
Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2014-08-19 
 
Närvarande: Sven Röstlund, Sigrid Rejås, Lasse Carlsson, Michael Dybeck, Kristina Andersson, 
Claes Victorin, Gösta Tegner, Anette Bredenberg, Ankie Rauseus, Marit Gjertsen 
 
Frånvarande: Ines Wagner, Gerd Höök, Johan Skyman,  
 

Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare. 
 
Föregående protokoll: Styrelsen gick igenom Föregående protokoll. 
 
Sommaren 2014 
Cafeet: Anette Bredenberg redovisade för caféet och vi är alla väldigt samstämmiga om att 
Anette har lyft caféet denna sommar. Gösta redovisade för ekonomin och även om vi haft en 
anställd vid caféet har vi nästan samma nivå på nettot. En mycket trevlig café sommar!  
En ny toalettstol behöver köpas in till stationen. Gösta kollar upp det med fastighetsägaren. 
 

Hållbara Järle: Marit Gjertsen, Anke Rauseus och Kristina Andersson rapporterade från 
"odlargänget" och berättade att de utökat odlingen och haft regelbundna träffar och odlat från i 
mitten av maj. Pengarna de fått har de använt på "Vilda grannar" (hur man hjälper fåglar, groddjur 
och insekter och får hjälp av dem) samt en resa till Karlskogas Humle- och fjärlisträdgård. Bikurs 
och visningskupa har inhandlats. Man har fokuserat på att odla ätbara växter och växter som 
kanske inte finns att köpa. Vill utveckla mera med information och inspirera med att ta hem idéer 
till sin egen trädgård. De presenterade en del förslag som de jobbar vidare med. Lokal mat 
kommer att finnas för beställning och man hittar information på Järle byalags hemsida.  
Workshop med holkbygge på gång troligen under höstlovet. Önskemål till hemsidan är att få 
möjlighet att lägga upp ett bildgalleri samt att man vill kunna lägga upp recept och dylikt utan att 
behöva gå via webbmastern. Lasse kollar upp det.  
Anette föreslog att en skördemarknad vid hantverksmagasinet. 
Järle Byalag har ansökt om stöd av Leader Bergslagen för utbildning omställningskurs steg 1 
(Launch) och beviljats 25 000 som ska redovisas senast 31 oktober. Mer information om när 
kursen hålls kommer på Järle Byalags hemsida. 
 
Marknaden: Resultatet var sämre än förra året, men ändå rätt ok. Grillmaten gick sämre, korven 
tog slut. Men folk verkade trivas och det var trevligt trots regnskurar och rätt kallt väder. 
 
Hantverksmagasinet: 14 st hantverkare, försäljningen ligger något lägre än ifjol.  
 
Lekplatsen: Lekstugan så gott som klar, saknas takpapp. Rutschkanan och några detaljer är 
fortfarande omålade annars är den i princip klar. Ett "pinnigt" träd vid staketet bör tas ned, Lasse 
tar bort det.  
 
Bakluckeloppis: En riktig succé och 27 bilar kom och ställde upp sina saker. Många besökare 
och en väldigt lyckad dag och försäljarna var nöjda och caféet fick sälja massor av fika.   
 
Övriga frågor: Gösta har förhinder att sköta parkeringen under Nora Marknaden, vi betalar 
någon att sköta det. Gösta fixar parkeringsvakter. 
 
Ekonomi: Lasse redovisade vår ekonomi och det ser lovande ut. Vi är nu 247 medlemmar, en 
mer än ifjol. :-) 
 
Hösten 2014 
Fixardag: En kombinerad planerardag planeras för Lekplatsen,  Järlegården och Stationen den 
11 oktober kl 10.00 och vi samlas på stationen. 
 



Musikafton: Vi har tyvärr gått back på många arrangemang, men vi vill ändå anordna något. 
Micke kollar upp en Trubadur den 8 eller 15 november. Kasperteater den 9 alternativt den 16 
november.   
 
Byabladet: Innehåll till byabladet diskuterades. Deadline 31 augusti.  
 
Gångbron: Bron är på dagordningen i Kommunens åtgärdsplanering, Lasse rapporterar vidare. 
 
Rapporter: 
 "Bygdetv" rekommenderas att titta på www.youtube.com/bygdenytt. Titta också på 
www.bygdenytt.se 
 
Gösta har fått förfrågan från Restaurangchansen, men vi är inte intresserade av att sälja dem.  
 
Nästa möte: 7 oktober kl 19.00 på Järlegården 
 
Avslutning: Mötet avslutades. Tack för idag! 

 
Vid tangenterna Sigrid 


