Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2015-08-24
Närvarande: Sven Röstlund, Sigrid Rejås, Kristina Andersson, Gösta Tegner, Claes Victorin,
Anette Bredenberg, Lasse Carlsson
Frånvarande: Gerd Höök, Michael Dybeck, Ankie Rauseus, Hanna Wallsten
Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare.
Föregående protokoll: Styrelsen gick igenom föregående protokoll.
Järle kvarn: Byalaget har fått en skrivelse från ägaren av Järle Kvarn som är oroad över att det
nya vattendirektivet ger att ett förnyat tillstånd att ha damm med vattenkraftverk kan nekas utan
stora åtgärder som är för kostsamma för att genomföra. Lasse skriver för byalagets räkning till
kommuner (Örebro, Linde och Nora) Länsstyrelsen, Regionen och NA. -kvarstår
Flytbrygga: En fråga har kommit om det finns möjlighet att lägga ut en flytbrygga i Järleån.
Byalaget tar upp det med markägaren samt tar reda på kostnaden för flytbryggan. En god idé! bordläggs till nästa vår
Övriga frågor: Stationsrenoveringen har påbörjats och går enligt plan. Tegel kommer att förvaras
bredvid magasinet. Planeras pågå ca en månad till inklusive målning.
Skogen mellan Nils Lundqvist och Järle Bergsstig, vad göra? Lasse känner till gränserna, Sigrid
önskar få ned de största träden. Lasse kollar om någon kan titta på det.
Sommaren
Caféet:
Kortbetalning har Anette tagit reda på mer kring (iZettle) och i år har inte behovet funnits. Swish
har fungerat mycket bra.
7,5 st caféungdomar har jobbat i sommar och med tanke på extra personalkostnader och en rätt
regnig sommar så har det gått bra.
Morgan och Björn har restaurerat möbler till stationscaféet. Nästa år bör en större investering i
utemöbler göras.
Anette och Kristina har övervägt att ha öppet några kvällar i caféet under sommaren, men detta
har inte blivit av denna sommar.
8 Augusti var det bröllop i Järlegården, Anette med personal gjorde ett mycket bra jobb.
Köksrenoveringar diskuterades, stationen och Järlegården. Ansvarsfördelningen tillsyn och inköp
förnödenheter till Järlegården diskuterades.
Hantverkarmagasinet: Det har fungerat bra och går som planerat.
Marknaden: Det bästa resultatet någonsin! Bra jobbat alla! Grill och café funkade bra,
matinköpen var väl anpassade. Försäljarna var nöjda.
Bakluckeloppis: En succé även i år! Många försäljare och försäljarna var nöjda. Caféet fick bra!
Tung trafik genom byn: Klas har pratat med torven och de har lovat att ta upp detta med sina
chaufförer. Avtal fanns då bron byggdes om, men det har upphört. Byalaget råder Vägföreningen
att köpa in två skyltar (genomfart förbjuden för tung trafik) Vägföreningen (kan mha Lasse) ta
fram offert för detta.
Det har skett två olyckor i sommar och vi bevakar nya vägbygget och planeringen går enligt plan
och bygget kan tidigast börja 2017.
Hållbara Järle: På Ervalladagen 5/9 anordnas skördemarknad och många lokala producenter
kommer att medverka.
En lokal Järle skördemarknad den 26 september diskuteras fortfarande, men inget beslutat än.
Café kommer också kunna ha öppet.
Ervalla 600 år:

6/6 Ervalla sportklubb 80 år -Genomfört
27/6 Järle Marknad - Genomfört och Ervalla Bakelsen presenterades.
25/7 ÖSK och Ervalla veteraner möts på fotbollsplanen och festligheter på Hults Säteri med
Svenne Rubin, bland annat. - Genomfört
5/9 alla föreningar hjälps åt med ett evenemang. Skördemarknad i Ervalla istället för i Järle.
Kasperteater. Bord ska lånas ut.
Byabladet: Innehåll och deadline diskuterades.
Gångbron: Bron är på dagordningen i Kommunens åtgärdsplanering. Gångbron har besiktats på
uppdrag av Örebro kommun och de har upprättat en lista på åtgärdspunkter och anser att den
ska stängas. Inget nytt.
Hösten: Förslag på Irländsk pubafton den 14 eller 21 november. Sven kontaktar Sonas.
Röjardag den 10/10 kl.10.00, gemensam för Järlegården och Stationen
Kasperteater 8 eller 15 nov. kl 15.00
Ekonomi: Lasse presenterade vår ekonomi och Gösta medlemsantalet.
Rapporter: Lasse skulle ha deltagit i Örebro Kommuns landsbygdsråd den 26 maj, men mötet
blev inställt.
Vi ingår i Leader Mellansjölandet geografiska område och Lasse blir kontaktperson mot dem.
Hela Sverige ska leva i samarbeta med andra har tagit fram "Kraft att förändra" och
studieförbunden (ABF, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan) erbjuder studiecirklar.
Temat för framtidsveckan kommer att vara "Lokal omställningsplanering".
Nästa möte: 5 okt kl 19.00 på stationen.
Avslutning: Mötet avslutades. Tack för idag!
Vid tangenterna Sigrid

