
Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2014-11-18 
 
Närvarande: Sven Röstlund, Sigrid Rejås, Lasse Carlsson, Michael Dybeck, Kristina Andersson, 
Gösta Tegner, Ankie Rauseus  
Frånvarande: Ines Wagner, Gerd Höök, Johan Skyman, Claes Victorin 
Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare. 
 
Föregående protokoll: Styrelsen gick igenom Föregående protokoll.  
Städdag: På lördag kl 10.00. Det kom ca 10-12 och röjde upp efter sommaren.   
Kasperteater: 9 november kl 15.00. En lyckad tillställning, ca 23 barn.  
Musikafton: Trubadur den 15 november 19.00. En trevlig, men inte så välbesökt tillställning. Ca 
23 vuxna kom.  
Julmarknad var det för lite intresse för att det ska gå att genomföra, kanske något att ta upp på 
årsmötet inför nästa jul. 
 
Övriga frågor: Rälsbussen kommer att gå till och från julmarknaden i Nora den 6-7 december 
(2:a advent) 
 
Byabladet: Innehåll till byabladet diskuterades. Manusstopp absolut senast 28 november. 
 
Hållbara Järle: Odlargruppen har varit vilande i någon månad. Man funderar kring hur man kan 
samverka med fler. Ankie tog upp fler idéer kring hur man kan samverka i byn med vardagliga 
saker.  
Bikupan diskuterades och vi placerar den vid granhäcken i trädgården men så långt från caféet 
som möjligt. Vi provar ett år med bin och utvärderar till hösten.  
En lista på lokala matproducenter håller på att tas fram till hemsidan och eventuellt även i 
byabladet.  
 
Ekonomi: Lasse redovisade vår ekonomi och den ser god ut. Medlemsantal 255 st. Lasse 
samordnar en kompletterande anslutning till bredbandet.  
 
Gångbron: Bron är på dagordningen i Kommunens åtgärdsplanering, Lasse rapporterar vidare. - 
inget nytt 
 
Caféet: Hur driver vi caféet i framtiden? Kan vi anställa någon, finns någon anställningsform att 
tillgå? Köket behöver renoveras, hur finansieras det, finns det några bidrag att söka? Sven pratar 
med Annette om hon har någon ide om vad som behöver göras för att göra i ordning köket och 
vad det kan kosta. Frågan om vem som kan förestå caféet kan tas upp på årsmötet.  
Lasse skänker sitt kylskåp till caféet, tack för det, Lasse!   
 
Riksväg 50: Lasse visade en karta som var på förslag för riksväg 50 sträckan mellan 
Frövirondellen och Nora korset, den kommer att gå ut på remiss. Tidigast byggstart 2016.  
 
Årsmöte 2015: Den 14 februari kl 18.00 på Järlegården. Diskussionspunkter caféet och hållbar 
bygd, visionsövning, vad vill vi i byn? Claes, Ines och Kristina står i tur att avgå, och ordföranden 
väljs på ett år. Sven kontaktar Mogetorp och hör vad som finns på förslag till mat. Kostnad 100 kr 
för mat. Sven tar emot föranmälning för mat.  
 
Leader: Tillhörigheten till Leaderområde diskuterades eftersom Örebro kommun föreslår att hela 
kommunen skall ingå i Mellansjölandet. Skillnaden för byalaget som sökande av stöd blir nog inte 
så stor, men vi haft en särställning i Bergslagen som varit positiv. Vi har sannolikt dessutom svårt 
att hitta någon ersättare för Lasse som vill sluta, så det beslutas att kommunens önskan får gälla. 
 
Rapporter: Samverkansrådet Örebro kommun bildas och Lasse har deltagit på ett 
informationsmöte och undertecknat överenskommelsen.  
 
Nästa möte: 13 januari kl 19.00 på Järlegården 
 
Avslutning: Mötet avslutades. Tack för idag! 

 
Vid tangenterna Sigrid 


