Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2017-04-11
Närvarande: Sven Röstlund, Lasse Carlsson, Kristina Andersson, Gösta Tegner, Sigrid Rejås
Frånvarande: Petra Edin, Claes Victorin, Hanna Wallsten, Gerd Höök
Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare.
Föregående protokoll: Godkändes och lades till handlingarna. Gunnebostängslet bortskänkes till
Mattias Dahlin.
Övriga frågor:
Anette önskar hjälp med lysrör i köket och belysning i gavelrummet och Gösta ska ordna detta.
Barnen önskar fotbollsmål till fotbollsplanen. Hanna har undersökt och att köpa nya kostar för mycket.
Kommunen kanske har några fotbollsmål. Hanna får kolla vidare.
Efter mötet med bygdelaget så kom frågan upp med Ervalladagen som är 9 sep. Vi har tyvärr inte
resurser att hjälpa till med detta.
Återbrukarmingel den 11 juni.
Caféet: Anette jobbar från april till september i caféet och caféet kommer att vara öppet från 10.0018.00 alla dagar i veckan från 17 juni till 13 aug, samt helgerna v 33-35. Gösta redovisade status för
feriearbetet. Vattentrycket är lågt och är inte löst än. Om vattentrycket blir löst får vi undersöka om
diskmaskin får plats.
Det behövs jord till caféet. Kristina pratar med Claes som ordnade jord från torven tidigare.
Järlegården: Trubaduraftonen var mycket trevlig, även om vi var lite för få som kom.
Tvättning av fasaden sker den 22 april kl 9.00 och framåt.
Planering av ev. målning (ser behovet efter tvätt) preliminärt 10 juni kl. 9.00
Persienner i Järlegården är slitna och några är trasiga.
Röjardag Station/Järlegården: 13/5 kl.10.00 vi träffas på stationen.
Marknaden: Marknaden är 1 Juli och arbetsuppgifter fördelades. Grovplanering genomfördes.
Ett trolltåg kommer att gå den här dagen, Gösta tar reda på mer.
Hantverket: Hantverket öppnar 3 Juli. Inbjudan har gått ut till hantverkarna. Gerd håller i det.
Översiktsplan: Lasse visade utdrag av underlaget till översiktsplan, som visades vid dialogmötet i
Hovsta 23/3. Planen är digital och finns på kommunens hemsida. Lasse kommer att ge synpunkter
från Järle Byalag.
Rapporter: Telefonerna på Järlegården och stationen är uppsagda, men vi fortfarande räkning från
Telia. Gösta tar tag i det.
Hela Sverige ska Leva bladet finns att läsa. Lasse har det.
Länsbygderådet fyllde 20 år och det var en jubileumsfest med mat och mingel i samband med
årsmötet den 1 april i Järlegården. Ett mycket lyckat arrangemang med ett 30 tal deltagare.
Bygdelaget har en hemsida som vi kan skicka information till som vi vill ha med. Skicka det till
evelina@webeve.se
Nästa möte: Nästa styrelsemöte är 15 maj kl 19.00 i Järlegården
Avslutning: Ordförande avslutade mötet. Tack för idag!
Vid tangenterna Sigrid

