
Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2013-10-07 

Närvarande: Sven Röstlund, Sigrid Rejås, Lasse Carlsson, Michael Dybeck, Kristina Andersson, 
Claes Victorin, Ines Wagner 
Frånvarande:  Evelina Ekström, Gerd Höök, Gösta Tegner 

Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare. 

Föregående protokoll: Styrelsen gick igenom och godkände efter några ändringar. 

Övriga frågor: Bypassets framtid diskuterades på Nora bygderåd. Styrelsen för Järle byalag 
tycker att det bypasset är jättebra och ett roligt sätt att tipsa gästande turister. Nya sevärdheter är 
nog svårt att lägga till men kanske mer av information om Hantverksmagasinet och vår byaodling. 

Ervalla bygdelag har möte 13 nov i hembygdsgården och Kalle Selander, landsbygdsstrateg i 
kommunen kommer att närvara. Vi hoppas Gerd kan vara med. 

Lekplatsen: Vi har fått 25 000 kr till lekplatsen från kommunen och det ska slutredovisas före 
årsskiftet. Förslag är lekstuga med transport och nya gungor. Grindar till båda ställen. Nya 
gungdjur behövs. Färg till lekstuga och klätterställningen. Ny grävskopa till sandlådan. Sigrid 
kollar upp vad vi behöver och meddelar Lasse. 

Bron: Det är klart vi får pengar från Lilla Mons bygdegårdsförening, ca 150 000 kr, att använda 
för att rusta upp bron.  

Akutförbättring av bron med byte av plankor och räta upp stängslet gjordes 21 sept. 

Sven pratar med Ingemar Bergman och Andrew Stone om att ta fram förslag angående ny bro.  

Kalle Selander landsbygdsstrateg tog kontakt med Sven för att få komma hit och prata 
landsbygdsfrågor. Lasse kollar upp datum med honom. 

Omställningsby Järle:  
Byalaget har fått beviljat 15 000 kr från Leader Bergslagen för att förädla lokala råvaror.  
På torsdag 10 okt är det Tema: energi kl 18.30-21.00 på Järlegården för hållbara Järle. 
Järle handlar lokalt är en möjlighet att få handla kravodlade och närodlade grönsaker. Mer 
information finns på hemsidan www.jarlebyalag.se 

Hösten: Kasperteater med dockverkstad ordnar Sven och Sigrid 17 nov kl 15.00.  

Visafton med Pub, Björn Hedén och Marketta Fransilla den 9 nov. Sven, Claes och Micke ordnar.  

Irländsk pubafton med Sonas ställs in under hösten.  

Röjardagarna: Station 28/9 hade klen uppslutning. Vi hoppas att fler kan röja på Järlegården den 
12/10 från kl. 10.00. 

Ekonomi / investeringar: Lasse redovisade vår ekonomi som ser bra ut. Styrelsen beslutade att 
köpa in nya vykort och åtgärda trasiga armaturer i Hantverksmagasinet, kaffebryggare till 
Järlegården och stationen samt att ny grill behövs till stationen. 

Postnummer/postadress: Förslag har kommit från Tage Lindstedt till Axbergs församling med 
kopia till Ervalla bygdelag att norra delen av Ervalla församling ska byta postnummer och postort 
från Nora till Ervalla. Styrelsen för Järle byalag ser ingen anledning att byta vare sig postnummer 
eller postadress.  

Rapporter: Ervalladagen; Järle byalag representerades av Lasse, Ankie och Birgitta. Hållbara 
Järle visades upp och byalagets 40 åriga utveckling. Hantverksmagasinet visade en del av sina 
hantverk på ett bord och responsen var positiv och de flesta kände till att den finns.  

Lasse kollar upp möjligheten att finansiera en teaterpjäs i Järle. 

Nora bygderåd har möte 3 december, Lasse kommer att deltaga. 

Nästa möte: 19 november kl 19.00 på Järlegården.  

Avslutning: Mötet avslutades. Tack för idag! 

Vid tangenterna Sigrid 


