
Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2012-08-27 
 
Närvarande: Sven Röstlund, Sigrid Rejås, Lasse Carlsson, Claes Victorin, Michael Dybeck, 
Kristina Andersson, Ines Wagner, Gerd Höök, Gösta Tegner 
Frånvarande: Elin Liw Duberg 
 
Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare. 
 
Föregående protokoll: Kollektivtrafikansvarig på kommunen har svarat att busskurer finns 
färdiga att köra ut. Järle kan få en busskur på 3,6X2 m till hösten Vi måste grusa ett område. 
Lasse och Micke undersöker hur det ska markförberedas och vilka entreprenörer vi kan anlita. 

 
Övriga frågor: Hyreskontrakt Stationen är uppsagd och från 31 dec men vi har fortfarande 
möjlighet att hyra den månadsvis och bedriva verksamhet.  
 
Sommaren sammanfattning: Marknaden gick ännu bättre än ifjol.  
På grillkvällen deltog 10 st och på kräftskivan kom 32 stycken. På bakluckeloppisen var 10 bilar 
där och sålde men det var inte så många som kom och handlade.  
Uthuset är renoverat och i mycket bra skick.  
Caféet har gått mycket bra i år. Gösta meddelar att han avgår som caféansvarig. 
Hantverksmagasinet har också gått bättre i år. Beslut togs på att Iår står byalaget för kostnaden 
för skyltningen men nästa år delar byalaget och hantverkarna för skyltningen. 
 
Planering hösten: Irländsk afton undersöker Sven om det går att ordna förslag 10/11. 
Kasperteater förslag 28/10 kl 15.00. Claes undersöker om Thomas Nordal kan komma. 
Höströj stationen 16/9 kl. 10.00 och Järlegården 14/10 samma tid. 
Nästa år har byalaget 40 årsjubileum. 
 

Länspendeln: Se tidningsartiklar på hemsidan www.jarlebyalag.se Gösta redogjorde för 
diskussionerna kring Länspendeln. Järle järnvägsbro är ännu inte godkänd för en länspendel och 
åsikterna går isär mellan de olika intressenterna. Byalaget bevakar frågan. 
 
Byabladet: Deadline 29/8. Innehållet diskuterades.  
 
Järlegården: Nya nyckelpigor till Järlegården. John Lundqvist (070 229 89 76) och Linda 
Sahlberg (072-502 18 07) ansvarar för bokning och nycklar. Styrelsen gick igenom ”Hyr eller låna 
Järlegården” och ”Allmänna ordningsregler / anvisningar för Järlegården” -dokumenten. På 

www.jarlebyalag.se finns en bokningskalender där man ser bokningsläget. 
 
Lekplatsen: Beräkningar pågår. 
 
Gångbron: Inget nytt. Samverkar med NJOV. Lasse gör en skrivelse till NJOV. 
 
Rapporter: Medlemsantal i Järle byalag är nu 248 st. Ervalla bygdelag har årsmöte 1/10 och vi 
har rätt till 5 representanter på mötet. ”Tysslinge-Ervalla för företagande och boende” vill ha in 
synpunkter kring profileringen av skolorna. Inbjudan från Bygdegårdarnas Riksförbund gicks 
igenom. Landbyggsriksdag i Blekinge, Lasse, Birgitta och Kristina närvarar. Framtidsvecka v 40 
2/10 i Workshop Kopparberg 3/10 workshop i Lindesberg samt filmvisning i Örebro den 4/10. 
Inbjudningar kommer till styrelsen via e-post. Bilaga till NA med alla dessa aktiviteter kommer.  
180 km cykelleder (10 st) i Nora finns att köpa på ICA (ca 50-60 kr) eller på 
www.bergslagstramp.se 
 
Nästa möte: Den 15/10 2012 kl.19.00 på Järlegården 
 
Avslutning: Mötet avslutades. Tack för idag! 
 
Vid tangenterna Sigrid 
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