
Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2010-10-13 
 
Närvarande: Sven Röstlund, Kristina Andersson, Sigrid Rejås, Lasse Carlsson, Gerd 
Höök, Anna-Lisa Hellsing, Tommi Hynynen 
 
1. Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare. 
 
2. Föregående protokoll: Godkändes och lades till handlingarna. 

 
3. Kulturevenemang: Marknadsföringen diskuterades. Irländska aftonen ansvarar 
Sven och Lasse för. Kasperteatern skriver Sven på. Glass finns i stationshuset, Sven 
hämtar. Mossberg ansvarar Anna-Lisa för. Gerd fixar fika. Lasse köper kaffe. 
 
4. Övriga frågor: Gå in på Panikteatern och titta på deras program, de är 
intresserade av att komma hit och spela nästa år. Tommi avser lämna styrelsen till 
årsmötet, om inget oförutsett händer. 
 
5. Regionplan och Ervalla Bygdelag:  
Anna-Lisa och Gerd rapporterar från Årsmötet och hur regionalplanen framställts.  
 
6. Bredband: Lasse rapporterar att vi har ansökt om pengar för att bygga 
bredbandsnät i Järle. Eon har grävt ner luftledningar och Lasse har ombesörjt att rör 
för bredband har samordnats och grävts ner med elledningarna. Ersättning för hela 
summan för bredband från PTS (post och telestyrelsen) 25% och 
Landsbygdsprogrammet 75%. Andreas Eriksson IT chef Nora hjälpt Lasse. Lasse 
redovisade hur kartan såg ut och hur planerna går. Material inköpt och det kommer 
att belasta vår ekonomi tillfälligtvis. Styrelsen beslutade att godkänna ett lån för detta 
ärende och att huset kan sättas i pant vid behov. 10 November planeras ett 
informations möte. Lasse har gjort ett fantastiskt jobb och styrelsen ger sitt varmaste 
tack till Lasse.  
 
7. Ekonomi: Lasse redovisade vår ekonomi. Likviditeten är ännu god, men kommer 
att bli ansträngd pga ovan. Styrelsen beslutade att byta el-leverantör till Kraft&Kultur. 
 
8. Gångbron: Inget nytt. Lasse har kontaktat Örebro kommun och vi väntar på 
besked.  
 
9. Årsmöte: Mat från Christina Jarl eller Hults säteri. Fyllnadsval för Tommi. 
 
10. Rapporter: Hantverkarna har haft en trevlig sommar och känner sig positiva inför 
nästa sommar. Från Nora kommuns bygderåd rapporterar Lasse om projekt 
Bergslagstramp, som märker ut ett stignät för vandring och mountainbike.  
 
10. Avslutning: 
Mötet avslutades. Tack för idag! 
 
 
Vid tangenterna 
Sigrid 
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