
 

 

Protokoll för styrelsemöte Järle byalag 161010 på Järlegården 

 

Närvarande:  

Sven Röstlund (mötesordförande), Gösta Tegner, Kristina Andersson, Lasse Carlsson och 

Hanna Wallsten (vid pennan). 

 

Föregående protokoll: 

Inga anmärkningar. 

 

Övriga frågor: 

Gösta Tegner, angående vattenledningar kring stationen. Diskuteras efter punkten Ekonomi. 

 

Förslag från Petra Edin angående julgransplundring och julklappsinsamling:  

Petra Edin har föreslagit att byalaget arrangerar en julgransplundring för barnfamiljerna i 

byn. Förslaget är bra. Byalaget bistår med pengar till fika. Petra står för det praktiska. Hon 

får själv hitta folk som hjälper till.  

Petra Edin har också föreslagit att Järleborna ska samla in julklappar att skänka till behövan-

de genom en välgörenhetsorganisation i Örebro. Sven Röstlund diskuterar den iden med 

Petra Edin. Idén är bra, men det finns många praktiska frågor som ska lösas. 

 

Hösten, vad som hänt och ska hända: 

Skördemarknaden 1/10 drog ungefär lika mycket folk som tidigare år. Kanske något färre. 

Mer marknadsföring är önskvärt till nästa år. 

Till föredraget om gifter i vardagen 2/10 i Järlegården kom cirka tio personer. Det finns ett 

referat från föredraget på byalagets hemsida. 

15/10 är det röjardag. Främsta arbetsuppgiften blir att ta in caféets utemöbler. Frågan om 

ytbehandling av de vita möblerna kom upp till diskussion. Eventuellt ska ett skyddande vax 

strykas på. Men det blir i så fall till våren. Anette Bredenberg undersöker saken vidare. 

22/10 är det musikpub i Järlegården. Då blir det irländsk och svensk gladmusik. 19.00 öppnar 

portarna och musiken börjar 19.30.  

10/11 är det Bygdelagsmöte i Järlegården. Lasse Carlsson som är byalagets ordinarie repre-

sentant och deltar. Om någon i styrelsen vill närvara så går det bra. 

 

Caféet: 

För att driva caféet än mer proffsigt skulle det behövas en diskmaskin, två separata diskho-



 

 

ar/handfat samt kyl/frys med möjlighet att ha koll på temperaturerna över dygnets alla tim-

mar.  

 

Vattentrycket är dåligt på stationen. Gösta Tegner har problemet under uppsikt och försöker 

ta reda på hur problem ska lösas och av vem. 

 

Hållbara Järle:  

Skördemarknaden och Giftoptimering i vardagen har genomförts. 

Giftseminariet genomfördes i samverkan med Bygdelaget, som bistår med 2000 kronor samt 

Naturskyddsföreningen i Nora och Studiefrämjandet. 

 

Byabladet: 

Nytt fint nummer ute. Sven Röstlund, som ansvarar för bladet, poängterar att sista dag för 

manusinlämning måste respekteras. Det är ett tidskrävande arbete att färdigställa bladet 

och att behöva ta in material efter deadline gör jobbet nästan omöjligt. 

 

Gångbron: 

Inget att rapportera. 

 

Ekonomi: 

Sommarcaféet gav ett större överskott än förra året.  

Ett vattenlås i Järlegården, som slår av vattnet vid läckage ska installeras. Det kostar cirka 

5000 kronor.  

Vattenbekymret i stationen är mer omfattande med reparation av avstängningen strax hit-

om lekplatsen och flyttning av vattenutkastet från uthuset till värmestugan. Vi måste få 

stopp på det långvariga läckaget vid uthuset. Med rätt omfattande grävningsarbete beräknas 

kostnaden till cirka 25000 kronor, stiftelsen NJOV står för hälften. Att åtgärda det dåliga vat-

tentrycket inne i caféet och uppdatera caféets utrustning är större investeringar som disku-

teras vidare. 

Rapporter: 

Lasse Carlsson har utsetts till kontaktperson mellan Landsbygdsnämnden i Örebro och den 

lokala grupp vari Järle ingår. 

 

Nästa möte: 

15/11 19:00 i Järlegården (i skrivande stund är datumet under diskussion) 


