VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR JÄRLE BYALAG 2007
Så är det åter dags att summera ännu ett år. Detta år kan man kanske se som ett mellanår då
det inte varit några jubiléer, men likväl händer det en del i trakten som här sammanfattats.
Äntligen blev Byalaget med hemsida som alla anständiga föreningar har, adressen är
www.jarlebyalag.se . Så här kan man läsa om byalaget om natur, historia, vad som händer i
byn och i byalaget. Den är också ovärderlig i turistsammanhang. Daniel Carlsson är
webmaster.
En av dom stora händelserna var nog annars att Flåtabron stod klar till mångas stora glädje så
man fick sluta åka omvägar för att komma till Örebro, detta firades med invigningsfika på
bron alldeles innan den öppnade.
En vägförening har återuppväckts i byn så de boende ska kunna ta sig med bil utan att ha Jeep
för att komma fram. Allt detta har beskrivits i Byabladet.
Årsmötet hade ovanligt många besökare och många nya medlemmar var med när vi hade
trevligt, mötesförhandlade och pratade ungdomsaktiviteter. Detta följdes av god mat från
Ervalla gård och traditionell Kladdkaka á la Johan.
Styrelsen har bestått av Sven Röstlund ordförande, Peter Ekström sekreterare, Lasse Carlsson
kassör samt, Ida Röstlund, Kristina Andersson, Gerd Höök och Anna-Lisa Hellsing, suppleant
och med på alla möten har varit Margareta Persson. 7 styrelsemöten har avhållits och vi har
diskuterat flitigt och varit aktiva som en styrelse ska vara.
Lasse Carlsson har varit aktiv i regionala och nationella landsbygdsutvecklingsfrågor och i
förberedelserna för ett samarbete kallat ”Leader Bergslagen” som handhar projektmedel för
lokala initiativ. Vi har också deltagit i Nora Bygderåd, Nora kommuns möten med föreningar.

BRO OCH SKEPP
Redan från årets början hade man en mycket angelägen fråga, nämligen gångbron som börjat
luta och te sig lite osäker. Årsmötet tyckte också att detta var en viktig fråga. Arbetet började
bra med att ta fram hur bron lämpligen borde se ut och vad den kan kosta. Men sen hände det
som händer i ideella föreningar, den som jobbar med frågan får så mycket annat att göra att
ideellt arbete får skjutas upp. Så det blev lite stiltje, men frågan lever och vi försöker få en
fullständig kostnadskalkyl och se hur det kan finansieras.
När det gäller skeppet fick vi en skeppsansvarig i form av Margareta Persson och båten är
bärgad och uppdragen. Åror är inköpta och vi ska se ut en ny ankringsplats.

BYABLADET
Har kommit ut fyra gånger om än lite tunnare än i sina glansdagar men ändå ett läsvärt
informationsblad om vad som händer och vad som hänt. Artiklar om sevärdheter och lokala
företagare har det också funnits. Vi har ett antal trogna annonsörer som ger nödvändiga
intäkter till bladet.

CAFÉ OCH TURISM
Stationen har haft sommarcaféet öppet sen mitten på juni till mitten av augusti samt några
helger därefter som vanligt och haft traktens ungdomar som feriearbetare. Denna sommar
bjöd inte på så värst väder vilket gjorde att besöksfrekvensen var lägre än vanligt både vad
gäller tågen och caféet. Men visst har det sålts en hel del bullar och glass i alla fall.

JÄRLEGÅRDEN
Järlegården har som vanligt används flitigt av medlemmar, även om nyttjandet och
uthyrningen varit något lägre än tidigare år. Sedvanlig höst- och vårstädning har det varit.
Nytt för i år är iordningställandet av ny filmduk, som gör film och sportsändningar ännu
bättre än tidigare. Ett par nya sköna soffor har också införskaffats.

KULTUR
Har varit väldigt aktiv i år under Birgitta Carlsson initiativ. Pubkväll och filmkvällar med
verkliga höjdarfilmer som Livet är underbart, Bagdad Café och Amelie från Montmartre.
Filmerna var värda lite fler besökare. Till Melodifestivalen kom det många och omdömena
var högljudda om hur man egentligen röstar och varför man inte röstar på Sverige. Man får
väl numer räkna sport som kultur och ett antal EM-kvalmatcher i fotboll drog några
entusiaster. Till årets slut ordnades nyårsfirande med fyrverkeri.
Största evenemanget var när Mats Rosenberg, kommunbiolog kom och talade om
vattenparken i Örebro och om grönområden i städer i allmänhet och i samband med detta
serverades mustig soppa med saftigt bröd.

MARKNADER OCH HANTVERKSMAGASIN
Även hantverksmagasinet kände av det dåliga vädret och i och med det minskade antalet
besökare så trots trogna kämpar och fina varor blev det ett sämre år vad gäller försäljning än
tidigare år. Men vi hoppas att turister och andra hittar lättare till Järle då vi skaffat nya skyltar
som visar folk rätt från riksvägen.
Sommarmarknaden var den regnigaste i mannaminne och överträffades vad gäller väder bara
av julmarknaden då vädret var om möjligt ännu värre. Men likväl bjöds det på musik,
kasperteater, grill, hantverkare, lotterier och allt som hör till våra marknader.

MILJÖ
Något vilande, men följer vad som gäller Torvfabrikens miljöprövning.

MÅNDAGSTRÄFFEN OCH ÖPPNA FÖRSKOLAN
Efter att ha haft lite uppehåll kom såväl måndagsträffen som öppna förskolan igång under
våren. Viktiga och uppskattade aktiviteter för såväl ungdomar som föräldrar med små barn.
Måndagsträffen fortsatte med några träffar även under hösten.

STATION
I år var det fritt från jubileer men som vanligt har station varit öppen under sommaren. Våroch höströj har gjort stationsområdet trivsamt och alla möbler i ordning. Nya trädgårdsmöbler
har inköpts då slitaget stundtals är hårt. Ny belysning har också ordnats till isbanan så det är
bara att hoppas på en kall vinter.

UNGDOM
De ungdomar som varit drivande är i gymnasieåldern och är mer orienterade mot Örebro men
några möten har man haft både i Järle och i Örebro. Man har också spelat rollspel ett antal
gånger.

VANDRINGSLEDER
Intresset för våra vandringsleder är stort och röner stor uppmärksamhet bl a i tidningar.
Ytterligare en bok har kommit ut av Carl Anders Lindsten som heter Skärmarbodabergens
hemligheter. Nisse Pettersson i Åboda som är mannen bakom vandringslederna har fått motta
hedersutmärkelsen ”Årets Kilsbergsfrämjare” för sina insatser.

ÖVRIGT
Byalaget är medlemmar i ett flertal olika intresseorganisationer:
- Bygdegårdarnas riksförbund
- Hela Sverige ska leva och den regionala företrädaren Länsbygderådet Örebro län
- Örebro Föreningsråd
- Sverok
- Nora Bergslags VeteranJärnväg, NBVJ
- Kilsbergsfrämjandet
Vi har också ett fadderbarn genom SOS barnbyar i Dassa-Zoume i Ghana.
Som sagt, det händer en del i och kring Byalaget. I år fyller Sommarmarknaden 20 år så då
ska vi försöka hitta på lite nya saker och återuppväcka lite gammalt. Vi hoppas kunna ta tag i
gångbrofrågan igen och hålla ungdomsverksamheten vid liv.
Sven Röstlund, ordförande.

