Information om medlemskap i Byalaget - och vilka förmåner det ger.
Medlemsavgiften betalas per kalenderår.
Årsmötet har beslutat att avgiften för år 2017 är:
 Familj 300:- , med familj avses 1-2 vuxna och familjens barn.
 Enskild vuxen medlem 200:-.
 I dessa två medlemskap ingår prenumeration på Järle Byablad
 Ungdomsmedlemskap kostar 100:-.
(Byablad ingår inte för ungdom.)
 Enbart prenumeration på Byabladet, (icke medlemsskap), kostar
200:-, markeras särskilt på inbetalningskort.
Vi vill veta namn och födelsenummer (6 siffror) på alla medlemmar,
vuxna såväl som barn. Detta p.g.a. de bidragsregler som gäller för
föreningar i Örebro kommun.
Avgiften betalas till plusgirokonto 44 85 83 – 5, Järle byalag
Om man betalar via Internet eller har svårt att få plats med allt
på inbetalningskortet så skicka ett mail till gtegner@telia.com och
för in alla uppgifter samt betalningsdag.
Den som betalar före maj månads utgång får medlemskort för
innevarande år senast med Byabladet i juni. För vissa av våra
medlemsförmåner behövs ett personligt medlemskort att visa upp.
Gäller t.ex. rabatterad tågresa och gratisfika i stationscaféet.

Förutom att man som medlem blir en del av Järle Byalag och
stöder föreningens verksamhet, får man en del förmåner såsom:
 Byabladet utan extra kostnad fyra gånger per år. Ovärderlig
informationskälla om vad som hänt och händer i Järle med
omnejd.
 Hyra Järlegården till halva priset mot normalt för kalas o dyl.
 Vuxen och ungdom kan under korttid disponera Järlegården
gratis för t.ex pingis, spela spel, se på film etc
 Låna föreningens ”fartyg” Järlan.
 Åker tåg för halva priset (gäller dock ej vid Nora marknad)
 Får gratisfika i Stationscaféet en gång per säsong.
 Subventionerad middag på årsmötet.
 Rabatt på bordshyra vid Järle marknad.
 Möjlighet att se film, fotboll och andra evenemang på storbild
när byalaget ordnar såna kvällar.
Samt en hel del annat som sker under året.
Så det finns många skäl att bli medlem.

