
Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2019-08-27 
 
Närvarande: Sven Röstlund, Hanna Wallsten, Gösta Tegner, Caroline Jönsson, Kristina Andersson, 
Claes Victorin, Lena Lidström, Sigrid Rejås 
 
Frånvarande: Gerd Höök 
 
Formalia: Hanna ordförande och Sigrid sekreterare. 
 
Föregående protokoll: Godkändes och lades till handlingarna.  
 
Sommaren vid stationen, resumé: Marknaden var en succé, men nådde inte rekordåret, däremot 
kan det med bidraget från kommunen ge samma eller bättre resultat. Sommarpraktikanter, har bidragit 
med arbetskraft olika mycket. Gösta och Kristina har utfört ett fantastiskt jobb på stationen och lagt 
mycket av sin tid i sommar på caféet. Caféet har gått bra och gett vinst. Hantverket och 
Bakluckeloppis har gått bra i sommar.  
 
Kristina och Gösta har gjort sin sista sommar i caféet. Det har kommit mycket kunder till caféet utan 
tåg,  
 
Uppföljning av Förbättringspromenaden. Vad kan/bör/vill byalaget göra:  
För svar från förbättringspromenaden se bifogat dokument. 
Punkt 2 angående eget postnummer till Järle, tar vi upp det på årsmötet. 
Punkt 3-4 Vi undrar över vattnet som går ut i naturen, inte vårt dricksvatten. Förtydligande från svaret, 
Hanna kollar svaret. 
Punkt 5 Gångbron, Länsstyrelsen har kontaktat NVBJ. Gösta tar upp det på nästa möte med NVBJ.  
Punkt 6 Lekparken, Lena kollar om Tekniska Förvaltningen undersökt klart. 
Punkt 7 Vi vill inte ha någon hockeyrink. Det försvårar annan verksamhet. 
Punkt 10 Skylt till förskolan ska inte vi bekosta. Lena kontaktar kommunen. 
Punkt 12 Vägen ner till förskolan sköts av Vägföreningen. Den är för kort för att berättiga till bidrag. 
Vägföreningen har inte möjlighet att sörja för det. Lena tar den frågan med förskolechefen. 
Punkt 13-14 Järlegården behöver handikappanpassas. Det finns bidrag att söka. Hanna kollar upp hur 
det går till att söka bidrag för detta. 
Punkt 17 Boulebana går att anordna med vägfärg på planen vid stationen. Ta upp på årsmötet. 
Punkt 18 Utegym, ta upp på årsmötet. 
Punkt 19 Återvinningsstation - Avvaktar till 2021 då lagstiftning håller på att ses över 
 
Ekonomi / Budget: Ingen rapport 
 
Econova - lastbilstrafiken - miljökontoret : Miljökontoret överväger att polisanmäla econova på 
grund av att man inte håller avtalet att leda trafiken till torven via södra infarten. 
 

Byabladet: Manusstopp är 8 september för byabladet som planeras delas ut i slutet av september. 

 
Övriga frågor:  
Byalaget är inbjuden till Politikerdialog av Örebro föreningsråd 2 oktober och 10 oktober.  
 
Järlegården; vad gör vi åt ogräset framför Järlegården? Storå rör är kontaktade angående vattenkran, 
vattenlås och isolering av avlopp. Ingen målning i år. Behövs fixas med stuprör, vindskivor bl.a. 
 
Pubkväll i höst i Järlegården Förslag 19 oktober. 
 
Röjardag: 21 september 10.00 samling vid stationen 
 
Grannsamverkan - Ta upp på årsmötet. Sigrid tar med uppgifter vad det innebär. 
 
Medlemsantalet kunde vara högre, Gösta och Sven påminner de som vi tror vill vara med. 
 
Nästa möte: Nästa styrelsemöte är 14 oktober 19.00 på Järlegården. 
 
Avslutning: Ordförande avslutade mötet. Tack för idag! 
 
Vid tangenterna Sigrid 


