
 

 

Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2021-03-10 via Zoom 
 
Närvarande: Fredrika Nordling, Gösta Tegner, Sigrid Rejås, Claes Victorin, Gerd Höök, Kristina Andersson 
 
Frånvarande: Sven Röstlund, Caroline Jönsson, Lena Lidström 
 
Formalia: Mötet öppnades och Fredrika är ordförande och Sigrid sekreterare 
 
Föregående protokoll: Godkändes och lades till handlingen. (Sigrid justerar) 
 
Ekonomin: Bokslutsarbete kvarstår.  
 
Årsmötesplanering: Städdag och årsmötet slås ihop och föreslås bli 8 maj. Städning från 10.00 och 13.00 startar vi 
årsmötet. Fredrika skriver ihop kallelsen och skickar till Gösta som sätter in det i byabladet. Fredrika meddelar via 
Facebook gruppen Det händer i Järle. 
 
Café, Marknad, Bakluckeloppis: Ambition att ha café öppet 3 juli-15 aug (Café ungdomar 5 juli-15 aug) men Café 
kommittén får bekräfta datumen.  
Marknad och Bakluckeloppis tror vi inte att vi får ha i år på grund av pandemin, men vi tar upp frågan längre fram. 

 

Postadress: Fredrika tar reda på hur man ansöker om eget postnummer. 

 

Skötsel av stationshusets grönytor: Vi är intresserade av vad som erbjuds och Fredrika tar reda på mer till nästa 
möte. Har inte fått offert än. 

 

Utställning i Stationen Margareta Ängsved: Styrelsen är positiv till detta men vi kan inte ansvara för att någon gäst gör 
något med dem. 

 

Hantverksmagasinet provision: Hantverksmagasinet betalar idag 15% provision till byalaget och Styrelsen godkände 
att sänka till 10%. 

 

Hjärtstartare: Vi köper en hjärtstartare. Sigrid beställer den. 

 

Tillgänglighetsanpassa Järlegården: Fredrika ber Mattias på Järle Bygg ta fram en offert på att bygga ramp för att 
kunna komma in i huset. Vi tar upp frågan kring renovering av Järlegården på årsmötet. 

 

Övriga frågor: Familjen Rejås får ta ned träd på byalagets tomt för sina solpaneler.  

Mattias Dahlin har sålt ved till Byalaget. Kristina vill få ett underlag så betalas pengar ut. 

Järlebron; Tybble bron ska monteras ned, kan den vara något för att ersätta Järlebron? Claes gör en förfrågan till 
kommunen.  

 
Nästa möte: 14 april kl. 18.00 troligen via Zoom  
 
Avslutning: Claes avslutade mötet. Tack för idag! 
 
Vid tangenterna Sigrid 


