
Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2010-05-26 
 
Närvarande: Sven Röstlund, Kristina Andersson, Sigrid Rejås, Lasse Carlsson, Gerd 
Höök, Anna-Lisa Hellsing, Tommi Hynynen 
 
1. Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare. 
 
2. Föregående protokoll: Godkändes och lades till handlingarna. 

 
3. Övriga frågor: Sven kollar röjarbete av allmänna områden i byn. Lasse visade 
förslag på skylt till Järlegården. Hantverksmagasinet vill ha material till en skylt samt 
att de har ett förslag att tillverka käpphästar till stationen/hantverksmagasinet. Lasse 
ska ansöka om pengar från Leader, Gerd återkommer med prisförslag. 
 
4. Caféet: 10 sommarjobbare klara ingen Fas3. 
 
5. Marknaden: Inte så mycket anmälningar till marknaden, Sven har börjat ringa runt 
till de som brukar vara med. Grillbordet kan Tommi stå vid. Sven/Gösta ordnar med 
bordbärare och kollar med Björn om han kan hjälpa till. Fiskdamm med godis, Sigrid 
fixar.  
 
6. Gångbron: Inget nytt. 
 
7. Byabladet: Manusstopp 28/5. Styrelsen gav förslag till Sven.  
 
8. Kulturveckan: Vecka 43 går enligt planerna. Lasse har pratat med Richard 
Sievert som ska prata med en musiker till pubkvällen 23/10. Förtäring återkommer vi 
till i höst. Osäkert om vi får pengar hos Leader, men vi kan iallafall ansöka. 
 
9. Ekonomi: Lasse redovisade vår ekonomi. Kassören fixar budget. 
Medlemsintäkerna har ökat redan nu. Lasse har pratat med Sieverts om hur 
versamheten på Järlegården ska följas upp och med nyckeln ska det följa med en 
lapp som den som hyr ska fylla i med information. Lasse tar fram den lappen. 
 
10. El och Fiber: Lasse har pratat med Eon (Anderberg) som ska gräva ner 
luftledningar i marken i höst. Eon ställer upp att samordna en eventuell kanalisation 
till Bredband. Kanalisationsstöd via länsstyrelsen och en del andra stöd gör att vi 
kanske kan få bidrag till hela kostnaden för kanalisation intill tomtgränsen till nästan 
samtliga. Skanova kan vara en bra nätägare. Richard Sievert ska prata med 
Skanova. Lasse inväntar besked och informerar via byabladet och möte. Lasse fixar  
bidragsansökningarna. 
 
10. Rapporter: Sven anordnar Fotbollskvällar på Järlegården. Information kommer i 
byabladet.  
Vårröjningar har skett på station och järlegården.  
Gerd rapporterar från Ervalla Bygdelag och de undrar om Järle har något 
inomhusarbete- nej, det har vi inte. 11 september kan det bli traktorrace om de får 
Komigångstöd eller löser det ekonomiska på annat sätt. 
Gerd har en trädgårdsgrupp som skänks hit om någon kan hämta den. Lasse kollar 
upp det. Ervalla.nu ska Lasse rapportera in. Bygg och bo mässa 5/6. 



 
11. Landsbygdsriksdagen har varit i Sunne och Kristina, Birgitta och Lasse var där. 
Intressanta intensiva dagar med seminarier och mycket information samt många nya 
kontakter. Påfolkning istället för avfolkning, framtidsverkstad med folk från Örebro 
län. 
 
12. Avslutning: 
Mötet avslutades. Tack för idag! 
 
 
Vid tangenterna 
Sigrid 


