Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2015-05-25
Närvarande: Sven Röstlund, Sigrid Rejås, Kristina Andersson, Gösta Tegner, Ankie Rauseus,
Claes Victorin, Anette Bredenberg, Hanna Wallsten, Lasse Carlsson
Frånvarande: Gerd Höök, Michael Dybeck,
Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare.
Föregående protokoll: Styrelsen gick igenom föregående protokoll. Ett ställe för personal i
caféet att äta och ha rast blir värmestugan och det bestämdes redan förra mötet.
Övriga frågor: Inga övriga frågor.
Teatern
Panikteatern gav föreställningen "Frieriet" den 24 april kl. 19.00 på Järlegården. Exakt 30
personer kom och intäkterna täckte inte helt utgifterna. Fikat som blev över gick åt på
Röjardagen. De som var där tyckte det var mycket trevligt och proffsigt framförande.
Gångbron: Bron är på dagordningen i Kommunens åtgärdsplanering. Gångbron har besiktats på
uppdrag av Örebro kommun och de har upprättat en lista på åtgärdspunkter och anser att den
ska stängas. Inget nytt.
Tung trafik genom byn: Lastbilar kör inte enbart den anvisade vägen södra infarten och via
torvens väg utan via lekparken och genom byn. Skylt om förbud mot genomfart av tung trafik
borde sättas upp. Sigrid tar med frågan till vägföreningen och Claes pratar med Econova. Det kan
finnas ett krav i tillståndet för torven att få bedriva verksamhet att den tunga trafiken inte ska
köras genom byn, men vi vet inte säkert.
Järle kvarn: Byalaget har fått en skrivelse från ägaren av Järle Kvarn som är oroad över att det
nya vattendirektivet medför krav på förnyat tillstånd att ha damm med vattenkraftverk kan nekas
utan stora åtgärder som är för kostsamma för att genomföra. Lasse skriver för byalagets räkning
till kommuner (Örebro, Linde och Nora) Länsstyrelsen, Regionen och NA.
Flytbrygga: En fråga har kommit om det finns möjlighet att lägga ut en flytbrygga i Järleån.
Byalaget tar upp det med markägaren samt tar reda på kostnaden för flytbryggan. En god idé!
Bakluckeloppis: Gerd föreslår bakluckeloppis den 23 augusti och efterfrågar om fler kan hjälpa
till. Eventuellt kan man använda fotbollsplanen till loppisområde och inte ha några bilar i
stationsträdgården. Gratis fika var mycket uppskattat men hanteringen var rätt krånglig och
istället för att höja priset så beslutar styrelsen att inte ha något gratis fika.
Caféet:
Kortbetalning diskuterades och Anette tar reda på mer kring iZettle. Styrelsen ställer sig positiv till
kortbetalning.
Caféungdomar är inte riktigt klart än, men Gösta jobbar på det. Eventuellt ska fler vita möbler
införskaffas till stationscaféet. Anette och Kristina överväger att ha öppet några kvällar i caféet
under sommaren.
13/6 öppnar cafeet och är öppet till 16/8 samt tre följande helger. 10.00-18.00 samtliga dagar.
8 Augusti planeras bröllopsfest i Järlegården, Anette tar över kontakten och ordnar det praktiska.
Hantverkarmagasinet: 13 st hantverkare är klara för sommaren. Hantverkarnas ekonomiska
villkor är att 15% av försäljningen går till lokalen och det som ingår är marknadsföring, skyltning,
försäkring, påsar med tryck, kassanoter.
Marknaden: Den 27 Juni är det Järlemarken 10:00-16:00. Vi behöver folk till alla uppgifter och
allt ska köpas in och det diskuterades. Ervallakakan ska presenteras på Järlemarken.

Hållbara Järle: Odlingarna har dragits igång. Tidningar (ej glansiga) emottages tacksamt vid
caféet, ställ gärna in påsar i boden längst till vänster med dagstidningar. Halm och gräsklipp
behövs också.
Plantbytardagen på Kanan var trevlig, även om få kom. Bikurs sker nu i helgen i Ramshyttan.
Producentlistan (lokala producenter) planeras att länkas till hemsidan.
En lokal Järle skördemarknad den 26 september diskuterades och eventuellt kombinera med en
bakluckeloppis på fotbollsplan.
Byabladet: Innehåll diskuterades och deadline är 31/5 för inslag. Skickas ut före midsommar.
Ervalla 600 år:
6/6 Ervalla sportklubb 80 år
27/6 Järle Marknad
25/7 ÖSK och Ervalla veteraner möts på fotbollsplanen och festligheter på Hults Säteri med
Svenne Rubin, bland annat.
5/9 alla föreningar hjälps åt med ett evenemang. Skördemarknad i Ervalla istället för i Järle.
Kasperteater.
Rapporter: Lasse har blivit erbjuden en plats i Örebro Kommuns landsbygdsråd med första
mötet 26 maj.
Järlegårdens nya nyckelansvariga blir Hanna och Monica Wallsten från 1 juli och det annonserar
Lasse om.
Lillåns skola kommer att hyra Järlegården i år också vecka 34-35.
Nästa möte: 24 augusti kl 19.00 på Järle Station(OBS!)
Avslutning: Mötet avslutades. Tack för idag!
Vid tangenterna Sigrid

