Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2011-02-23
Närvarande: Sven Röstlund, Kristina Andersson, Sigrid Rejås, Lasse Carlsson, Gerd
Höök, Ines Wagner, Gösta Tegner (kom senare)
Frånvarande: Claes Victorin
Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare.
Konstituerande av styrelsen: Sven Röstlund Ordförande, Lars Carlsson kassör och
Sigrid Rejås sekreterare.
Föregående protokoll: Godkändes och lades till handlingarna med en ändring,
Länsbygderådets årsmöte den 3:e april har bytt plats till Granhammar och temat
kommer att vara mat.
Övriga frågor: Protokollhantering diskuterades.
Ekonomi med budget: Lasse redovisade budgeten för 2011.
Aktiviteter som tas upp i budget är att åtgärda att avloppen fryser på Järlegården och
bredbandsprojektet samt våra återkommande arrangemang. Preliminärt resultat
enligt budget är -12 800.
Byabladet: Sista datum för bidrag till Byabladet är 28/2. Skicka det till Sven
Röstlund. Byabladet kommer att delas ut i slutet av mars.
Bredband: Brev till samtliga hushåll med fråga om anslutningspunkt till huset.
Ungefär hälften har svarat. Kommitten ska prata med resterande och sedan ska
kommitten ta in offert. Tidsplanen är att vara klar under året. Alex och Lasse ska på
Länsstyrelseinformation den 17/3.
Café, marknad och hantverksmagasin: Hantverksmagasinet planerar sin
verksamhet som vanligt. Hantverksmagasinet öppnar den 4 Juli. Skyltningen på
RV50 ansöker Gerd om, Lasse har tillstånd för ”arbete på väg” så vi borde få sätta
upp dem själva. Det saknas två hantverksskyltar som Lasse beställer.
Caféet ska också drivas i vanlig ordning. Start 18 Juni. Annons om feriearbete i
byabladet. Gösta undersöker om vi kan få någon FAS2 eller FAS3 från
arbetsförmedlingen.
Marknaden är den 2 Juli på sedvanligt sätt dock utan Gösta på marknadsdagen.
Gösta hjälper dock till innan.
Café- och Marknadskommitte ska kallas ihop, det gör Sven.
Lekplats: Det planeras en upprustning för lekplatsen. Bodil Evertsson och Sigrid
Rejås håller i det. Lekstuga, staket och grindar samt sand och slip- och målargrejor
kommer att behövas. Lasse vill veta vad som ska göras och vad som behövs, gärna
med priser och så skriver vi ihop en ansökan tillsammans.
Övrig planering för året: Leader Bergslagen har avsatt pengar till kulturevenemang
men med krav på egen finansiering och en maxgräns på 10 000. Integration och
miljö ett annat tema och studieresestöd.

Styrelsen är eniga om att anordna en kulturvecka även detta år. Vecka 43 är
bygdegårdarnas kulturvecka. Förslag till aktiviteter: Kasperteater där barnen själva
tillverkar kasperdockorna.
Kristina kollar om det finns någon intressant caféverksamhet som vi kan besöka i
studiesyfte.
Röjardagar: Den 8 maj kl. 10.00 stationsröj och den 22 maj kl. 10.00 järlegårdsröj. Till
stationsröjet fixar Gösta korv.
Kompostering i järlegården: Tekniska förvaltningen i Örebro har skrivit att det inte
komposteras i Järlegården. Lasse ser till att påsar och påshållare kommer på plats
och sätter upp information på Järlegården. Sven informerar om kompostering i
Byabladet och Sigrid informerar öppna förskolan.
Kommande möten: kl. 19.00 på järlegården.
13 april
18 maj
23 augusti
12 oktober
23 november
11 januari
11 februari (Årsmöte)
Ervalla bygdelag: Gerd är Järle byalags representant på Ervalla bygdelag. Gerd
rapporterar att den 5 mars är det Ervallarännet ett skidarrangemang.
Tysslingeprojektet ställer sig Järle byalag positiv till. Kommunbidragsansökan
granskades och ser ok ut. Bygg och bo mässa 21 maj. Hemsidan diskuterades
www.ervalla.nu. Ervalla bygdelag har köpt in en spårsläde som står i Klysna som vi
får låna.
Barn i Bergslagen: Möte imorgon 24 februari bildande möte av föreningen Barn i
Bergslagen. Vi är medlemmar men någon representant från styrelsen har vi ej
möjlighet till.
Gångbron: Lasse har frågat Örebro kommun som aktualiserar frågan.
Rapporter: Bygdegårdsdistriktet vill ha två representanter men ingen har möjlighet
att åka. Anna-Lisa var med i valberedningen för Leader Bergslagen, Sigrid tar över
den rollen. Lasse nomineras till styrelseledamot för länsbygderådet som representant
från Örebro och Järle byalag.
Nästa möte: 13/4 kl.19.00 Järlegården
Avslutning: Mötet avslutades. Tack för idag!

Vid tangenterna
Sigrid

