VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR JÄRLE BYALAG 2011
Årsmötet avhölls som vanligt under trivsamma former på Järlegården. 20 medlemmar åhörde
verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och valde folk till styrelse, revisorer mm. Sedan
diskuterade vi marknadens framtid och fann att den bör fortsätta, efter det talades det om att
renovera lekplatsen. Ett angeläget projekt, vi gärna satsar på. Sen vidtog en god middag från
Christinas gästgiveri i Ervalla. En mycket trevlig kväll på det hela taget.
Styrelsen som haft sju möten och har bestått av Sven Röstlund ordförande, Sigrid Rejås
sekreterare, Lasse Carlsson kassör, Kristina Andersson, Ines Wagner, Clas Victorin och Peter
Ekström övriga ledamöter samt Gösta Tegner suppleant.
Aktuella händelser har varit bredbandet som är nedgrävt, så nu återstår bara anslutningen till
husen. Länspendeln är ett orosmoment för oss, då vi fått besked att Järle är inte aktuellt som
station. Frågan är väl om det blir en pendel och vad det i så fall kommer innebära för oss. Ett
är säkert att vi kommer agera i frågan.
Vi deltar på olika sätt i Ervalla bygdelag, Nora bygderåd, Nora järnvägsmuseum, Leader
Bergslagen, Länsbygderådet, Kilsbergsfrämjandet, Hela Sverige ska leva, Framtidsforum
Ervalla. Vi är dessutom medlemmar i Örebro föreningsråd samt Barn i Bergslagen. Vi stödjer
ekonomiskt SOS barnbyar.
I övrigt har vi ordnat allt från tipspromenad till marknad och irländsk afton, vilket presenteras
nedan via kommitté rapporter.
Antalet medlemmar har ånyo minskat och är nu 265 (2010 294), en trend som måste vändas.
Barn och ungdom
Öppna förskolan har hållit igång hela året och haft verksamhet framför allt i Järlegården
veckovis, men också med någon utflykt. Planering finns för att renovera lekplatsen som
verkligen behöver en ”ansiktslyftning”, ny lekstuga, byta bräder i trappor, så man slipper få
stickor i fingrarna mm. Det ordnades också ett familjekalas vid stationen i maj som lockade
cirka 30 vuxna och barn till tipspromenad och grillning i solskenet.
Bredband
Arbetet med vårt stora projekt för att ansluta byns fastigheter till bredbands fiber har avslutat
den första fasen under hösten. All kanalisation är nedgrävd och alla som vill ansluta sig har
rör draget fram till sitt hus. Vi har redovisat och gjort en slutrapport till Länsstyrelsen /
Jordbruksverket, så nu väntar vi bara på slututbetalningen.
I nästa fas så är det 32 fastigheter som tecknat sig för anslutning och byalaget har upprättat ett
avtal för detta med Telia. I detta avtal så kommer ägandet av nätet att övergå i Telias ägo och
de drar fiber och installerar inkopplingsdosor i husen. Detta arbete har startat och skall vara
klart i april.
Bro och skepp
En till stora delar sovande kommitté. Vi har haft frågan om ombyggnad av gångbron till fråga
hos kommunen, men när vi inte trodde vi skulle få något svar trotts påstötningar. Så kom det.
Det skulle finnas möjlighet att söka pengar via Regionförbundet. Så där har det hamnat nu. Vi
får se hur det går. Somt går fort och somt tar tid. Det senare gäller definitivt gångbrofrågan,
som var uppe på årsmöte för ca fem år sen! Vårt stolta skepp, roddbåten Järlan II har legat i
ån och tagits upp. Har inte nyttjats så flitigt under gångna året.
Byabladet
Bladet har som vanligt kommit ut med fyra mer eller mindre fylliga nummer. Med nyheter om
vad som hänt och vad som kommer hända. Dessutom information om lokala företagare och
om nätet av vandringsleder som finns så nära oss. Lite historier från förr brukar också vara
med. Byabladet är ett bra forum för lokala företagare att annonsera i, vilket man gör. Första

numret på året det så kallade värvarnumret, är ju det mest omfattande och går ut till hela
närområdet ca 5-600 nummer.
Café och turism
Vi har fått vänja oss vid under de senaste åren att veterantågstrafiken minskat i omfattning,
med några tågfria dagar under turistsäsongen. Men att den skulle upphöra helt fr.o.m.
marknadsdagen var en stor besvikelse. Konsekvensen för kaféverksamheten blev därefter, en
rejält minskad omsättning. Det märkliga inträffade att det kom färre kafégäster lördag/söndag
än under övriga dagar. Helgtrafiken med sina ångtåg har ju alltid varit de stora kassadagarna
för kafét.
För de turister som ändå kom, och dom var ändå rätt många, blev omhändertagandet från våra
tio ferieungdomar extra stort. Jämn tillströmning och ingen stress. Servering vid borden, ofta
av två ungdomar, blev väldigt uppskattat. Berömmet för det hembakta brödet var extra stort
den här sommaren, alltid uppvärmt i mikron före serverandet. Äppelkakan fick som vanligt
gott betyg liksom kladdkakan, som var kaféets nyhet för säsongen. Sammantaget är vi nöjda
med årets feriepraktikanter, även om det var si och så med ogräsrensningen.
Innan sommaren kom ett sällskap på 100 personer från Bra och begagnat och besökte
stationen och fikade.
Ett inbrott av det mindre slaget ägde rum och det stals godis och glass för ca 500:-. Även om
det var lite, var det ändå onödigt och otrevligt.
Hantverksmagasinet och marknaden
10 hantverkare har drivit Magasinet under sommaren. Tyvärr bidrog den indragna tågtrafiken
till betydligt färre besökare och därför ett sämre ekonomiskt resultat. Men det kom ändå en
hel del turister och under Ljusstråkshelgen var det ovanligt mycket besökare, vilket var
glädjande.
Sommarmarknaden fick fint väder och många besökare, trots att tågen inte gick. Efter år av
minskad inkomst vände det äntligen. Ett trendbrott hoppas vi. Många som njöt av musik,
kasperteater, grillmat och att handla bland hantverkare och loppisar.
Hemsidan
Hemsidan råkade ut för en malör i våras, då en stor del av materialet försvann när vi bytte
plattform. Efter en tid så har en del av materialet återställts under hösten. Dock inte ännu till
fullo som dessförinnan. Glädjande är att besöken på sidan under året varit ganska högt, ca 3540 besök per dag i genomsnitt och gör man en Google sökning så kommer Byalagssidan allra
högst upp.
Järlegården
Aktiviteterna har varit på en hög nivå under året. Återkommande aktiviteter öppna förskolan
på fredagar, yoga på måndagar och dagisgympa en gång i veckan. Sen har det varit
styrelsemöten och andra föreningsmöten. Den irländska aftonen, kasperteater, seminarium i
klimatomställning och Lillåskolans höststart är andra aktiviter på gården.
Även privatuthyrningen har varit bra i år och intäkterna hyggliga, men betydligt mindre än
2010 då dagis hyrde in sig.
Inga stora underhållsåtgärder har gjorts, utan de sedvanliga vår och höstsamlingarna har
genomfört erforderliga skötselinsatser, båda med gott deltagande från byn. Tack för det.
Station
Städ- och röjningsdagarna vid stationen och Järlegården i oktober fungerade bra i år, särskilt
vid stationen som samlade bra många fler frivilliga än förra årets två! Sedvanligt möbelinkast
i uthuset, gräsklippning och rabattunderhåll runt huset gick galant. Den ordinarie
gräsklippningen under kafésäsongen fungerade hyfsat, tack vare att den gamla åkklipparen
var på gott humör. Gräset på Järlegården och lekplatsen kunde dock ha klippts oftare.

På tal om uthuset så håller det på att rasa ihop i södra änden och därför har länsmuseet skrivit
en akut åtgärdsrapport som ska resultera i renoveringsinsatser nästa år. Även väntsalen i
stationshuset som blivit rätt sliten med åren ska målas om. Det har ju blivit rätt många sen
invigningen och senaste renovering 1985.
Stationens framtid som centrum för byalagets sommarverksamhet är oviss. Kommer vi att
kunna upprätthålla kafé, marknad och hantverksmagasin, även sen Länspendeln blivit en
realitet? Helt avgörande blir de ekonomiska förutsättningarna som lägre hyra men fram för
allt om någon veterantågstrafik kan bedrivas och i vilken omfattning. En idé som finns med i
planeringen är att bygga ett långt mötesspår mellan Järle och Torpa, nuvarande mellan
vägövergången och torvfabriken tas bort, vilket på ett trafiksäkert sätt skulle möjliggöra viss
veterantågstrafik under turistsäsongen.
En grillkväll avhölls i slutet av juli med en hel del besökare. Gladast var nog de hungriga
danska turister, som råkade befinna sig vid stationen och inbjöds att delta och deltog med
glädje.
Studie och Kultur
Också en något vilande kommitté som vi hoppas väcka liv i. Kulturaktiviteter har vi ändå haft.
Dels Kasperteater med dockverkstad, ett uppskattat arrangemang som tyvärr drog alldeles för
få deltagare. Många åskådare kom istället när vi hade favorit i repris med Irländsk pub med
Sonas. Folk strömmade till långt innan vi började och varenda stol tog slut. Alla verkade njuta
av den härliga musiken och den gemytliga stämningen. Verkar kunna bli en god tradition i
höstmörkret.
En tipspromenad ordnades också på en av årets kallaste dagar. Men några entusiaster kom
likväl och försökte lösa de kluriga frågorna och kämpa om den åtråvärda chokladkaka som
var priset.
Vandringsleder
De fyra stignäten finns förvisso kvar men två av dom – Skärmarboda och Lilla Mon – sköts
sen något år helt och hållet av Länsstyrelsen som ett sammanhållet naturreservat. På gott och
ont. Man satsar väldigt mycket pengar på informationscenter, grillplatser, och nya spångar
och trappor. Men på bekostnad att flera alternativa vägval och rep att klänga i tas bort.
Liksom alla gula markeringar och många av våra fantasieggande namnskyltar. Det enastående
området Dömåsen i anslutning till Lilla Mons stignät anses vara unikt med några rödlistade
växter och insekter som hotas att bli trampade på, varför området helt har tagits bort. Ett
obegripligt beslut enligt vår mening
Stignäten Mogetorp till Hålahult bl.a. och Tista med fornborgen ligger på vårt ansvar att
underhålla tillsammans med Kilsbergsfrämjandet. Dessa leder har sina fina kvalitéer med det
gamla sanatorieområdet och Tistaborg även om de inte är fullt så dramatiska som de vi
”förlorat”.
Slutord
Som vanligt ett händelserikt år när man ser tillbaka. Glädjande är den stadiga ökningen av
småttingar i byn som ger hopp om framtiden. Minskningen i medlemsantal är lite tråkig och
lite oroväckande, men vi får vara optimister och kämpa vidare för att vända den trenden. Än
mer oroligt är framtiden med den sk Länspendeln, vad kommer den att innebära för oss. Vi
har skrivit brev som nämnts ovan och nu senast har vi skrivit igen för att få till stånd
informationsmöten för oss som berörs. Hur blir det med buller, säkerhet, vibrationer. Hur blir
det med järnvägsbron och veterantågstrafiken och vårt café. Hur kommer kollektivtrafiken att
bli om Länspendeln blir av. Många frågor behöver vi få svar på.
För att avsluta med något roligt så hoppas vi få till stånd den renovering av lekplatsen som vi
bestämde förra året. Hoppas 2012 blir ett trevligt och givande år för oss alla.
Sven Röstlund ordförande

