
Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2016-04-04 
 
Närvarande: Sven Röstlund, Sigrid Rejås, Lasse Carlsson, Gösta Tegner, Claes Victorin, Hanna 
Wallsten 
 
Frånvarande: Gerd Höök, Ankie Rauseus, Kristina Andersson, Petra Edin 
 

Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare. 
 
Föregående protokoll: Styrelsen gick igenom föregående protokoll. Träd vid JG är avverkade. 
Skyltar från Vägföreningen kvarstår, men frågan är väckt på vägföreningens årsmöte.  
Flaggstång till station kvarstår. Kostnad för ny flaggstång och flagga har tagits fram och styrelsen 
beslutar att införskaffa en 12 m lång flaggstång och flagga. Fundament kollar Lasse upp.  
Badbrygga till Järleån togs upp och finansiering diskuterades. Markägaren måste tillfrågas. Sven 
kollar upp mera. 
 
Övriga frågor: Inga övriga frågor. 
 
Caféverksamhet: Anette börjar 11 april på caféet och har anställning till 11 september. Väntar besked 
på caféungdomar och önskemålet är att ha ca 12 ungdomar. Lasse kollar om det går att betala Swish 
direkt till kontot på Swedbank. 

 
Våren/sommaren 
Förslag på Bakluckeloppis den 21 augusti. 
Nora kommun har familjevecka vecka 26 och v 32 och Järle Marknad infaller vecka 26. 
Förslag på att samla lite turistinformation i Järle station/hantverk. Gösta kontaktar Tursam och 
Destination Örebro 
 
Hållbara Järle: Vilda Grannar har sammanfattats i en rapport, som finns på hemsidan. Framtidsforum 
den 2 april i Karlskoga var givande med mycket bra information. Framtidsveckan planeras till i höst 
och en skördemarknad diskuterades. 
 
Gångbron: Lasse har pratat med Jonas Hoff som funderar på en flytt av Tybblebron. Dock finns ingen 
finansiering. Sven påtalar för Landsbygdsutvecklarna i kn om behovet av en ny gångbro. 
 
Ekonomi: Lasse har skickat ut förslag till budget som diskuterades i styrelsen som slutar på ett 
mindre överskott. Föreslagna investeringar i budget godkändes, men får tas från det egna kapitalet.  
 
Rapporter: Kommunens landsbygdsprogram ska diskuteras på landsbygdsnämnden i Juni. Ny remiss 
i höst för att slutligt tas våren 17 i KS/KF.  
Ervalla Bygdelag möte 21/3 diskuterade bland annat hemsidan www.ervalla.nu som beslutades att 
byggas om. Information om bygdens skola och förskolor gavs i bilagor som skickas ut. 
Nora bygderåd har möte 12 april och frågan om Bygdepasset kommer att tas upp, vi är positiva till att 
fortsätta med detta. Lasse kommer att delta. 
Leader Mellansjölandet, där vi nu är medlemmar, har årsstämma den 20 april i Hardemo kl. 17.30. 
Lasse kommer att medverka, anmäl till Lasse om man vill vara med för 15/4.. 
 
Nästa möte: 16 maj kl 19.00 på Järlegården 
 
Avslutning: Mötet avslutades. Tack för idag! 
 
Vid tangenterna Sigrid 


