
 

 

Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2020-08-26 
 
Närvarande: Fredrika Nordling, Kristina Andersson, Gösta Tegner, Sigrid Rejås, Gerd Höök, Claes Victorin, Lena 

Lidström 

 
Frånvarande:, Caroline Jönsson, Sven Röstlund, 
 
Formalia: Mötet öppnades och Fredrika är ordförande och Sigrid sekreterare 

 
Övriga frågor: Medlemsantal i Byalaget det lägsta någonsin. Vi skickar ut påminnelse.  

Höstpuben får vi tyvärr ställa in den här hösten.  
Höströjardag planeras 10/10 kl 10.00. Gerd fixar bullar, Claes fixar korv och öl. 
Grannsamverkan har startat upp verksamheten. Vi håller på att dela upp byn. Tar det i nästa möte. 
Vi turas om att ta med fika till mötena, nästa gång tar Gerd med fika.  
Stationens dammsugare har gått sönder.  
 
Ekonomin: Stationscafeet och Hantverket har gått bra i sommar. 

 
Helikopter: Blev inget av, det gick inte att landa. 

 
Scenkonst utanför tätort: Inget blev bokat och med Corona hade det nog inte kunnat genomföras ändå. 

 
Träd vid Järlegården: Förfrågan om att få ta ner träd vid Järlegården. Beslut, ok att ta ner.  

 
Ljusstråk: Första helgen i september. Café och hantverket är öppet, men vi har inte anmält Hantverksmagasinet till 

arrangemanget.  
 
Höstånga: Hösttåg på höstlovet v 44 Tåg onsdag 28 okt och lördag 31 okt, vill vi vara med? Bullar, kaffe, te, varm 

choklad, varm korv med bröd och dryck. Claes och Gerd kan onsdag och Fredrika och Lena kan lördag så vi säger ok. 
Claes köper fyra eldkorgar.  
 
Byabladet: Ida hoppar in och hjälper till, Gösta sammanställer och lämnar in för tryck. Lägg in att puben är inställd. 

Eftersom inget sommarnummer gavs ut detta år så lägger vi påminnelsen i höstnumret. Röjardagen påannonseras. 
 
Planering kring utvärdering av cafésommar: Återträff för att utvärdera cafésommaren Söndag den 13 sep. Kl 15.00. 

På Järlegården eller vid stationen beroende på väder. Gösta skickar över e-post listan till Fredrika som kallar till mötet.  
 
Landlottens överskott för ungdomsaktiviteter: Kan ansöka om 5000 kr. Rullpark, asfaltslinga, gupp och ramp som 

förslag. Kan bli för dyrt. Kan vi fråga Torven om vi får göra mountainbike slinga runt Järlegården och ner i skogen eller en 
annan del av skogen?  
 
Biltrafik genom byn: Bilar kör enligt hastighetsbegränsningen på 50 km/h men saktar inte ner när man går och det går 

alldeles för fort. Kan vi få upp 30 skyltar till byn. Vi gör en skrivelse till Trafikverket, Lena kollar hur det går till. Fredrika 
beställer skyltar.  
 
 
Nästa möte: Nästa styrelsemöte är 14 oktober kl 18.00 på Järlegården.  

 
Avslutning: Ordförande avslutade mötet. Tack för idag! 

 
Vid tangenterna Sigrid 


