
 

 

Protokoll Järle Byalags styrelsemöte, 2019-05-20 
 
Närvarande: Gerd Höök, Kristina Andersson, Hanna Wallsten, Lena Lidström, Gösta Tegner, 
Caroline Jönsson (och Erik), Claes Victorin och Sven Röstlund. 
 
Frånvarande: Sigrid Rejås 
 
Formalia: Hanna ordförande och Lena Lidström är sekreterare. 
 
Föregående protokoll: Föregående protokoll godkändes. 
 
Ekonomi / Budget: Hanna och Gösta hjälps åt att fylla i blanketter gällande att söka bidrag. Detta 
görs så snart som möjligt.  
Byanätet (fiber) utökas med 3 fastigheter, därav ska tre fakturor hanteras och skickas ut.  
 
Cafeet: Vi saknar fortfarande handledare som ska stötta ungdomarna. Vi har fått 12 ungdomsplatser, 
1 har tackat nej så 11 st återstår. Kristina och Gösta kommer att ha en introduktionskväll den 10/6 kl 
18:00. Dagen före, den 9/6, ska caféet städas. Alla är välkomna kl 10:00, så hjälps vi åt.  
Caféet kommer att ha öppet kl 10-18, dagligen under perioden 15 juni till 18 augusti. Med undantag för 
midsommarafton, då är caféet stängt. Tåget kommer att gå fredag - söndag. Vi kommer att skicka mejl 
till dem som anmält intresse att arbeta/handleda i sommar, samt lägga lappar i brevlådor. Hanna ska 
kontakta Maria Nyman på förskolan och höra om barnen vill skapa alster som sen kan ingå i en 
utställning i Stationshuset. Gerd och Claes öppnar caféet den 17 juni, ungdomarna startar den 18 juni.  
 
Byabladet: innehållet diskuterades. Manusstopp den 1 juni. 
 
Övriga frågor:  

- Järlegården; Sven har dammsugit värmepumpen som nu fungerar som den ska. Den är aldrig 
servad och har 10 år på nacken. Sven har kontaktat Storå rör som ska kolla pumpen, men 
även vattenrör.  

- Sven har kontaktat Stefan Mauritzon som ska fixa med avstängningsventil till stationshuset.  
- Vad händer med vattentrycket till Stationshuset? 
- Järle marknad den 29 juni. 
- Hantverksmagasinet öppnar den 1 juli. Det är 15 försäljare anmälda, varav 2 är nya. Söndag 

den 16 juni kl 17:00 träffas Gerd m.fl för schemaläggning.  
- Bakluckeloppis den 18 augusti. 
- Tung trafik (långtradare till Econova) genom byn, den har ökat. Caroline kontaktar 

Trafikverket.  
 
Nästa möte: Nästa styrelsemöte är 27 augusti kl 19.00 i Järlegården. 
 
Avslutning: Ordförande avslutade mötet. Tack för idag! 

 


