Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2015-10-05
Närvarande: Sven Röstlund, Sigrid Rejås, Kristina Andersson, Gösta Tegner, Claes Victorin,
Lasse Carlsson, Ankie Rauseus, Hanna Wallsten
Frånvarande: Gerd Höök, Michael Dybeck,
Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare.
Föregående protokoll: Styrelsen gick igenom föregående protokoll.
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. -Kvarstår
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. -kvarstår
Övriga frågor: "Landsbygdsprogram för Örebro kommun" är ute på remiss. Lasse skickar ut den
till styrelsen som läser igenom och skickar kommentarer till Lasse så går styrelsen igenom den
vid nästa möte (17 nov).
Gunnebostaket ligger vid isbanan och bör monteras upp. Hanna skriver ut på "Det händer i Järle"
forumet för att få ihop folk att fixa till det.
Hösten planering: Röjardag den 10/10 kl.10.00, gemensam för Järlegården och Stationen. Det
behöver köpas grus till både Järlegården och Stationen. Lasse fixar grus till lördag. Sven fixar
något att äta. På fredag kommer en stor container för all mineralull vid stationen. Hanna och
Sigrid kollar om något behöver fixas till lekplatsen.
Irländsk pubafton den 14 november och Sonas är bokade. Lasse fixar dricka och Sven fixar något
att äta och Claes hjälper till.
Kasperteater den 22 november kl. 15.00, Sven fixar kasperföreställning och Sigrid fixar fika.
Hållbara Järle: På Ervalladagen 5/9 anordnades skördemarknad inom ramen för 600 års jubileet
och många lokala producenter medverkade.
Vår lokala Järle skördemarknad var den 3 oktober med öppet Caféet var mycket lyckad. 10
försäljare och många besökare. Insamlingen till Röda korset var ett bra inslag.
Odlingen har inte haft så många deltagare i år, men det har hållts igång och några nya plantor
har planterats. Sniglar och rådjur käkar upp en del av skörden.
Bikupan diskuterades och möjlig plats att ha den på, ansvarig skötare eller att sälja den.
Det finns pengar kvar i "Vilda grannar"-projektet, förslag på att köpa in holkar och bon och böcker
till ett litet bibliotek att ha i caféet. Ankie kollar upp vad som kan köpas in. Räfsor och krattor,
skottkärra behövs också. Det bör köpas in innan november.
Lista på lokala producenter finns nu www.jarlebyalag.se
Ekonomi: Gösta presenterade medlemsantalet och café ekonomin. Lasse presenterade
Byalagets ekonomi. Ett av de bästa caféåren konstateras och ekonomin är således god.
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. Lasse har försökt kontakta driftschef på Örebro kommun men inte fått kontakt än.
Byabladet: Byabladet har fått två positiva e-brev med beröm till vårt trevliga byablad.
Renoveringen: Taket på stationen är lagat och entrén till väntsalen är restaurerad. Etapp 1 är
klar och har gått enligt plan. Stuprören skall målas senare.

Rapporter: Nora bygderåd har Lasse varit med i och det var ett bra möte. Nästa möte är 19
november.
14 november är det lokal ekonomidag på Kumla sjöpark. Anmälan på www.helasverige.se
7 november är det framtidsfest för arrangörer till framtidsveckan.
Utredningen om inbrottet som skedde mellan 10-12 september i våra uthusförråd har lagts ned.
Polisen har beslutat att inte gå vidare med utredningen. Läsk, korv och glass för ca 3000 kr
rapporterades stulet av Byalaget.
Nästa möte: 17 nov kl 19.00 på Järlegården.
Avslutning: Mötet avslutades. Tack för idag!
Vid tangenterna Sigrid

