
Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2017-08-29 
 
Närvarande: Sven Röstlund, Kristina Andersson, Gösta Tegner, Claes Victorin, Hanna Wallsten, 
Annette Bredenberg, Sigrid Rejås 
 
Frånvarande: Lasse Carlsson, Petra Edin, Gerd Höök 
 
Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare. 
 
Föregående protokoll: Vattentrycket är fortfarande dåligt på station. Gösta har tagit kontakt med 
vattenföreningen för att möjliggöra avstängning av vattnet. Fotbollsmål är inköpta och levererade. 
Målning av Järlegården genomfördes med många deltagare. Bra jobbat!  
Godkändes och lades till handlingarna. 
 
Övriga frågor: Tre helsidesreportage i NA under sommaren, bakluckeloppis, hantverket och caféet 
samt en kvarts sida inför sommarmarknaden. Ytterligare intervju med Anette i Förstlingen har gjorts 
samt att Annette fått dagens ros i NA.  
Gösta får i uppdrag att tala med NVBJ och be att få längre tåguppehåll i Järle. 
 
Sammanfattning sommaren: 
Caféet: Annette, Kristina, Gösta och Hanna har jobbat hårt i caféet och ungdomarna har jobbat 
varierande mycket. Jordfelsbrytaren har ett flertal gånger brutit och när glassboxen byttes ut fungerar 
elen bättre. Kaffebryggaren har också bytts ut och fungerar mycket bra. Ekonomin ser god ut. 
Vi ska avsluta museet rummet i caféet. Gösta tar reda på hur det ska packas och fraktas till 
Länsmuseet. 
Marknaden: All time high! Bra väder, tågen gick som de skulle och grillen och caféet sålde bra.  
Hantverket: Det har varit en bra sommar för Hantverket. Den undermåliga skyltningen och vägbygget 
har eventuellt dragit ner besökarantalet.  
Bakluckeloppis: Mycket välbesökt och till nästa år behövs mer parkeringsvakter för att styra upp 
parkeringen. 47 st utställare detta år. 
Musikafton 15/7 med Carina Holmberg och efterföljande grillafton var mycket trevlig.  
Grillkvällen 29/7 blev inställd då det regnade för mycket. 
 
Hösten 
Skördemarknad: Planerat datum 30/9 eller 1/10. Lasse har inte möjlighet att anordna detta iår. Vi går 
ut på "Det händer i Järle" och frågar om det finns någon som vill hjälpa till och anordna detta. 
Musikpub: 28/10 med Hayes-Baghari Band. Sven och Claes anordnar.  
Röjardag: 7 oktober med samling på stationen kl. 10.00. Plockar skräp runt vägarna. 
Ev. något jularrangemang: Något barnevenemang, Petra får återkomma. Återbrukarmingel, vi hör 
med Birgitta. 
 
Byabladet: Innehåll diskuterades. Manusstopp 8 september.  
 
Ekonomi: Ekonomin ser god ut och sommaren har gått med vinst. 
 
Ervalladagarna: 9 september. Vi har inget att bidra med.  
 
Rapporter: Gösta informerade om medlemsantalet som är lägre än tidigare år. 
 
Nästa möte: Nästa styrelsemöte är 9 oktober kl 19.00 i stationen. 
 
Avslutning: Ordförande avslutade mötet. Tack för fikat Annette och Kristina. Tack för idag! 
 
Vid tangenterna Sigrid 


