
Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2013-02-26 
 
Närvarande: Sven Röstlund, Sigrid Rejås, Lasse Carlsson, Michael Dybeck, Kristina Andersson,  
Gerd Höök 
Frånvarande: Evelina Ekström, Gösta Tegner, Ines Wagner, Claes Victorin,  
 
Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare. 
 
Föregående protokoll: Styrelsen gick igenom och godkände dem. 
 
Konstituerande av styrelsen: Sven Röstlund Ordförande, Lars Carlsson kassör och Sigrid 
Rejås sekreterare.  
 
Kommande möten: kl. 19.00 på Järlegården. 
26 mars 
14 maj 
20 augusti 
8 oktober 
19 november 
14 januari 
8 februari (Årsmöte)  
 
Övriga frågor: Nora bygderåd till Järle 5 mars kl 18.00. Gerd fixar smörgåsar till ca 20-25 st, 
Lasse och Micke kommer att närvara och ordnar med kaffe.  
Organiserad samåkning via mobilapp, Leaderprojekt. Järle Byalag är positiv till projektet och är 
nyfiken på att höra mer utan några förplikelser. 
Ervalladagen den 7 september, Micke och Lasse var på ett planeringsmöte inför det. Vi 
representerar Järle Byalag informationsmaterial. 
Gösta uppdaterar turistfoldrarna  och Lasse uppdaterar powerpoint presentationen inför vårt 
jubilieumsår.  
 
Jubilumsåret planering: 
Informationsmaterial enligt ovan 
Historia i bladet, hemsida och på station. Ansvariga Gösta, Sven och Lasse. 
Efter årsmötet diskuterades jubileumsaktivitet och förslag kom fram på en resa i början av 
sommaren och en fest i slutet av sommaren. 
 
Resa till Birka 15 eller 16 Juni. Bussresa, båt till vikingabyn i Mälaren. Sven undersöker och 
sätter ihop en res- och kostnadsplan.  
 
3-6-9 fest den 17 augusti, tipspromenad, underhållning, tårta och fika. Avslutar med middag och 
något publiknande. Lasse, Birgitta och Micke. 
 
Jubileumsaktivitet på marknad återkommer vi till.  
 
Jubileumscykling på våren och jubileumsvandring i Skärmarbodabergen med guide på hösten. 
Lasse på cykling respektive Gerd för vandring undersöker. 
 
Café: Kontaktperson till kommun behöver vi fastställa väldigt snart. Evelina anmälde intresse på 
årsmötet och Kristina kommer att vara med även i år. Caféet har öppet v 26-32 samt troligen fyra 
helger till.  

 
Omställningsby Järle : Den omställningskommitté som bildades på årsmötet har haft ett möte. 
Handlingsplan omfattar informationsaktiviteter och att söka bli pilotby i Leader projektet 
"Omställning i praktiken". Intresseanmälan är framtagen som syftar till att stärka samarbete 
mellan producent och konsument om energi och mat. Styrelsen stödjer kommitténs förslag och 
beviljar att intresseanmälan skicka in angående att bli en omställningsby. Den 16 april inbjuder 



kommittén till ett allmänt möte för sprida information och skapa engagemang kring 
omställningsarbetet. 
 
Verksamhetsplan: Se Bilaga.  
 
Ekonomi - Budget: Lasse redovisade en föreslagen budget. Jubileumsaktiviteter, nya möbler till 
stationen och en övrig post diskuterades som investeringskostnader under året. 
 
Byabladet: Innehållet diskuterades. Preliminära datum för aktiviteter ska stå med. Deadline 8 
mars. 
 
Lekplatsen: Inget nytt. 
 
Gångbron: Inget nytt. Men vi lyfter frågan på nytt med skrivelse till kommunerna. Lasse 
aktualiserar tidigare skrivelser. 
 
Rapporter: Arbete med den Lokala utvecklingsplanen (LUP) för Ervallabygden pågår för fullt. 
Lasse har för Byalaget medverkat vid två arbetsgruppmöten och uppdaterat vår egen lokala 
utvecklingsplan. Styrelsen godkänner denna som inspel till LUP. Den 8 april blir det stormöte för 
hela Ervallabygden och då skall planen presenteras och diskuteras. Inför detta så är det ett 
företagsmöte den 7 mars. 
Lasse träffade kommunalråden Sundin o Bondesson om vad som händer med handeln och 
servicen i Axbergsområdet i och med att Coop och annan service som post o apotek försvinner.  
 
Nästa möte: 26 mars kl 19.00 på Järlegården.  
 
Avslutning: Mötet avslutades. Tack för idag! 

 
Vid tangenterna Sigrid 


