
 

 

Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2020-10-14 
 
Närvarande: Fredrika Nordling, Kristina Andersson, Gösta Tegner, Sigrid Rejås, Gerd Höök, Claes Victorin, Caroline 

Jönsson 
 
Frånvarande: Sven Röstlund, Lena Lidström 
 
Formalia: Mötet öppnades och Fredrika är ordförande och Sigrid sekreterare 

 
Fika till nästa gång: Caroline, Sigrid stand in 

 
Anmälan av Övriga frågor: Hantverksmagasinet, Järlegården 

 
Föregående protokoll: Godkändes och lades till handlingen.  

 
Ekonomin: Kristina och Gösta redovisade ekonomin och cafe sommaren. Förslag på extra bonus för Linn och Felicia för 

deras extra åtaganden under cafesommaren diskuterades. Gösta tar fram förslag.  
 
Höstånga: Hösttåg på höstlovet v 44 Tåg onsdag 28 okt och lördag 31 okt. Meny fastställd och beställningar kommer in. 

Uppgifterna fördelades.  
 
Träd vid Järlegården: Vid tidigare möte godkände styrelsen att ta ner träd på Järlegården, men man vill att Byalaget 

ska ta ned träden. Eftersom träden inte utgör en risk beslutade styrelsen att vi inte tar ned träden.  
 
Bro: Rasmus Axelsson på NJOV tar upp brofrågan och Frederika efterlyser fler som kan jobba på brofrågan via ”Det 

händer i Järle”. Gösta har beställt virke för reparation av några meter av den västra sidan mot Nora. 
 
Röjardag: 10-12 stycken medverkade och jobbet gick fort. Skyltarna kom inte upp. Fredrika lägger upp på ”Det händer i 

Järle” Tack alla som medverkade. 
 
MTB Bana: Vi har fått ett bidrag från Bygdegårdarnas Riksförbund ”Ungdoms check”. Fredrika tar det med barn- och 

ungdomskommitten. 
 
Byabladet: Gösta gjorde ett bra jobb med höst Byabladet. 30 november är manusstopp för julnummer.  

 
Cafékommitté: På mötet för utvärdering om cafesommaren beslutades att starta en Cafékommitté. Gösta ber stiftelsen 

om förslag på nytt hyresavtal av Stationsområdet. 
 
Barn- och ungdoms kommitté: Fredrika och Sigrid kallar till uppstart till Barn- och ungdoms kommitté.  

 
Biltrafik genom byn och skyltar: Caroline har varit i kontakt med Trafikverket avdelning Örebro, och de har inte i sina 

planer att se över trafiksituationen i Järle. Lena är inte närvarande idag, vi följer upp nästa möte. 
 
Grannsamverkansträff: Byalaget för inte frågan vidare. 

 
Övriga frågor: Hantverksmagasinet meddelar från sitt utvärderingsmöte att öppettiderna anses för långa (10-18) och 

provisionen är lite högt satt.  
Järlegården behöver bättre belysning i köket och porslinet behöver ses över. Vattendroppen har vi inte fått stopp på i 
kökskranen och det kostar oss pengar. Järlegårdsansvarig behöver utses  
Man efterfrågar en representant från Järle Byalag för samverkans kommittén Civilsamhället och kommunen.  
 
Biltrafik genom byn: Bilar kör enligt hastighetsbegränsningen på 50 km/h men saktar inte ner när man går och det går 

alldeles för fort. Kan vi få upp 30 skyltar till byn. Vi gör en skrivelse till Trafikverket, Lena kollar hur det går till. Fredrika 
beställer skyltar.  
 
Nästa möte: Nästa styrelsemöte är 25 november kl 18.00 på Järlegården.  

 
Avslutning: Ordförande avslutade mötet. Tack för idag! 

 
Vid tangenterna Sigrid 


