Skästra Byförening
Möte 2020-09-20
Deltagare:
Birgitta Svärd, Sten Jonsson, Rolf Fällström, Emma van Seggelen, Birger Ferneus, Roland
Persson & Nina Fällström

1. Ordföranden öppnade mötet
Ordförande Birgitta Svärd öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Hämta stenar till eldpallkojan.
600 stenar är hämtade. 4-500 ytterligare vore bra. Betyder ca 4-5 släpkärror med hämtning.
Kontakta Sten eller Birger om ni kan hjälpa till. All hj’lp uppskattas. Körning 1 blir nu på
måndag 22 sept. Start kl. 09
3. Vad är gjort på eldpallkojan
Nockplåtar och fotplåtar till taket. Taket är nu tätt och i princip klart. Endast sista tätning
utsidan skorstenen ska göras.
Har hämtat 600 tegelstenar till golv och eldstad. Kvarstår nästan lika många till. Bör komma
hit före vintern.
Upphängning av kåpan till eldstaden hänger nu på plats och spishylla är klar i kåpans kant.
4. Vad är prio kvar att göra på eldpallkojan
• Hämta tegelstenarna till golv.
• Bort med massor av grus till golv för att få golvet jämnt. Grävare från Janne.
Skottkärror och skyfflar behövs. Gör undan för undan det jobbet. Hör av er till Sten
och Birger om ni kan hjälpa till. Håll koll på Facebooksidan när jobb göras.
• Golvläggning av tegelstenar till hela golvet.
• Snickarjobb behöver göras för loften.
• Elinstallation.
5. Röjardagar 3 o 10 oktober
Lördagarna 3 och 10 oktober från kl 09 kör vi röjardagar. Om andan faller på tar vi lite
grillning och fest på eftermiddagen/kvällen. Att göra:
• Röja mer sly och träd i backen. Kör till sågen.
• Köra bort plåt och skräp som ligger runt kojan. Körs till container som tillhör Järvsö
IK, Strandvallen.
• Gräva ut sand från kojan. Ta med kärra och skyfflar.
5. Brandspruta
Vi har en gammal fin brandspruta från Britta som ska stå här uppe hos gubben Winter.
Brandsläckare och brandfilt får vi från försäkringsbolaget.
Har helförsäkring med ansvar som även gäller vid uthyrning.
6. Övrigt

•

•
•
•
•

Timrade bodarna från marknaden tillhör byaföreningen och ska tas upp för att stå
uppe vid eldpallkojans framsida. Kolla med Jakob om de kan stå kvar till nästa år.
Nina frågar.
Toa. Förbränningstoa är kanske det bästa. Birgitta kollar upp.
Elinstallation behöver göras. Fällströms uppdaterar kostnadskalkyl om fast dragning
från Lôkes.
Birger har kontakter när det gäller en timrad lada som kan flyttas hit för att ha toa
och förråd i på baksidan.
Förslag att ha glöggtillställning 1a advent, beroende på coronaläget, här uppe i
eldpallkojan.

Nästa öppna styrelsemöte 10 oktober kl 09. Alla medlemmar är välkomna.
Vid tangentbordet
/Rolf Fällström

