
Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2015-04-07 
 
Närvarande: Sven Röstlund, Sigrid Rejås, Kristina Andersson, Gösta Tegner, Ankie Rauseus, 
Claes Victorin, Anette Bredenberg 
 
Frånvarande: Gerd Höök, Michael Dybeck, Hanna Wallsten, Lasse Carlsson 
 

Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare. 
 
Föregående protokoll: Styrelsen gick igenom föregående protokoll. 
 
Övriga frågor: Inga övriga frågor. 
 
Caféet: Anette har börjat arbeta på caféet. 
Renovering av köket har Anette tittat på och förslaget diskuterades. Renoveringen kommer inte 
att ske innan sommaren.  
Vi behöver ett kylskåp i uthuset, Lasse har ett över som vi tacksamt tar emot. 
Anette tog upp saker som behöver köpas in och så tog vi upp om vi ska ha möjlighet att ta betalt 
med kort. Anette tar reda på mer.  
Raster och ett ställe att äta sin lunch för personal i caféet ska tas fram. 
Marknadsföring av caféet och aktiviteterna hade vi många idéer kring. 
13/6 öppnar caféet och är öppet till 16/8 samt tre följande helger. 10.00-18.00 samtliga dagar. 
 
Ervalla 600 år:  
9/5 Hembygdsföreningen 90 år 
6/6 Ervalla sportklubb 80 år 
27/6 Järle Marknad 
25/7 ÖSK och Ervalla veteraner möts på fotbollsplanen och festligheter på Hults Säteri med 
Svenne Rubin, bland annat. 
5/9 alla föreningar hjälps åt med ett evenemang. Skördemarknad i Ervalla istället för i Järle. 
Kasperteater.  
Värvarnumret gör reklam för detta och ges ut i slutet av mars.  
 
Teatern 
Panikteatern ger föreställningen "Frieriet" den 24 april kl. 19.00 på Järlegården. Affischer finns 
och vi hjälps åt att sätta upp dem. Smörgås och kaka, Ankie pratar med Anette.   
 
Hållbara Järle: Odlarträff är på söndag 12 april kl. 15.00 vid stationen. Solenergi är många 
intresserade av och Hållbara Järle ser vad som finns och vara med på.  
Planerade aktiviteter är: Frö och plantbytardag på Kanans den 13 maj kl 18-21, Holkbygge i 
Ramshyttan den 3 maj och Bikurs i Ramshyttan 30 maj. 
Producentlistan (lokala producenter) planeras att länkas till hemsidan.  
 
Gångbron: Bron är på dagordningen i Kommunens åtgärdsplanering. Gångbron har besiktats på 
uppdrag av Örebro kommun och de har upprättat en lista på åtgärdspunkter och anser att den 
ska stängas. 
 
Rapporter: Den 17-18 april i Örebro är det en nationell nätverksträff "Hela Sverige ska leva" där 
Järle är en av de lokala grupperna som medverkar.  
Det har kommit in ca 10 anmälningar till Järlemarken. 
 
Nästa möte: 25 maj kl 19.00 på Järlegården 
 
Avslutning: Mötet avslutades. Tack för idag! 

 
Vid tangenterna Sigrid 


