Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2011-11-22
Närvarande: Sven Röstlund, Sigrid Rejås, Lasse Carlsson, Claes Victorin, Gösta Tegner,
Ines Wagner, Kristina Andersson,
Frånvarande: Peter Ekström, Gerd Höök
Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare.
Föregående protokoll: Godkändes och lades till handlingarna.
Övriga frågor: Vi är 260 medlemmar. Vi har tappat några tidigare trogna medlemmar.
Regionalförbundet har skickat ut reviderat förlag efter remiss på Regional översiktlig
planering. Lasse ska gå igenom och diskutera i Länsbygderådet.
Regionalförbundet Örebro har även skickat ut reviderat förslag på Länsuppdraget.
Nyinflyttade i byn under 2011 att uppvakta med blomma, Sven informerar Gerd.
Bakluckeloppis på förslag ställer sig styrelsen positiv till. Plats Järlegården och tid till våren
kanske med fikaservering. Diskuteras vidare efter årsmötet.
Summering kulturaktiviteter: Kasperteatern blev tyvärr inte så välbesökt som vi trodde.
Bara 9 personer kom.
Irländska pubaftonen blev en succé igen och 66 st kom och deltog. Ekonomin gick ihop bra.
Bredband: All grävning fram till husen är klar och gick bra och kostnaderna höll sig inom
budget. Telia operator business erbjuder fiberblåsning och installation i fastigheterna. Vi
beslutar att gå vidare med Telia för att komma att ingå avtal med dem. Det blir ett öppet nät,
men Lasse ska undersöka en gemensam operatörstjänst. Nu är det 35 st som vill ansluta
sig. Den totala ekonomin för bredbandet ser bra ut, även om slutredovisning inte är klar och
vi ligger ute med en del pengar än.
Gångbron: Bosse Fredriksson på Kommunen hänvisade till Fredrik Idevall på
Regionförbundet som ska undersöka om det eventuellt kan finnas pengar för att finansera
vår gångbro. - Inget nytt
Byabladet 4: Innehållet i bladet diskuterades och ska delas ut 14-15 december.
Årsmötet: Verksamhetsberättelse skriver Sven. Gösta och Lasse skriver om sina
kommittéer. Kallelse lämnas med byabladet. Samt att flygblad delas ut närmare årsmötet.
Lasse, Peter och Sigrid ska väljas om. Kandidater diskuterades.
Järnvägen: Sven har fått svar på sitt brev angående länspendeln till Örebro Läns Landsting
av Jonas Karlsson, Landstingsråd. Svaret var välformulerat, men att inget tågstopp är
aktuellt i Järle i nuläget. Nora kommun har inte svarat.
Ett informationsmöte diskuteras och vi funderar över att bjuda in ansvariga för att få
information i ämnet. Sven undersöker.
Lekplatsen: Sigrid tar fram ett förslag för att ansöka om bidrag för upprustning av lekplatsen.
Vårstädningen av lekplatsen försöker vi ta samtidigt som stationen. - Inget nytt.
Rapporter: Lasse redovisade vår ekonomi och den är under kontroll.
Nästa möte: 10/1 2012 kl.19.00 på Järlegården
Avslutning: Mötet avslutades. Tack för idag!
Vid tangenterna
Sigrid

