Skästra Byförening
Möte 2020-06-08
Deltagare:
Birgitta Svärd, Sten Jonsson, Rolf Fällström, Jenny Annerhult, Emma van Seggelen, Birger
Ferneus, Roland Persson & Nina Fällström

1. Ordföranden öppnade mötet
Ordförande Birgitta Svärd öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Bidragsansökningar.
Styrelsen har fått muntligt besked att Byaföreningen har beviljats 20.000 kr i
Vindkraftpengar från Sörby. Hurra!
Vi inväntar fortfarande besked om vår ansökan om bidrag på vindkraftpengar från
Svartvallsberget.
3. Annat aktuellt i byn/byaföreningen,
Cykla Järvsö AB satsar 6 miljoner på nya mountainebikeleder. Första etappen är leder vid
Järvzoo, sedan ska det bli flera leder här på Skästraberget. Det ser vi fram emot.
Vi hoppas också kunna initiera att arbete med en cykelled som går från eldpallkojan utmed
83:an mot Åsgård kan bli verklighet så att cykellederna går runt berget.
4. Röjardagen 13 juni
Den gemensamma röjardagen 13 juni är inställd. Däremot får varje by ordna röjning var för
sig. Vi i Skästra kör den dagen med fokus på Eldpallkojan.
Lite om dagsplanerna:
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.
Vi har fokus på uppsnyggning runt kojan och att rensa smågranar och sly framför.
Vi ska också försöka få upp rökrör, hoppas kunna provelda. Några klätterkunniga hjälper
Birger och Sten att montera.
Nödvändigt att skaffa. Inköp av kättingar för att hänga upp eldkåpan. Sten köper in. Plåtrör
och skarv finns.
För röjning. Sten o Rolf tar med motorsåg. Saxar.
4-hjulingar med släp. Sten o Jenny tar med. För att köra ned till flisen. Ved travas här uppe.
Skydda det plus även det gamla.
Inhandlar grillkol till grillen på Järnhuset.
Anmäl gärna att du kommer på Facebook eller till någon i styrelsen.
Övrigt om eldpallkojan:
• Nästa steg med färdigställande eldpallkojan är att ordna golv inne i kojan. Lite senare.
Gäller att få hit tegel från Simeå, där vi får hämta.
• Birger har fått en stocktimrad liten lada som kan vara lämplig att sätta upp som förråd vid
eldpallkojan. För ved, dass, förråd. Förhoppningsvis får vi även ta plåten från ladan.
• Korvstånd som Roland förvarat och skött om för byaföreningens räkning finns numer i
eldpallkojan för enkel utspisning av kokt korv för framtida behov.

5. Aktiviteter vår sommar höst i Skästra
Förslag framfördes från Rolf om fotoutställning med Erik Forsberg, lokal fotograf. Styrelsen
gillade idén. Vi inväntar tills golv ligger på plats och allt är mer klart.
Erik är med på idén och inviterad att komma förbi kojan om han skulle vilja dokumentera
den och det fortskridande färdigställandet.

6. Övrigt
• Nästa möte senare i sommar, vi återkommer till det.

Vid tangentbordet
/Rolf Fällström

