Skästra Byförening
Möte 2020-04-26
Deltagare:
Sten Jonsson, Rolf Fällström, Jenny Annerhult, Emma van Seggelen, Birgitta Svärd & Nina
Fällström
1. Välkomna till styrelsen
Vi hälsade med stor glädje de nya medlemmarna i styrelsen Emma och Jenny hjärtligt
välkomna.
2. Bidragsansökningar.
Styrelsen har ansökt om bygdemedel från vindkraftpengar från de två vindkraftsområden
som är möjliga. Vi har ännu inga besked. Vi har bara hört att många har sökt. Av de 600.000
kr ena området hade att dela ut har ansökningar om totalt 1,4 miljoner kr inkommit.
3. Annat aktuellt i byn/byaföreningen,
Rätt stiltje pga av corona. Skästrabergsskogen har röjts fint i vinter, cykelbanorna och
vandringsstigarna har blivit finare och är väl värda att trampa fram på.
4. Färdigställandet Eldpallkojan
Kåpan sitter där. Nu ska skorstensrör upp och kåpan ska fästas i kättingar från taket.
Dessutom ska huv på taket ordnas för att det inte ska regna in. Kåpan kommer gå att lyfta
upp vid större evenemang. Eldrör och huv. Sten tar in pris för att köpa in.
Ett stort antal, ca 1500-1600 ,tegelstenar ska hämtas från nedbrunnet hus vid Simeå, där
föreningen fått tillstånd av ägaren att plocka stenar. Sten kollar om Jon på Skästrapojkarna
kan ställa dit ett växelflak, som vi kan fylla med stenar och sedan få hjälp med transport till
Skästra. Får göras när det torkat upp. Sedan bestämmer vi arbetshelg, då frivilliga hälsas
välkomna att hjälpa till.
Taket med nockplåtar. Skarvarna täcks med befintlig plåt. Skärs upp och bockas av ideella.
Sten håller i att det hantverket. Emma o Jenny hjälper att transportera till verkstaden. Samla
till arbetsdag då vi får upp på taket, förslagsvis Röjardagen 13 juni.
Listan på arbeten som behöver göras och som finns med i ansökan om bygdemedel är
ganska lång. En sak saknas dock. Utedass. Det kommer behövas. Nina kollar med snickeri.
5. Röjardagen 13 juni
Den gemensamma röjardagen 13 juni är inställd. Däremot får varje by ordna röjning var för
sig. Vi beslutar att vi i Skästra kör den dagen med fokus på Eldpallkojan. Bl.a. uppsnyggning
runt kojan, takläggning, skogsröjning. Nina pratar med Jakob om skogsrensningen. Vi sätter
upp grillar. Var och en tar med och äter egen mat o fika pga corona. Pass 1 kl 9-12. Lunch 12.
Pass 2 kl 13-16.
6. Uthyrning/prislista Eldpallkojan
Utifrån idéskissen som vi pratat om tidigare tar Emma och Jenny fram mer definitiv prislista
som ska gälla för uthyrning från det att eldpallkojan är tillräckligt klar för att hyras ut. Här
grundprisidén:

Företag: 2000 kr/dygn
För event över 20 personer
Företag: 1000 kr/dygn
För event upp till 20 personer
Förening: 600 kr/dygn
Privatperson: 500 kr/dygn
Medlem: 250 kr/dygn

7. Aktiviteter vår sommar höst i Skästra
Vi återkommer till den frågan när vi sett mer om hur coronasituationen utvecklas.
8. Övrigt
• Vi beslutade att flytta över pengar från det konto där föreningen har pengar som gäller en
tidigare aktieförsäljning och placerar dem på det vanliga lönekontot. Samtidigt beslöt
styrelsen att avsluta depåkontot.
• Städdag. Tittar på om behovet finns utmed Skästravägarna. Kanske kan genomföra det
genom att arrangera plogga. Frivillig arrangör?
• Nästa möte måndag 8 juni kl 18.
Vid tangentbordet
/Rolf Fällström

