
Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2013-04-09 
 
Närvarande: Sven Röstlund, Sigrid Rejås, Lasse Carlsson, Michael Dybeck,  Evelina Ekström, 
Gösta Tegner, Ines Wagner, Claes Victorin 
Frånvarande: (Gerd Höök), Kristina Andersson, 
 
Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare. 
 
Föregående protokoll: Styrelsen gick igenom och godkände dem. 
 
Övriga frågor:  
- Gösta meddelar att stiftelsen NJOV hade möte igår och hur de lägger upp arbetet för framtiden. 
Ekonomin är svag och intäkterna behöver ökas. En utredning har gjorts som diskuterades av 
styrelsens representanter. Bland annat ett tydligare ägardirektiv. Gösta är byalagets självklara 
representant i stiftelsen. Gösta informerar om förändringar framöver. Tågen kommer att gå i 
sommar alla dagar utom måndagar och fredagar.  
- Kommunen vill ha skötselansvarig för isbanan och vi utser Johan Skyman. Lasse meddelar 
kommunen.  
 
Caféet: Evelina, Kristina och Gösta har börjat arbeta med caféförberedelserna. Än så länge få 
ansökningar från ungdomarna. Caféet öppnar onsdag 19 juni, första tåget går lör 22 juni.  
 
Marknad: Sven marknadsgeneral och han kallar till planeringsmöte. 25 års jubileet ska 
uppmärksammas. Bordsbrist gör att vi uppmanar byborna att bidra. 
 
Planering vår/sommar: Röjardagar dagar 11 maj vid stationen och 19 maj vid Järlegården från 
kl. 10.00. Stationscafé öppnar 19 juni.  
 
Jubilumsaktiviteter:  
- Anmälningstiden till Jubileumsresan till Linköping är förlängd till den 25 april. 
- 17 augusti blir det jubileumsfest och Lasse berättade lite om planerna. Program klart till nästa 
byablad.  
 
Järletrampen Ervalla sportklubb anordnar 9 maj och de frågar om vi kan ha caféet öppet den här 
dagen och det kan vi ha. Sven meddelar och Gösta ansvarar för caféet.  
 
Omställningsby Järle: 16 april kl 18.00 inbjuder omställningskommitten till ett öppet möte på 
Järlegården för sprida information och skapa engagemang för hållbar bygd.  
Ansökan om att bli Leader Bergslagen pilotby beviljades inte på grund av att vi inte är tillräckligt 
resursstarka. Vi uppmanades dock att söka vanligt projekt då projektidén är bra. 
 
Lekplatsen: Sigrid skickar ansökan till Leader Bergslagen ”Snabba pengar” om till pengar för 
lekparken. Evelina och Sigrid samlar barnfamiljer till lekplatsen för vårröj den 11 maj. 
 
Gångbron: Lasse har skickat ansökan angående gångbron till Regionförbundet med info till 
Örebro och Nora kommuner. Vi väntar på svar. 
 
Busskuren: Tjälen måste gå ur backen först. Inget nytt. 
 
Länspendeln: Just nu verkar projektet vara lagt på is. 
 
Ekonomi: Medlemsavgifter börja komma in och ansökan till kommunen med erforderliga 
dokument som aktivitetslistan har Gösta lämnat in.  
 
Lokal utvecklingsplan: Länsstyrelsen och länsbygderådet driver projekt för att upprätta en lokal 
utvecklingsplan för en attraktiv landsbygd i 8 bygder av länets kommuner. Ervalla bygden är en 
av de åtta (se NA idag) Micke och Lasse närvarade på stormötet som hölls igår (8 april). 



Utvecklingsplanen kommer att lämnas till kommunen och förhoppningsvis så resulterar det i 

aktiviteter och åtgärdspunkter. Finns på www.ervalla.nu 
 
Samåkningsprojektet: Mobilsamåkning utreds i Norabygden av Naturskyddsföreningen. Man vill 
att vi skickar ut en enkät om intresset. Lasse gör detta. Svar 20/4. Tanken bakom är väldigt bra 
men det kostar väl mycket om man inte är många som delar. 
 
Rapporter:  
- Lasse blev kontaktad av en kulturgeograf som blivit tipsad om att Järle var ett gott exempel på 
bredbandsutbyggnad och en rapport kommer att publiceras åt Bredbandsforum. 
- Micke var på civilförsvarsförbundets möte där de diskuterade grannsamverkan med avseende 
på brand och hjärtstartare.  
- Europa Nostra Jubileet uppmärksammas i Nora Pershyttan lördagen 18 och söndag 19 maj 
2013. Se mer information på hemsidan www.jarlebyalag.se  
- Leader Bergslagen har årsmöte den 23 april i Fagersta. Lasse deltar. 
- Nästa Nora bygderåd är 7 maj i Gyttorp. 
 
Nästa möte: 14 maj kl 19.00 på Järlegården.  
 
Avslutning: Mötet avslutades. Tack för idag! 

 
Vid tangenterna Sigrid 

http://www.ervalla.nu/

