
Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2009-06-03 
 
1. Närvarande: Sven Röstlund, Gerd Höök, Kristina Andersson, Anna-Lisa Hellsing, 
Sigrid Rejås, Gösta Tegnér 
 
2. Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare. 
 
3. Övriga frågor: inga. 
 
4. Föregående protokoll: Lästes upp och godkändes och lades till handlingarna. 
 
5. Café: Sven har kollat upp att anställa FAS3 från arbetsförmedlingen och det är ok 
att anställa på kort tid. Gösta återkommer i ärendet. 12 st ungdomar är klara för att 
jobba i caféet. Gösta jobbar på ett schema för arbetsledarna för caféet. Sigrid kollar 
vad som ska göras i lekplatsen. Anna-Lisa klipper gräset utanför Järlegården till 
Fredag 5/6 och sedan tar Jocke eller Ingela över. 13 Juni öppnar Caféet.  
 
6. Marknaden: Något färre marknadsbord men det är väntat. Planeringen går bra. 
Nytt möte 14 Juni 16.00 i stationen. Se Svens planeringslista.  
 
7. Grillkväll: 1/8 vid stationen, ansvarig Gerd och Kristina 
 
8. Byabladet: Sven har lämnat över till Gösta. Gerd kontaktar annonsörer. Bör bli 
klar för tryckning 8/6 och utdelning före midsommar. 
 
9. Gångbron: Lasse ej närvarande men lät meddela via e-post: ”Bron har jag inte 
kommit till skott med. Har dock pratat med en entreprenör men inte så konkret än. 
Återkommer.” 
 
10. Kulturevenemang hösten: Det är Kulturvecka vecka 43. Ska vi ha något större 
evenemang? Göran Forsmark och några artister från nöjesproduktion som förslag 
från Sven som även förgyllde mötet med lite sång. Åke Mossberg visar bilder och 
berättar historier från bygden. Filmvisning med Sven-Erik Ohlsson. Vad ska vi välja? 
Anna-Lisa kollar upp detta. Sven kollar om vi kan få bidrag från Leader. 
 Vi kan även ha filmvisning någon/några kvällar i veckan. 
  
11. Vindkraft: Lasse via e-post: ”Vindkraftprojektet i Järle vill komma och informera 
före nästa styrelse i 27 augusti vid kl 18.00.” Sven meddelar Lasse att det är ok. 
 
12. Ekonomi: Rapport från Lasse via e-post: 
”Något om ekonomin. 
Postgirot innehåller ca 40000:- och bankmedel ca 50000 och då har vi minskat med 
ca 25000 (från 115 000) sen årets början. 
Kommunbidraget på ca 26000:- och medlemsavgifter på ca 15000:- hjälper upp 
ekonomin, men vi har alltså gjort av med en 60-70 000:- hittills i år. 
De stora utgifterna är Vattenberedare 10000:-, Värmepump 9000:-, JG el 8000:-, 
Vägförening, 4000:-, Brokonsult 4000:-, Byablad utgivningsbevis 2000:-, 
Byabladsutdelning 2000:- 



Stationshyra och el blir väl ca 13 000:-, därtill byablads tryck som GT har koll på och 
så allt annat löpande. Vill anmoda stor försiktighet med utgifterna och så får vi 
hoppas på en bra sommar.” 
 
13. Rapporter: Gösta lämnade ut statistik från Järle Byalags medlemsregister 2009 
 
Lasse via e-post: ”Röjardagen på Järlegården avlöpte mycket bra, mycket tack vare 
hyrliften. Både tvättat och målat blev det på huset och gården blev välkrattad.  
Gräset växer och jag har bett Jocke vid ett flertal tillfällen, senast i lördags att klippa. 
Dock är traktorn inte att lita på, visade sig vara bensinläckage (otät slang) som han 
behövde fixa. Kanhända det påverkar.” 
 
Gerd har varit på två möten från Ervalla Bygdelag. 22 Augusti ska detta startas med 
en festlighet vid Hembygdsgården i Ervalla som kräver en festkommitté. Stadgar 
håller på att tas fram. 28 maj var det ett möte kring tomter.  
16 Juni nästa möte. Förslag på att vi bidrar med bullar. 
 
Hemsidan är dåligt uppdaterad. Sven pratar med Lasse.  
 
Öppna Förskolan har haft 22 st träffar och varit mycket trevligt.  
 
14. Mötet avslutades. 
 
 
Vid tangenterna 
Sigrid 
 


