Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2019-10-14
Närvarande: Sven Röstlund, Hanna Wallsten, Caroline Jönsson, Kristina Andersson, Claes
Victorin, Lena Lidström, Gerd Höök, Sigrid Rejås
Frånvarande: Gösta Tegner
Formalia: Hanna ordförande och Sigrid sekreterare.
Föregående protokoll: Godkändes efter ändringar och lades till handlingarna.
Ekonomi/Budget: Gösta jobbar på att få alla uppgifter från styrelsen till Nordea.
Byabladet: Senaste numret i färg var uppskattat. Nästa nummer planerades.
Econova - lastbilstrafiken - miljökontoret: Senast mötet avsåg Miljökontoret att överväger att
polisanmäla econova på grund av att man inte håller avtalet att leda trafiken till torven via södra
infarten. Men det ska man de inte göra. Econova vill ha skyltar på riksvägen men Trafikverket säger
nej. Kommunen ska hjälpa Econova att få till skyltarna. Detta ska hindra lastbilarna att köra fel och
därmed minska lastbilstrafiken genom byn.
Ledarskapskurs: Styrelsen erbjuds en ledarskapskurs.
Uppföljning av förbättringspromenad 2- Vad har vi gjort sedan förra mötet?
För svar från förbättringspromenaden se på hemsidan.
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. Hanna har kontaktat
kommunen som skickat Miljörapport som redovisar vilka ämnen som finns i våra vattendrag
häromkring. Rapporten bifogas på hemsidan.
Punkt 5 Gångbron, Länsstyrelsen har kontaktat NVBJ. Gösta tagit upp det med NVBJ och de kan inte
ta ansvar för den även om den är på deras mark.
Punkt 6 Lekparken, Lena kollar om Tekniska Förvaltningen undersökt klart.
Punkt 7 Vi vill inte ha någon hockeyrink. Det försvårar annan verksamhet.
Punkt 10 Förskoleskylt 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 har kollat upp
hur det går till att söka bidrag för detta. Landsbyggdsnämnden söker man hos och vi uppfyller de
kriterier som krävs för att söka. Vi tar upp frågan på årsmötet om vi ska ansöka 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
Inför Pubkväll: Sven, Claes och Morgan fixar innan. Sigrid stannar kvar och städar.
Övriga frågor: Förslag till vårens aktiviteter i Järlegården: Kristina har varit iväg på teatern ”Ingen
konst” för att se ifall vi kan bjuda hit teatergruppen. Bo Hazell och Henrik Dyverman kan komma och
ha föredrag kring radiopratarhistorier. Claes och Kristina tar reda på mer kring kostnader och
passande datum.
Nästa möte: Nästa styrelsemöte är 26 november 19.00 på Järlegården.
Avslutning: Ordförande avslutade mötet. Tack för idag!
Vid tangenterna Sigrid

