
Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2016-01-19 
 
Närvarande: Sven Röstlund, Sigrid Rejås, Kristina Andersson, Gösta Tegner, Lasse Carlsson, 
Ankie Rauseus, Gerd Höök 
 
Frånvarande: Hanna Wallsten, Michael Dybeck, Claes Victorin 
 

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 
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. 
 
Övriga frågor: 
6000 kr har vi kvar på projektet Vilda Grannar och styrelsen föreslog om att köpa in bärbuskar 
eller perenner. 
 
Årsmöte Verksamhetsberättelse, ekonomi, val, mat mm: Uppgifter fördelades i styrelsen till 
verksamhetsberättelsen och Verksamhetsplanen diskuterades. Ekonomiskt bokslut 
sammanställs. Valen till styrelseledamöter diskuterades. Vi håller till i Järlegården, start kl 18.00.  
Mat från Christinas Gästgifveri. Pris 100 kr. Inga motioner har inkommit.  
Vore roligt om BygdeTV ville komma och visa film och prata.  
 
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. - Inget nytt 
 
Isbanan: Utrustningen måste ses över och belysningen sättas upp igen. Frivilliga behövs för att 
ta på sig uppdraget. För denna vinter är det för sent att göra något. 
 
Ervalla Bygdelag Årsmöte: Järle Byalag kan skicka fem representanter. Gerd anmäler Gösta, 
Lasse och sig själv. Mötet äger den 25 januari. 
 
Larm och nycklar till Stationen: Gösta informerade om Larmsystemet som installerats i 
Stationen. 
 
Rapporter: Vägplanen för riksväg 50 är fastställd och samtliga synpunkter från Järle Byalag har 
gått igenom. Lasse lägger ut informationen på hemsidan. 
Bygdegårdarnas Förening har skickat ut information om bland annat Bygdegårdarnas kulturvecka 
22-30 oktober. 
Ankie och Lasse har varit på information angående framtidsveckan och den genomförs v 40. Ny 
skördemarknad 
Den 2 april har Länsbygderådet årsmöte i Karlskoga Folkhögskola och de samkör med 
framtidsforum. 
Landsbygdsriksdag på Gotland 27-29 maj, och om finansiering kan lösas har vi intresserade från 
styrelsen som vill medverka. Anmälan öppnar 25 jan. 



Örebro Landsbygdsnämnd fick många remissvar och nu pågår sammanställning av dessa. Det 
kommer finnas nya pengar att ansöka för 2016. 
Lasse tar kontakt med Jan Holgersson, Verksamhetschef på Leader Mellansjölandet och vi är nu 
medlemmar i Leader Mellansjölandet. Vi avvaktar några konkreta diskussionspunkter innan vi 
bjuder in honom till något styrelsemöte. 
Det är 13 st som kommer på JärlegårdsYogan på måndagar. 
Det har kommit förfrågan att ha Öppen förskola igen i Järlegården och det vore kul om det kom 
igång igen. 
 
Nästa möte: Årsmöte den 13 feb kl 18.00 på Järlegården.  
Nästa Styrelsemöte är den 1 mars kl 19.00 på Järlegården. 
 
Avslutning: Mötet avslutades. Tack för idag! 

 
Vid tangenterna Sigrid 


