VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄRLE BYALAG 2015
Verksamhetsberättelse är alltid en utmaning, men ju mer man kommer på att skriva desto
roligare är det. Hoppas att det också är roligt att läsa vad som hänt i bygden. Det som klart
dominerat året är Ervalla sockens 600 års jubileum som firades i fyra steg. Dels på våren i
samband med hembygdsföreningens 90 år jubileum med festligheter runt hembygdsgården. I
försommarvärme i samband med Järle marknad. Sen mitt i sommaren i samband med Ervalla
SKs 80 års jubileum. Med allstarmatch på Lyckevallen och musikkalas vid Hults säteri med
Svenne Rubins i ösregn. Och slutligen Ervalladagen med landshövding, jättetårta och
marknadsstånd.
Järle byalag är ju engagerad i såväl stort som smått. Bland de stora frågorna var att skriva
remissvar på Landsbygdsnämndens landsbygdsprogram med angelägna ämnen som demokrati
och ökat inflytande, en växande befolkning i hela kommunen, goda kommunikationer mm Vi
är ju också delaktiga i flera olika organisationer som vi på olika sätt är engagerade i. Det är:
Ervalla bygdelag, Nora bygderåd, Nora järnvägsmuseum, Leader Mellansjölandet, Hela
Sverige ska leva, Länsbygderådet Örebro län, Bygdegårdarnas riksförbund,
Kilsbergsfrämjandet. Vi är dessutom medlemmar i Örebro föreningsråd. Vi stödjer
ekonomiskt SOS barnbyar. En nyhet i detta är att vi tidigare var med i Leader Bergslagen som
enda byalag i Örebro kommun, men nu har vi flyttat över till Mellansjölandet, eftersom
Örebro kommun ville samla hela kommunen i ett leaderområde.
Som ni kommer se nedan så har vi dessutom ordnat många olika saker och aktiviteter vilket
gör Järle med omnejd till en ännu trevligare plats att bo på än den redan är.
Året började som sig bör med ett årsmöte som lockade 19 deltagare och efter sedvanliga
årsmötespunkter så diskuterades vad medlemmarna vill ska hända och ske i byn. Så
avslutades allt med middag. Styrelsen har under året bestått av Sven Röstlund ordförande,
Sigrid Rejås sekreterare, Lasse Carlsson kassör samt Kristina Andersson, Claes Victorin,
Hanna Wallsten och Mikael Dybeck som övriga ledamöter. Mikael flyttade sedermera från
byn och var sedan inte delaktig i styrelsearbetet. Styrelsen har underåret haft sju
styrelsemöten. De olika kommittéerna har varit ansvariga för de olika aktiviteter som skett
och redovisas här.
Barn och ungdom
Har haft en tämligen vilande verksamhet detta år. Vissa ytterligare förbättringar på
lekplatsen har gjorts.
Bro och skepp
Vårt stolta skepp Järlan II har varit sjösatt tack vare skeppsansvarig. Vår gångbro håller
fortfarande ihop och kommunen fortsätter med att inte ge besked. Ett kort ögonblick såg det
ut som något skulle hända men sen blev det tyst, trots påstötningar.
Byabladet
Tvåmannaredaktionen har återigen lyckats få ihop fyra nummer av Byabladet. Roligt nog
fick sommarnumret väldigt fina lovord av dess skapare Bo Hazell. Och det är mycket som
ryms i ”Bladet” Allt det som hänt i byn och dess omgivningar som Ervallas 600 års jubileum
utgjorde en stor del av detta. Sen är det ju ett bra sätt att tala om vad som ska hända så att det
kommer någon till alla de evenemang som ordnas.
Ett roligt reportage som ska nämnas bland alla var det om bandylaget i Järle. Allt fler
annonsörer upptäcker att byabladet är ett bra sätt att nå ut till de som bor i trakten. En del är
med i alla nummer, en del passar på det extra tjocka värvarnumret som går ut till alla boende i
närområdet på våren.

Café och turism
Att vi skulle försöka upprepa förra säsongens succé med Anette Bredenberg som
kaféansvarig var ju givet. Och som tur var kunde Anette ställa upp i sin roll också för
turistsäsongen 2015. Och då var det alltså bara att köra på. Med Gösta och i synnerhet
Kristina A som medhjälpare, och ett antal ferieungdomar som tyvärr blev rätt begränsat den
här gången. Åtta stycken mot normalt elva, tolv var i tunnaste laget men som tur var kunde
Linnea Mårtensson, som jobbade 2014, rycka in som ovärderlig extraresurs. Och att alla
turister och tågresenärer som fick njuta av alla kaféets läckerheter, med Järlekakan i topp för
andra året, i den fridfulla trädgårdsmiljön var helnöjda, kan man lätt räkna ut. Några besökare
hade stationskaféet som absolut favorit och kom flera gånger i veckan under den tre månader
långa säsongen. Kaféomsättningen slog nytt rekord trots betydligt större löneomkostnader.
Nettotillskottet till byalagets kassa blev nästan som i fornstora dar på 80-talet då vi tyckte att
färre tågresenärer än hundra per ånglokståg under helgerna, var en besvikelse!
Hantverk och marknad
Tretton deltagare i hantverksmagasinet som hade en bra sommar. Det såldes allt från böcker
och hantverk till gammalt glas och porslin.
Järle marknad slog rekord i omsättning vilket var glädjande. Perfekt väder gjorde ju sitt till.
Så folk kom och handlade, fikade och åt grillat som aldrig förr. Husbandet Open house firade
stor succé med sina spelningar och Bröderna Bergkvist lockade barn till magasinet för två
kasperföreställningar. Kaninerna var tillbaka och lockade också sin publik med utställning
och hopptävling.
Bakluckeloppis i aug lockade många försäljare och besökare i underbart sommarväder. Det
var många fynd som gjordes och de flesta försäljare gjorde bra affärer.
En skördemarknad hanns det också med under hösten, i vackert väder kom folk och köpte
frukt och grönt och mycket annat. Brända mandlar var något nytt som var uppskattat.
Hemsidan
Hemsidan kompletterats kontinuerligt med diverse material. Byabladen som läggs upp kan
numera ses i färg också. Besöken å sidan är svagt ande, från runt 75 besök per dag i fjol
till 81 besök 2015 eller 29720 per år om man s a tro statisti en i har väl hittat alendern r
ärlegården r att olla bo ningsläget. et inns oc så en alender r a tiviteter och där an
styrelsen lägga u det som är å i bygden. et är förstås våra egna arrangemang men det
an li a väl vara annat som händer i bygden. en inns ju oc så aceboo gru en et
händer i ärle" som komplement. et är i dagsläget
ersoner i gru en och det är bara att
anmäla intresse att vara med. Alla är välkomna.
Järlegården
åra bo are och nyc elutlämnare, som har varit familjen Skyman, lämnade över till
Wallstens i Majtorp i juni. Vi tackar Skymans och välkomnar Wallstens till denna
nyckelposition. Den enda regelbundet åter ommande a tiviteten har varit ärleyogan å
måndagar som trevligt nog samlar fler och fler aktiv. Än så länge enbart damer och man
undrar vem den förste manlige skall bli.
Öppna förskolan har vilat under året, men är kanske på G igen. Men det har varit en hel del
annat, som våra kommitté- och styrelsemöten och andras föreningsmöten li som lo is
musi ub as erteater och illås olans sedvanliga s olstart.
rivatuthyrningen har glädjande nog at rejält i år jm med i jol. Dubbla intäkten nästan
vilket är jätteskoj. Det stora eventet var bröllopet i aug där också caféet hjälpte till avsevärt.
Driftkostnaderna har minskat också vilket är minst lika kul. nga stora underhållsåtgärder har
gjorts utan vid de sedvanliga vår och h stsamlingarna har det genom rts er orderliga
s tselinsatser båda med gott deltagande rån byn ac
r det.

Omställning hållbar bygd
Den 5 mars hölls ett öppet möte för att se åt vilket håll intresset gick. Eftersom det var
väldigt lite deltagare på det så enades vi om att bara fortsätta på de redan uppstartade
roje ten dvs odlingarna vid stationen roje t engar r ” ilda grannar” beviljades rån
Landstingets Vilt- 0ch naturvårdskommitté och bl.a. lite olika holkar köptes in. Odlingarna
inriktades på att gynna både cafégäster och pollinerare av olika slag. En hel del sallat odlades
också till glädje för smörgåsätande gäster i början av säsongen och senare under sommaren
för traktens rådjur. Den 3 oktober hölls en välbesökt skördemarknad med ett tiotal utställare i
stationsträdgården. 5 september bidrog vi också till att anordna och genomföra en
skördemarknad i Ervalla som en del av 600-årsjubileumet.
Station
Vårt fina stationshus har på senare år blivit rätt slitet med dåligt tak, trasiga stuprännor och
blekta fasader. Även inne i stationsdelen har tidens tand ställt till det med sprucken färg i stora
delar av väntsalen. Det är trettio år sen som den ärevördiga 162-åriga byggnaden fick sin
helrenovering och nu var det alltså dags igen. Med nytt tegeltak, nytt avrinningssystem och
yttre ommålning och inre dito i väntsal och expedition. Starten skedde i samband med
Noramarken i slutet på augusti och ställningar och byggmaterial runt huset var väl inte så kul
men det var o rån omligt och resultatet har blivit en ny in station ans e r ”ny” i vissas
ögon men det är ändå den ursprungliga färgen från 30-talet som nu ” ommit tillba s”
Sen har några mindre trevliga saker inträffat och det är två inbrott i vårt drickaförråd där
massor med dricka försvann runt 15 augusti och några veckor senare, även alla tomglas och
backar från samma förråd. Helt obegripligt att detta har kunnat ske utan att någon har märkt
något, det tar ju ändå en god stund att lasta på den dessa stora mängder på medhavd släpkärra
eller dylikt! För att förebygga liknande inbrott i framför allt stationen som fått åtskilliga
påhälsningar under årens lopp har vi nu fått den larmad via Länsstyrelsens försorg. Uthuset
måste också förses med ordentliga beslag vilket kommer att ske före den nya
sommarsäsongen.
Studie och kultur
På vårsidan bjöds det på teater i Järlegården. Det var Panikteatern som kom tillbaka och gav
föreställningen Frieriet av Anton Tjechov.
En underbar irländsk afton med Sonas är ett bestående intryck av musikalité av bästa nivå.
Vilken spelglädje, som verkligen fick folk att röra på sig och klappa händer. Det var som de
aldrig vill sluta spela för det 50 tal personer som samlats. Allt tog slut i mat och dryckesväg!
Betydligt färre var det som kom till Kasperteater och kasperverkstad. Men de som kom
levde med i föreställningen och tillverkade dockor med stor glädje. Tillhörande fika hade
strykande åtgång.
Sammanfattning
Så sammanfattningsvis ånyo ett händelserikt år att lägga till vår rika historia. Med Ervalla
sockens 600 årsjubileum som kronan på verket. Det händer en hel del i Järle med omnejd med
andra ord. Kommande år är det faktiskt inget jubileum men jag hoppas att det ändå ska hända
saker så vi har en bygd med aktivitet och engagemang. Något som inte är byalags aktivitet
men i allra högsta grad berör oss är projektering av nya
R 50 som så småningom ska bli 2+1 väg med ny planskild trafikplats i Mogetorp och då ska
vi förhoppningsvis få en säkrare väg utan olyckor.
Vi hoppas att vi kan öka vårt medlemstal och få med fler personer som är med och
genomför saker i vår trakt.
Styrelsen Järle byalag gm Sven Röstlund ordförande

