
Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2009-03-04 
 
1. Närvarande: Sven, Lasse, Gerd, Gösta, Anna-Lisa, Margareta och Kristina. 
 
2. Formalia: Sven ordförande och Kristina sekreterare. 
 
3. Övriga frågor: inga. 
 
4. Föregående protokoll: Godkändes och lades till handlingarna. 
 
5. Konstituerande av styrelsen: Lasse utsågs till kassör och Sigrid utsågs till sekreterare. 
    Datum för styrelsemöten är: onsd. 15/4, onsd. 27/5, torsd. 27/8, torsd. 8/10, torsd. 26/11            
    och  torsd. 14/1 2010. 
    Årsmötet fastställdes till lörd. 6/2 2010. 
    Kommittéerna gicks igenom och bekräftades. 
 
6. Ekonomi/budget: Budgetplanen för 2009 gicks igenom. 
 
7. Lån av Järlegården: Då det förekommit att alkohol förtärts under en uthyrning till      
    ungdomar har frågan om påföljd aktualiserats. 
    Styrelsen beslöt att familjen avstängs från uthyrning 6 månader. 
 
8. Caféet/Marknaden: Gösta ska kalla till ett möte för alla som anmält intresse att hjälpa till  
    på något sätt. 
    Gösta, Sven, Anna-Lisa och Gerd (Kristina) inspekterar köket på stationen lörd. 7/3 14.00 
    och gör upp en prioriteringslista på vad som bör åtgärdas. 
 
9. Gångbron: Ett förslag på reparation av bron är framtaget. Lasse går vidare med att begära  
    in offerter från tre olika företag. När vi fått en kostnadskalkyl undersöker vi var vi kan söka 
    bidrag. 
    Sven informerar vägföreningen på andra sidan bron och Gösta informerar stiftelsen om att  
    vi förbereder arbete. 
 
10. Ervalla bygdelag: Ervalla bygdelag vill ha någon representant från Järle byalag. 
      Gerd utsågs till ordinarie och Sven till suppleant. 
      Bygdelaget skall fungera som ett nätverk mellan olika föreningar och företag. 
 
11. Örebro kommuns planering, skolor: Hotet om nedläggning av en del skolor som har  
      stått att läsa i tidningen är ett tjänstemannaförslag på besparingsåtgärder. I nuläget är 
      det ej aktuellt med några politiska beslut. 
      Synpunkterna på Örebro kommuns översiktsplan är skickade. 
      Axbergs utvecklingsråd har ett möte 12/3. Lasse och Gösta åker dit. 
 
12. Vindkraft: Jan Larsson, Järle gård har sökt Leaderprojektpengar till förstudier av     
      vindkraft. Han har för avsikt att kontakta olika företag och föreningar i omgivningen. 
 
13. Leader: Leader har utökats med 3 paraplyprojekt. 
       Kultur 10 000:-  ( 25 st./ år) 
       Ungdom 10 000:- 
       Studieresor 5 000:-  ( 20 st./ år) 



     Det går att söka projektpengar för arrangemang inom dessa områden. 
     Styrelsen får i uppdrag att fundera på tänkbara alternativ till nästa möte. 
 
     ”Barn i Bergslagen” är ett projekt som beviljats pengar (150 000:-) 
 
14. Rapporter: Nora bygderåd hade sitt senaste möte i Järle. Vi uttryckte bl.a  våra farhågor 
     angående den planerade tågpendeln. 
 
     Länsbygderådet har årsmöte 14 mars 10.00 på miljövårdscentrum i Örebro. 
 
15. Mötet avslutades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid pennan                                                                     Justeras 
 
 
 
 
 
Kristina Andersson                                                         Sven Röstlund 
 
 
 
 
 


