VERKSAMHETSPLAN FÖR JÄRLE BYALAG 2013
Under 2013 hoppas vi fortsätta att öka medlemsantalet som under flera år varit sjunkande
men som nu verkar vända. Det är angeläget att vi får de som bor i och runt Järle att känna att
Byalaget är något som berör dem och att det är något som behövs.
Sålunda är planeringen att verka såväl i små som stora frågor.
De stora frågorna är sådana som rör ”En levande landsbygd, samhällsplanenefrågor som
kanske ibland kan upplevas vara för stora för en liten by som Järle. Men vi måste engagera
oss även i dessa frågor. En närliggande fråga som i allra högsta grad engagerar oss är
Länspendeln som vi kommer fortsätta att verka emot enligt vad som beslutades på ett
medlemsmöte.
När de sen gäller de mindre och mer närliggande frågorna så är kanske den angelängnaste att
lösa är hur vi kan fortsätta driva caféet under sommaren då en av stöttepelarna under alla år
avviserat att han vill sluta. Vi hoppas att hitta en lösning för det är vår avsikt att fortsätta driva
caféet och ha marknad och Hantverksmagasin under sommaren.
Vi hoppas också kunna arrangera evenemang som kan locka folk till stationen och Järlegården
som vi gjort de senaste åren. Såsom irländska aftnar, grillkvällar, kräftskivor, dockverkstad
mm. Att vi firar 40 års jubileum gör ju bara det hela ännu roligare och säkert en del nya
jubileumsevenemang.
För barn och ungdom hoppas vi att Öppna förskolan kan fortsätta sin verksamhet och den
renoverade isbanan hoppas vi ska bli till glädje för skridskosugna barn och vuxna även
kommande vinter.
Vår ambition är att renovera lekplatsen under detta år och vi planerar att flytta hit en busskur
som kan skydda skolbarnen från regn och snö. Sen skulle det vara en dröm om vi kunde få till
en lösning på gångbron. Detta maratonärende som vi har haft så svårt att hitta någon lösning
till. Vi hoppas också att Järlegårdens utnyttjande ska öka, framför allt vad gäller uthyrningen.
Där har vi gjort vissa justeringar i villkoren så det ska vara klarare vad som gäller och även
justerat hyreskostnaderna.
Efter diskussion på årsmötet ska vi också arbeta med projektet Järle omställningsby och en
kommitté har bildats för detta. Hållbar utveckling är temat.
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