Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2014-05-20
Närvarande: Sven Röstlund, Sigrid Rejås, Lasse Carlsson, Michael Dybeck, Kristina Andersson,
Claes Victorin,
Frånvarande: Ines Wagner, Gerd Höök, Johan Skyman, Gösta Tegner
Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare.
Föregående protokoll: Styrelsen gick igenom Föregående protokoll.
Sven har varit på möte i Ervalla angående avlopp. Vi kan komma att anslutas till kommunalt
avlopp kring år 2020.
Vattenlås har Lasse undersökt och styrelsen beslöt att inte införa det.
Övriga frågor: Järle Byalag önskar att kvarstå i Leader Bergslagen.
Ekonomi: 158 medlemmar har betalat för 2014 så vi får påminna i nästa byablad. Samt på de
aktiviteter som togs fram vid förra mötet. Lasse redogjorde för vår ekonomi och vi har inte mycket
utrymme för investeringar. 20 000 kr från Landstingets vilt och naturvårdkommitte till Järle Byalag
för Hållbar by, naturvårdande åtgärder.
Caféet: Anette Bredenberg har jobbat drygt två veckor. 12 ungdomar har sökt sommarjobb på
caféet. Anette har fått beviljat några mindre inköp till caféet. Gösta utses att handha
löneadministration för Anette.
Fixardag: En mycket lyckad Fixardag med många frivilliga och en härlig gemensam lunch och vi
fick väldigt mycket gjort. En uppföljande Fixardag till lekplatsen planeras på lördag 24 maj kl.
10.00.
Jazz: En mycket trevlig tillställning som var den 4 maj i Järlegården och duktiga jazzmusiker.
Kunde ha varit några fler besökare men de som var där hade en väldigt trevlig kväll.
Marknaden: Många utställare anmälda till marken. Sven gick igenom planerade aktiviteter. Det
ser mycket bra ut.
Hantverksmagasinet: Önskemål har framkommit att dörren måste fixas. Micke tittar på det.
Micke har också fixat lysrören i hantverket. Hantverkarna önskar en loppishelg utanför magasinet
i samarbete med byalaget. Byalaget ställer sig positiva till det och caféet kan hjälpa till men
arrangemanget får ledas av Hantverksmagasinet.
15 st hantverkare anmälda till året Hantverksmagasin.
Byabladet: Innehåll till byabladet diskuterades. Deadline 31 maj.
Hållbar by: Odlarna har träffats och även varit på Kanans och gjort studiebesök i samarbete med
Ervalla kostgrupp. I söndags såddes det första och några lådor ställdes iordning. Naturvårdande
förslag är att köpa bikupa för att främja pollineringen. Ankie och Marit ska ta reda på mer.
Skördefest i Oktober, bra förslag vi planerar mer inför nästa möte. Järle Byalag ansöker om stöd
av Leader Bergslagen för utbildning omställningskurs steg 1 (Launch).
Samverkansråd: I ett förslag att förbättra samverkan mellan civilsamhället och Örebro kommun
har Örebro kommun skickat ut intresseanmälan angående ett samverkansråd. Järle byalag ställer
sig positiva till detta och Lasse svarar kommunen.
Rapporter: Bron är på dagordningen i Kommunens åtgärdsplanering. Riksvägen planeras att
bygga om från Axbergshammar till Lilla mon under 2016. Lasse visade en tidig plan.
Nästa möte: 19 augusti kl 19.00 på Järlegården
Avslutning: Mötet avslutades. Tack för idag!
Vid tangenterna Sigrid

