VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR JÄRLE BYALAG 2009
2009 kändes lite ödesmättat när det började. Hur skulle det bli med marknaden och med
caféverksamheten i stationen? Så blir det alltid när personer som varit med länge väljer att
stiga av. Finns det några som vill ta vid. Nu blev det inte så många som slutade då både
undertecknad och Gösta Tegner beslöt stanna kvar och ta hand om marknaden. Mer om detta
senare.. Broprojektet som är en riktig långbänk har vi fått in en offert till och nu gäller det att
få fram pengar.
Inflyttningen av unga familjer fortsätter och de som flyttat in får fler barn. Mycket glädjande
för barn och ungdomsverksamheten som ju gått lite på sparlåga men sista åren fått ett
uppsving. Ungdomar har vi för närvarande lite dåligt med, men barn växer upp så det känns
förtröstansfullt för framtiden.
Ekonomin är lite bekymmersam då vi tappat en del bidrag och intäkterna från
caféverksamheten inte täcker kostnaderna. Då är det välkommet att kommunen hyr
Järlegården på förmiddagarna under första halvåret. Ekonomin gör ju att vi inte har råd med
några större investeringar. Men det enda som känns som nödvändigt är ommålning av
Järlegården. Men det får vi skjuta på framtiden. Medlemsantalet går lite kräftgång men vi
hoppas att detta nu ska vända 2009 hade vi 316 medlemmar.
Styrelsen har under året bestått av Sven Röstlund ordförande, Sigrid Rejås sekreterare, Lasse
Carlsson kassör, Gerd Höök, Anna-Lisa Hellsing, Kristina Andersson och Peter Ekström som
övriga styrelseledamöter. Styrelsesuppleant har Margareta Persson varit. Styrelsen har haft sju
styrelsemöten under verksamhetsåret.
Årsmötet avhölls som vanligt första lördagen i februari och lockade 25 medlemmar till
stadgeenliga årsmötesförhandlingar och den mindre formella festmåltid som är traditionsenlig
vid dessa tillfällen. Denna gång var det Hults säteri som stod för den goda maten, följt av
kladdkaka á la Röstlund.
Byalaget har som tidigare varit delaktig i Nora Järnvägsmuseum, Bygdegårdarnas
riksförbund, Kilsbergsfrämjandet, Nora bygderåd och Örebro föreningsråd. Vi har också blivit
medlemmar i det nystartade Ervalla Bygdelag. Byalaget har också deltagit i Axbergs
utvecklingsgrupp och arbetat med den nya översiktsplanen. Vi har via gruppen och även som
byalag inlämnat viktiga synpunkter som rönt god respons från kommunen. Byalaget har under
året avslutat sitt medlemskap i Sverok. Vi har fadderbarn via SOS barnbyar. Via Lasse
Carlsson är vi delaktiga i regionala och nationella landsbygdsutvecklingsfrågor och i Leader
Bergslagen.
Byalaget har ett antal kommittéer som driver det mesta av verksamheten och här presenteras
de och vad som hänt under året.

BRO OCH SKEPP
”Skeppet” Järlan II har legat på plats i Järleån och nyttjas av roddsugna medlemmar. Bron är
ett speciellt kapitel som tagit lång tid att hitta lösning på. Men, nu har vi fått fram ett förslag
på hur vi kan åtgärda bron på lämpligt sätt utan allt för stort arbete eller investering och även
fått en offert som löper på ca 350.000:-. Nu gäller det att hitta de som kan tänkas betala
kalaset och de första kontakterna kommer tas med Örebro och Nora kommun, men vi ska
även leta andra finansiärer. Så vi håller tummarna att vi till sist får till en bra och säker
gångbro igen.

BYABLADET
Vårt fina medlemsblad har för 35:e året delats ut fyra gånger med mer eller mindre
välmatade aktualiteter från bygden. Vad som hänt och ska hända. Lokala företagare är ett
återkommande koncept som på sikt blir en intressant dokumentation över vår trakts
entreprenörer, som är fler än man kan tro. Byabladets utsände håller också på och går igenom
vandringsnäten i Lilla Mon, Skärmarboda och Mogetorp. Ett evighetsuppdrag som det kan
tyckas. Men något som verkligen förtjänar all uppmärksamhet. Vi har ett gott annons underlag
bland våra lokala företagare.

CAFÉ OCH TURISM
Efter lite tveksamhet om det lönade sig att ha caféet öppet och om vi skulle klara av att ha
tillräckligt många vuxna med så bestämde vi att köra vidare. Ett nytt kylskåp införskaffades så
vi skulle ha bättre kylmöjligheter. Gösta T fick dela ansvaret med Anna-Lisa H, Kristina A
och Tommi och Ingela Hynynen, så då gick det att genomföra ytterligare en cafésommar.
Lönsamheten är inte riktigt bra, men det innebär så mycket mer. Liv och rörelse i byn. Ett
café där man kan fika och köpa glass. Sysselsättning för ungdomar i trakten som har sitt första
sommarjobb här. Tågtrafiken har tyvärr minskat vilket leder till färre besökare. Men vi siktar
på att köra vidare, annars skulle det bli ganska dött.
En av de roligaste episoderna som inträffat i stationens historia var bröllopsfesten den 25 juli
där delar av bröllopsgästerna anlände med ånglok från Nora. Vigsel i trädgårdsgrönskan i
strålande sommarväder. Men som i ett huj förbyttes i ett slagregn när det blev dags för kaffe
och bröllopstårta. Men stinsbostaden var ju inte så långt borta, så allt slutade lyckligt ändå.

HEMSIDAN
Hemsidan är i full gång och är väldigt välbesökt. Vi blev förvånade över hur många besök
sidan hade. Cirka 20 besök om dagen. Här finns ju information om såväl Byalaget som
trakten. För medlemmar finns information om vad som kommer att hända. Bra att ha som
favorit på sitt internet!

JÄRLEGÅRDEN
Vår lokal är i behov av ommålning, men det fanns inte folk eller pengar till det. Men en
riktig avtvättning blev det så det ser nästan nymålat ut. Med hjälp av skylift och flera frivilliga
som hjälpte till fick vi huset med hängrännor rena och vindskivor målade. Höst och vårröj har
ägt rum som vanligt med en tjusig gallring av trädet på gräsmattan! Lokalen har nyttjats av
traktens ungdomar till filmtittande och LAN-ande. Tyvärr har det inte alltid fungerat
friktionsfritt utan viss skada och stök har inträffat vilket lett till att vi fått skärpa och
förtydliga reglerna för lån och uthyrning. Uthyrning av Järlegården har också ökat men i
ganska blygsam skala. Kommunen kommer nu hyra Järlegården vardagsförmiddagar första
halvåret för förskoleverksamhet. Detta då det kommit så många nya barn till trakten. Det
känns bra att vi samtidigt kan se till att inga barn behöver resa till Hovsta eller Lillån. Som del
av hyra kommer kommunen lägga nya golv i hall, kök och på toaletten.

KULTUR
Under hösten ordnades en kulturvecka utlyst av Bygdegårdarnas riksförbund. I Järle fick vi
till tre arrangemang, tack vare kulturstöd från Leader Bergslagen. Det första var sagostund på
Öppna förskolan då Järles sagotant Anna-Lisa H berättade för små och stora barn. Det andra
var Larz-Thure Ljungdahl som visade filmen om Sven-Eric Ohlssons liv och verk en fredag
kväll i Järlegården. Detta för cirka 30 personer som med intresse åsåg filmen och efter detta
lät sig smaka av tunnbrödsrullar bakade i Kvarntorp. Det tredje evenemanget var när Nick

Borgen kom och sjöng och spelade på Järlegården. Mycket känd med ”we are all the
winners”. 25 personer kom och lyssnade och njöt av musik, god mat och trevlig samvaro.
Totalt sett trevliga arrangemang med stort tack till de som gjorde det möjligt. Ett minus var
kanske det något klena deltagandet från medlemmarna. Yogakvällar och en inspirationsdag av
Birgitta Carlsson har varit uppskattade aktiviteter.

MARKNAD OCH HANTVERKSMAGASIN
Om det förra året var bra marknadsväder så var det detta år för bra! Det vill säga sol och
mycket varmt. Dessutom första dagen på länge som det varit sånt väder. Så lockelsen för folk
verkade finnas mer på badstränderna. Framför allt för den yngre delen. För det var hyfsat med
vuxna men väldigt lite barn. Men marknad blev det i alla fall och flytet runt marknaden var
väldigt bra. Flera personer som hjälpte till att dela på uppgifterna. Så kaninerna hoppade,
Open house spelade och likaså Bröderna Bergkvist. Glass gick det åt och även en hel del
grillat och läsk. Försäljarna var nöjda.
Hantverksmagasinet startade när marknaden var över och hade fullt med hantverkare. Tyvärr
var det inte lika fullt med besökare. Sommarvädret var ju inte så soligt, förutom
marknadsdagen då. Vi hoppas att det bara är tillfällig nedgång.

MILJÖ
Då det inte funnits några akuta miljöhot mot trakten har kommittén varit vilande. Dock var
ett allmänt möte om vindkraft på Järlegården ordnat av Jan Larsson från Järle gård.
Informationen om evenemanget var inte den bästa så det var få besökare som kom och
lyssnade.

STATION
Såväl vår som höströj har ägt rum traditionsenligt. Nytt kylskåp har löst en del av problem
med kyl/frysmöjligheter. Flaggstången fälldes, målades och restes. Ett litet äventyr i sig.
Uthuset är i behov av renovering. Isbanan har inte kommit till användning under tidigare
delen av året på grund av för mild vinter och under senare delen av året för mycket vinter.
Som man kunde läsa i värvarnumret i byabladet (700 ex) har stationen och järnvägsbron
förklarats som byggnadsminnen. Det ger ett större skydd, både kulturellt och ekonomiskt, än
tidigare. Vilket är en förutsättning för att den renovering som planeras kan äga rum.

UNGDOM
Öppna förskolan har varit igång hela året till hemmavarande föräldrars glädje. Och det har
varit en hel del aktivitet då mängden småbarn ökar hela tiden. Det ser förtröstansfullt ut för
framtiden! Ett antal ungdomar har vid flera tillfället LANat det vill säga spelat dataspel
ihopkopplade med varandra.

VANDRINGSLEDER
Byalaget är i allra högsta grad delaktiga i att vi har så fantastiska vandringsnät i närområdet.
Såväl Lilla-Mons, Skärmarboda och Mogetorps vandringsleder är helt fantastiska utflyktsmål.
Välkända i hela länet och som det verkar även i riket. Byabladets utsände försöker gå igenom
alla leder vilket säkert kommer att ta flera år innan varje stenformation, sevärdhet och utsikt
är beskriven. Det är ett fantastiskt arbete som läggs ner på att hålla lederna vandringsbara.
Vissa leder är lättvandrade andra kräver definitivt sin man (och hund).

FRAMTIDEN
Det mest glädjande inför framtiden är att det kommit så många unga familjer och att
mängden barn har ökat explosionsartat. Det ger förutsättningar för fortsatt aktivitet i trakten.
Förhoppningsvis ska vi kunna vända den minskande medlemsmängden och vi måste vända
ekonomin så vi får den på rätt köl.
Vi hoppas också få till en gångbrorenovering så gångbron blir slät och helt säker att gå över.
Vi satsar på att fortsätta med caféverksamhet och sommarmarknad. Det behövs för att det få
en levande trakt. Vi hoppas också få ännu fler som vill hjälpa till att få ett livaktigt Byalag.
Sven Röstlund ordförande

