Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2013-05-14
Närvarande: Sven Röstlund, Sigrid Rejås, Lasse Carlsson, Michael Dybeck, Ines Wagner, Kristina
Andersson, Gerd Höök
Frånvarande: Gösta Tegner, Evelina Ekström, Claes Victorin
Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare.
Föregående protokoll: Styrelsen gick igenom och godkände dem.
Projektansökan skickad till Leader angående samåkningsprojektet, intresset från Järle är rätt svalt, men
vi följer projektet.
Övriga frågor: Inget
Caféet: 11 ungdomar har ansökt om plats till att jobba i caféet. Förberedelserna har börjat. Kristina,
Gösta, Evelina och Malin G kommer att driva caféet. Caféet öppnar den 19 juni. Några möbler måste
lagas i trädgården. Micke försöker hinna med att fixa det.
Marknad / Hantverk: Sven marknadsgeneral och han kallar till planeringsmöte. Bordsbrist gör att vi
uppmanar byborna att bidra. Musiken och Kasperteatern är klar. Micke samordnar att borden kommer
på plats. 17 st anmälda till hantverksmagasinet.
Byablad: Sista dag till att lämna in skrivelser till Gösta är 1 Juni. Innehållet diskuterades.
Jubileumsaktiviteter: Jubileumsresan till Linköping är tyvärr inställd på grund av för få anmälda. 17
augusti blir det jubileumsfest i stationsträdgården som Birgitta, Evelina, Micke och Lasse planerar.
Eftermiddagen med tipspromenad, tårta/fika och ev andra aktiviteter. På kvällen blir det kräftskiva som
var och en tar med själv och sen avslutar vi med pub på Järlegården. Musik, någon underhållning, kaffe
och tårta bjuder Järle Byalag på. Marknadsföringen diskuterades. Lasse skriver program och Micke gör
inbjudan för byabladet och affischering.
Gångbron: Lasse har skickat ansökan angående gångbron till Regionförbundet. Vi väntar på svar
fortfarande. Lasse försöker få svar. Järle Byalag inbjuder kommunalråden, NJOV, Landsting och press
till vår bro 12 juni 16.30.
Lekplatsen: Sigrid har skickat ansökan till Leader Bergslagen ”Snabba pengar” för lekparken. Men vi
fick avslag till Leaderpengar. Vårröjet genomfördes och ett gott arbete genomfördes för att fixa till
lekparken. En ansökan kan vi skicka till Fritidsförvaltningen för att se om vi kan få hjälp där att rusta upp
lekparken. Sigrid skriver ihop ett förslag och skickar till Lasse och Sven.
Omställningsby Järle: Den 16 april kl 18.00 inbjöd omställningskommittén till ett öppet möte för sprida
information om hållbarhet, visa film och skapa engagemang på Järlegården. Ca 20 st kom och visade
intresse och man tog reda på var intressena låg i gruppen. Nästa möte är den 20 maj och den är
inriktad mot livsmedel och odling, vilket var ett av intresse områdena man kom fram till den 16 april.
Ansökan inskickad om Leader pengar för att driva byodling vid Järle station.
Hösten: Sven och Claes undersöker möjligheten att boka Thomas Nordahl till kulturveckan i höst. Vi
siktar på en Irländsk afton också.
Busskuren: Lasse väntar på besked om busskuren, vilken sort och när vi får den. Vidare arbete
planeras när vi får besked.
Rapporter:
Europa Nostra Jubileet uppmärksammas i Nora Pershyttan lördagen 18 och söndag 19 maj 2013.
Nytt Bypass är framtaget och Lasse fixar skyltarna. Kristina lägger bypass på stationen och hantverket.
Gerd berättade vad det kostade att vara med och annonsera i Bergslagsklippet och hur stort området är
som det delades ut. Vi beslutade att vi ska marknadsföra Hantverket i den i Juninumret.
I Ervalla planerar man ett sommarcafé där ESK Ervalla Sport Klubb ungdomar förestår.
Den 7 september är det Ervalladagen. Järle Byalag bör ha med information om byalaget samt våra
aktiviteter men ingen har tid eller möjlighet att göra det i nuläget.
Nora bygderåd har haft möte men ingen från Järle deltog.
Nästa möte: 20 augusti kl 19.00 på Järlegården.
Avslutning: Mötet avslutades. Tack för idag!
Vid tangenterna Sigrid

