Skästra Byförening
Möte 2019-09-29
Deltagare:
Sten Jonsson, Rolf Fällström, Birgitta Svärd, Nina Fällström & Anita Ivarsson

1. Bidrag. Vi fick driftbidrag på 6320 kr. Främst för försäkringsutgifter på eldpallkojan.
2. Eldpallkojan
Kvar att göra för att få kojan färdig:
Nockplåtar taket.
Eldstaden.
Fotplåt utefter takfoten.
Loftbräder måste läggas ut färdigt.
Trapp/stege upp till loft saknas
Plus lite övrigt. Birger Ferneus har koll. Lägg till på denna lista.
Övriga behov till Eldpallkojan:
• El till kojan. Förslag att dra mer permanent elkabel från Lôkes. Kräver en del investeringar,
kabeldragning mm.
• Skylt om möjligt för att visa vägen upp till eldpallkojan.
• Ev fiber upp till eldpallkojan.
• Träd runt Örnnästet behöver röjas.

Vad är klart:
Just nu kan eldpallkojan, populärt kallad Örnnästet, användas sommartid.
Byaföreningen har två grillar som kan använda inomhus.
Pallar och bräder att skapa sittbänkar finns.
Gatsten till eldstaden finns. Redan gersågade. Pelle har gjort järn som ska hålla ihop
eldstaden. Det ska gjutas en 8-kantig steneldstad. Blir ca 1,5-2 m diameter.
Ev. ska eldrör med kåpa, ev hela vägen ner till eldstaden, annars bara anordning i taket så
det inte regnar in.
Byaföreningens styrelse tar tacksamt emot förslag och hjälp för att:
…Färdigställa
…Hur det ska finansieras
Några tankar är a) Söka bidrag, b) Söka spons hos lokala företagare.
3. Örnnästets dag 9 november
Fest & Visning av Örnnästet. Folk i bygden ska ges tillfälle att upptäcka Skästras och världens
största eldpallkoja. Lördag 9 november. Från kl 14.
Styrelsen går ut med info om dag och liggande tankar/förslag på program. Förslag mottas
tacksamt av medlemmar att fylla ut med fler programpunkter mm.
• Kött o korv att grilla – Tobias & Niklas. Sten pratar med Tobias. Rolf pratar med Niklas

• Korvbröd o hamburgerbröd – Kerstin & Järvsö Gårdsbageri. Birgitta pratar med dem.
• Öl & spritprovning
• Underhållning Skästrateatern. Rolf pratar med dem.
• Parkering mm. Prata med Jakob. Birgitta pratar med Jakob.
Styrelsen vill gärna diskutera med medlemmarna om förslag på prislista för hyra, ev olika pris
för organisationer, privatpersoner och medlemmar.
4. Yngre deltagare
Många nya och även unga familjer flyttar in i Skästra. Styrelsen vill gärna se att det pågående
generationsskiftena också märks i arbetet för vår by och i deltagandet i föreningens
aktiviteter.
Försöka få in fler. Styrelsen pratar med så många som möjligt.
5. Genomförda betalningar
Fullvärdesförsäkring för Eldpallkojan har betalats. Försäkrad för att kunna hyras ut.
Domänen skastra.nu har betalats. Webbhotell ska ses över som ligger på Wikinggruppen.se.
Byaföreningen vill helst inte att privatpersoner har sin epost här. Kolla vilka som har
epostadresser. Rolf försöker ta tag i det.

