
 

 

Protokoll från Järle byalags styrelsemöte 181001 

 

Närvarande: Hanna Wallsten, Kristina Andersson, Claes Victorin, Sven Röstlund 

Formalia Hanna ordförande och Sven sekreterare 

Föregående protokoll  Det var så länge sen protokollfört möte att vila punkten åt sidan 

Övriga frågor  Frågan om träden som man önskat fälla, beslöt vi att man får fälla dem men 

på egen bekostnad. De står på byalagets mark, så Sven kollar upp vad som gäller 

ansvarsmässigt om det skulle hända något. 

Hösten  Röjardagen drog ovanligt lite folk 7 st rättare sagt, men allt blev gjort. En av 

bänkarna mot perrongen behöver lagas. 

Afrikansk dans planerad till 20/10 än så länge lite dåligt med anmälningar. 

Musikpub 27/10 Sven, Claes, Morgan och Sigrid ordnar. 

Järlegården Fredrika undrade vem som skulle köpa marschaller och stämningsljus och vi 

tyckte att hon kunde göra det och lämna in kvitto. 

Belysning på gaveln som vi redan beslutat om, Claes kontaktar Erik Höök och så ser man ut 

lämplig armatur och sätter upp. Helst i höst. 

Målning blev inte av pga värme så det sköts till nästa år, vilket gör att vi nog behöver tvätta 

huset igen. 

Den läckande kranen i köket måste fixas, Sven hör med lämplig rörmokare. 

Caféet  Totalt sett var detta en medelmåttig sommar trots att det var rekordmarknad och 

likaså bakluckeloppis. Men värmen gjorde att folk inte kom och när det inte gick några 

ånglok och ibland inga andra tåg heller, så blev det lite skralt. Sen håller det inte med tre 

personer som driver caféet med ungdomarna även om det var några stödinsatser. Nästa år 

är det ju högst osäkert om Anette kommer kunna jobba. Vilka blir konsekvenserna om vi 

slutar med caféet? Vi måste betala hyra ändå, ett eller två år. Vi fortsätter diskussionen 

nästa gång och hoppas att alla kan vara med då! 

Byabladet  Flygbilderna var uppskattade. Sven redovisar annonsörer till Kristina. 

Ekonomi  För närvarande har vi 219 medlemmar förra året 223, det finns några som borde 

betala, påminnelse får upprepas. 

Nästa möte   20/11 


