
Protokoll fört vid Järle byalags styrelsemöte 140408 

Närvarande: Sven, Gösta, Claes, Micke, Kristina, Lasse, Gerd 

Frånvarande: Sigrid, Johan, Ines 

Föregående protokoll: Frågan om vattenlås kvarstår.  

Hembygdsföreningen Noraskog: Gösta levererar material.  

Grill kommer att fixa sej. Marknaden: Gösta ska meddela turistbyråerna.  

Gångbron: Sven stöter på Kalle Selander, Lasse har inte fått något svar. 

Övriga frågor: Mickes granne har en trubadurkompis. Danny Norén (?) 072 508 50 55, 

kanske aktuellt vid något tillfälle? 

23 april, årsstämma Leader Bergslagen. Beslut att Lasse representerar oss. 

(LLU = Lokalt Ledd Utveckling = efterträdaren till Leader) 

Studieförbundet Vuxenskolan: Gerd informerade om möjligheten till bidrag vid 

kulturevenemang. Lätt förtjänade 300 kr! Studiecirklar kan också enkelt ordnas, med bidrag. 

Caféet: Anette Bredenberg har sagt ja. Gösta och Sven träffar arbetsförmedlingen 16 april. Vi 

är registrerade på Skatteverket som arbetsgivare. Söker Unionen för hängavtal. Anställning 

från en vecka in i maj till 1 v in i september, på 75 %. Runt 20 tusen för oss att betala.  

Marknaden: 8 anmälda i nuläget. Sven marknadsgeneral. Kristina kök, Markko grillar, Gerd 

maten, Anette inköp. Musik OK, kasper OK. Trolltåg kommer från Nora! Annons i NA, 

beslut att den ska vara mindre än tidigare år. Affischer, flygblad, förhoppningsvis 

förhandsreportage i NA 

Hantverksmagasinet: Några anmälda hittills. Micke fixar glimtändare och lysrör. Öppet 

t.o.m. v33 = 17 aug + 3 helger. Gerd ansöker om vägvisning samt kontaktar If.  

Fixardag: 11 familjer säger att de kommer. Fantastiskt! Station, Järlegården och lekparken 

fixas på en och samma dag, är tanken. Lecablock + tryckt ram behövs till lekstugan. 

Gungdjurens fundament ska grävas för, och gjutas. 

Jazzpub: 4 maj, söndag, kl 18. En nyhet i Järles historia! Lasse köper dricka, Sven o Micke 

tilltugg. 

Medlemsvärvning: Vid alla aktiviteter gör vi reklam för medlemskapet. I Hantverks-

magasinet, i stationen.  Inbetalningskort och infoblad fixas av ……. (någon) 

Utdelning av Byablad: Ersättning höjs till 4 kr per tidning 

Hållbar by: Träff i torsdags, 5 närvarande. Odlingsprojektet diskuterades. Idéer: Byodling 

fixar gruppen. Nya buskar /träd i stationsträdgården? Kanske något växer upp? Vi får köpa 

lite nytt och plantera= Odlingsgruppen får plantera + ta bort gamla stubbar. Planer att en 

öppen tågvagn placeras på stickspåret. BRA tycker mötet. Härligt med en grön växande vagn! 

11 maj söndag kl 15 är första träff och start för odlargruppen. 

Vilda Grannar (humlor, bin, igelkottar) är sökt 50 tusen från landstingsfond. 

Planer på pumpafestival, fröer utdelas. Beskärningskursen inställd. Frö- och plantbytardag blir 

av.  



Utflykt: 1 juni 9-17 till Rickenstorp, gammal finngård i norra delen av Örebro län. 

Studiebesöket kostar 2500kr, beslut att Byalaget betalar den utgiften. Fika 135kr + resa 

bekostas av deltagarna.  

Länsbygderådet: Framtidsstafett, till en ny framtidsvecka i höst.  

Grillkväll:  Sista lördagen i juli, 26/7. Odlade smakprov, liksom förra året, mkt uppskattat. 

Byabladet: Värvarnr var ett bra nummer. Till nästa nr önskas ett fint reportage från Hållbar 

by, se nr 2/ 2013. Reportage från Sonas, Jazzpub, röjardag kommer också, liksom 

förhandsinfo för sommaren. Manusstopp 31 maj. 

Rapporter: Tipspromenad har anordnats 3 ggr, ett 10-tal vuxna per gång. KUL att det 

anordnas! 

Lillåns skola hyr Järlegården 6 dagar i augusti, som de brukar. 

Nora bygderåd 22 apr i Ås, Lasse åker. 

Traktorracet 20 sept blir av. Byalaget inget intresse att medverka. 

8 maj info om avlopp i Ervalla. 

Allt för idag, tack! 

Vid protokollet 

 

Gerd Höök 


