
Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2012-05-21 
 
Närvarande: Sven Röstlund, Sigrid Rejås (lite senare), Lasse Carlsson, Claes Victorin, Michael 
Dybeck, Kristina Andersson, Ines Wagner, Gerd Höök 
Frånvarande: Elin Liw Duberg 
Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare. 
 
Föregående protokoll: Kollektivtrafikansvarig på kommunen har svarat att busskurer finns 
färdiga att köra ut. Järle kan få en busskur på 3,6X2 m till hösten Vi måste grusa ett område. 
Hela sverige ska leva försäkringen kollar Lasse vidare på. 
Föregåendes protokoll godkändes och lades till handlingarna.  

 
Caféet: 12 ungdomar, Gösta och Kristina ansvarar för caféet. Tågtrafik ej klart. Uthuset 
repareras. Stationsröj med mycket folk genomfört. Mattias fixar gräsklippare. Alex har klippt 
gräset i helgen.  
 
Marknaden: Den 30/6 är marknaden. 16 försäljare är anmälda. Café och grillpersonal 
diskuterades. Fiskdamm, grillbordet och tombola/chokladhjul. Ponnyridning, Open House och 
Kasperteater är klart. Sven kallar till separat möte kring detaljerna.  
 
Hantverksmagasinet: Tunt med deltagare än så länge, men siktar på att ha öppet.  
 
Byabladet: Deadline 31/5. Innehållet diskuterades. 
 
Norapendeln: Medlemsmöte för att diskutera hur vi ska ta ställning i Norapendeln. Ska vi arbeta 
för ett stopp i Järle eller vara helt emot? 4 Juni kl 19.00 i Järlegården. Sven sköter annonsering. 
Gerd fixar fikabröd.  
 
Järnvägsbron: Inget nytt.  
 
Lekplatsen: Inget nytt. 
 
Bredband: Bredbandet är klart! Ett stort tack till Lasse och bredbandskommitteen. 
 
Framtidsforum: Lasse har uppdaterat ”Lokal utvecklingsplan för Järle” och lagt ut det på 
hemsidan. Styrelsen godkände skrivelsen. Detta material kan användas som underlag för att göra 
reklamtrycksaker och uppdatera våra informationsskärmar. 
 
Kräftskiva och bakluckeloppis: Bakluckeloppis den 18/8 mellan kl. 11.00-14.00 på 
fotbollsplanen. Kräftskiva samma dag kl 18.00 på stationen. Folk tar med mat och dryck.  Sven 
ansvarar för bakluckeloppis och Micke står som ansvarig för kräftskivan. Micke annonserar. 
 
Rapporter: Afrikanska aftonen blev en riktig succé!  
Nora bygderåd är imorgon och Lasse som inte kan närvara skickade med några rader från Järle 
byalag. Bypasset är klart och uppsatt. Bypassblanketter kommer att finnas i caféet och 
hantverksmagasinet. Järle byalag ska skänka några priser som utlottas senare på inskickade 
bypass. 
4 december kommer Nora bygderåd att vara i Järle 
Järlegårdsröj på lördag 26/5 kl 10.00.  
Enkät om boende har skickats ut av ”Tysslinge-Ervalla för företagande och boende” och vi har 
synpunkter över hur urvalet gjorts och utformningen av enkäten för att påvisa resultatet.  
 
Nästa möte: Den 27/8 2012 kl.19.00 på Järlegården 
 
Avslutning: Mötet avslutades. Tack för idag! 
 
Vid tangenterna Sigrid 


