Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2015-11-23
Närvarande: Sven Röstlund, Sigrid Rejås, Kristina Andersson, Gösta Tegner, Claes Victorin,
Lasse Carlsson, Ankie Rauseus,
Frånvarande: Hanna Wallsten, Gerd Höök, Michael Dybeck,
Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare.
Föregående protokoll: Styrelsen gick igenom föregående protokoll.
Skogen mellan Nils Lundqvist och Järle Bergsstig, vad göra? Lasse känner till gränserna, Sigrid
önskar få ned de största träden. Lasse har kontaktat Micke Sundqvist som kan hjälpa oss.Kvarstår
Tung trafik genom byn: Klas har pratat med torven och de har lovat att ta upp detta med sina
chaufförer. Avtal fanns då bron byggdes om, men det har upphört. Byalaget råder Vägföreningen
att köpa in två skyltar (genomfart förbjuden för tung trafik) Vägföreningen (kan mha Lasse) ta
fram offert för detta. Det har skett två olyckor i sommar och vi bevakar nya vägbygget och
planeringen går enligt plan och bygget kan tidigast börja 2017. -Kvarstår
Övriga frågor:
Gunnebostaket ligger vid isbanan och bör monteras upp. Hanna skriver ut på "Det händer i Järle"
forumet för att få ihop folk att fixa till det. -Kvarstår
Röjardag den 10/10 kl.10.00, gemensam för Järlegården och Stationen. Det kom tillräckligt med
folk och vi jobbade snabbt undan det som behövdes.
Irländsk pubafton den 14 november med Sonas blev väldigt lyckad. Ca 40 vuxna och 8-10 barn
kom och trivdes och bandet var också väldigt nöjda.
Kasperteater den 22 november kl. 15.00, färre besökare trots bra marknadsföring 10 barn och 7
vuxna kom till en härlig föreställning med Bröderna Bergkvists ambulerande Kasperteater.
Hållbara Järle: Ankie har köpt ett antal holkar för olika fåglar och fladdermöss och några böcker
till ett litet referensbibliotek. Bikupan säljs till Ankie för 1500 kr.
Räfsor och krattor, skottkärra med mera behövs. Det bör köpas in snarast och Kristina tittar på
det.
Årsmöte 6 februari: Motioner till och med 19 januari. Vi håller till i Järlegården. Christinas
Gästgifveri anlitar vi maten. Pris 100 kr. Val till styrelseledamöter diskuterades.
Landsbygdsprogram för Örebro kommun: är ute på remiss. Lasse gick igenom den för
styrelsen och lyfte fram synpunkter som han framför.
Byabladet: Byabladets innehåll diskuterades, presstopp 30 november.
Caféet och Stationen: Fönsterrenovering pågår fortfarande. Det återstår arbete i väntsalen och
expeditionen. Det beräknas vara klart före årsskiftet.
Det har varit ytterligare inbrott i magasinen till stationen. Ca 50 backar tomglasbackar stals. Det
är polisanmält. Larmlösningar diskuterades och även finansiering.
Anette kan tänka sig att ta hand om caféet om hon har möjlighet.
Lasse kan få tillgång till flaggstång som tagits ner från USÖ och förslag på att placera en
flaggstång i irisrundeln utanför stationen. Gösta kollar med Stiftelsen om vi får placera en
flaggstång där. Lasse tar reda på hur vi kan ta hit den.
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. Lasse har varit i kontakt med driftschefen på Örebro kommun. Tybblebron har
kommit upp som förslag.

Ekonomi: Gösta presenterade medlemsantalet och café-ekonomin. Lasse presenterade
Byalagets ekonomi.
Ervalla Bygdelag: Gerd är vår representant från Järle Byalag i Ervalla Bygdelag men hon hinner
inte sätta sig in i Järle Byalags frågor. Lasse kan ersätta Gerd och Sven går in som suppleant.
Årsmöte är den 25 Januari i Ervalla Församlingshem.
Rapporter: Nora bygderåd har nästa möte den 30 november på Götlinska gården kl 18.00.
Lasse kommer att delta.
Lasse tar kontakt med Jan Holgersson, Verksamhetschef på Leader Mellansjölandet och bjuder
in honom till styrelsemötet efter årsmötet.
Nästa möte: 19 jan 2016 kl 19.00 på Järlegården.
Avslutning: Mötet avslutades. Tack för idag!
Vid tangenterna Sigrid

