i början på juni ordnodes. Bemanningsschemo fön öppethållonde,

f örpoc kni ngsmateriol, onno ns er och f lygb lod gjordes.
12 utställore hjölptes åt ott hålla öppet 10-18 vorje dog under 6 veckor + 2
helger. Kundtillströmningen varierode med vödrel, men försöljningsmässigt blev
det nytt rekord i år igen.
Efter ovslutod säsong hode gruppen en utvörderingsträff mad ollo utstöllore då
visso brister ongående lokolen påtolodes. Desso ör nu åtgardode.

lvtåndogsträff en
Måndogströffen har som vanligt vorit völbesökt ov ungdomor från fjärde kloss
och uppåt. Det hor olltid vorif minst två vuxno med och upp til l 30-40 ungdomor
per kvöll. Aktiviteterno under året hor vorierot. Förutom godisötning och ollmönt
umgönge, hcr det hunnits med pingisturneringor, bokstovsjokfer, utomhuslekor,
fin treröttersmiddog, pyssel och inte minst besök ov en riktig trollkorl, Leo Kim.
Pusskolas på övervåningen kon mon också läso om i loggboken.

Kafä och turism
Stotionskof äet
Tnget år utan jubileum ör byologefs motto och 2005 vor det dogs för
Stotionskaf äet sorn därmed kunde ståto med ott ho vorit igång under 20!
sommorsäsonger. Från den försto kvortetfen 1986 med Nino E, Morianne B,
Moorit fu\ och Ylvo R till det senoste gönget med Jenny B, Ido R, Ido J, Ido P,
Tove E, Pernillo S, Don och Jonas P-B, Tomos K och Simon L, hor sommontoget
cirko 140 ungdomor gjort sin f erieproktik, och mångo gänger sitt ollro försto
sommorjobb, på stotionen.
Sösongen 2005 var kaf äet för det mesto völbesökt bortsett från värmeböljon i
juli och då särskilt under Noro-dogorno, som hode en dämponde eff ekI pä
verksomheten. Vörstingdagenblev som vonligt Jörlemorken den 2 juli som ändå
f löt på välCigt bro. Några bussbestöllningor och en stor företogsutflykt (Wurth
AB) i ösregn hjölpte upp försäljningen liksom westerntåget ijuni och
tågdiggordcgorno i augusti med bl o en nottligt "spöktåg" där kaf äet serverdde
resenärernr homburgare och ö| .

Vandringsleder
Populariteten håller i sig för detre stignäten i Skörmarbocio, Lillo Mon och
Mogetorp. En bnc bit ö'rer 2000 kortblad i de upprustode brevlådorno vid



ingångorno hor gått åt vilket betyder ott omkring fyro gånger fler vandrare
vorit i forten.
Den definitivo invigningen ov helo vondringsområdet ägde rum på Geologins dog
den 10 september inför ett 60-tol personer. tlted lönets meste invigore -
londshövding Sören Gunnorsson - i aktion på Bergslogsporten. Efter
lyckönskningstol skars repet (lite rejälcre än ott klippo bond) och ytterligare
någro talore så vidtog en speciolkomponerod vondring genom någro ov de
mcffigoste grottorno i Skärmarbodo ner till Mogetorps stignöt och till
FolleraberEet dör önnu en invigning förättodes, nu till minne ov Gustof Rosån
som vqr en friluftse,ntusiost i Mogetorpsområdet redan pä 5O-tolet.

Övrigt
Under 2OO4 etqblerqd 

"s 
en diolog med Örebro kommun och dess nyo

orgonisotion om ett sqmorbetsovtol. Meningen vor ott fortsätta detto drbete

under 2OO5, och Björn Sundin, ordf. i kultur- och medborgornömnden vor med på

medlemsmötet i moj och uftryckte sitt storko stöd för byologats arbele.
fngenting ytterligarehar dock hönt efter detto möte.
Detto til l skillnod från Noro, där ett kommunbygderåd med t2 föreningor
etoblerots under året, dän ävan Jörle byolog ingår. Möten hor hållits vid fyro
til lfällen och på progrommet hor stått kommun informqtion och sområd om

frågor som vögor, kommunikotioner, turism m m. Ett bro initiatlv fÅn@
kommun, som onser ott diologen med de lokola grupperna ör viktig.

Vid Medlemsmötet i moj deltog ett 30-tol Järlebor, som fick lyssno fil l 6erd

Engmon om livet som lcndhövding, ovon nämnde Björn 5 somf en redovisning ov
byolagsoktuoliteter. Etf bildspel på storbild om Jörle byologs historio visodes,
som somtidigf vor ett test inför ett eventuallt inköp ov dylik utrrtstning.

Ett notionellt Rådslag genomfördes i helo londet under 2005.I Järle f ick det
heto'rFrorntidsccfä" och genomfördes vid två til lfallen. Ett 10-tol kom för ott
proto om vägor, born och ungdomsfrågor, informotion, Järlegårdens onvöndning,
hur vi möts och träffos och enhel dal annot. Vi vor helt överens om ott byologet
genom enbred verksomhet tor onsvor för helhet och somorbete,vilkel är ov
stor betydelse f ör ett bro och innehållsrikf l iv i byn och bygden.

Sfyrelsen i februeri 2006.


