
Skästra Byförening  
Möte 2020-01-12 
 
Deltagare:  
Sten Jonsson, Rolf Fällström, Birgitta Svärd, Nina Fällström & Anita Ivarsson 
 
 
1. Årsmöte 2020. 
Var och när?  
Eldpallkojan. 
söndag 23 feb. Kl 14.00 
Kallelse. Uppmaning betala in medlemsavgift före årsmötet. Lapp i brevlådor + Facebook. 
Bokföring. Tjänster via  Sparbanken. Kan kolla om den går att nyttja. 
Medlemsavgift 50 kronor/medlem/år eller 100 kronor/familj/år. Betalas företrädesvis in på 
bankgiro 5825-0424 men det går också med swish på 123 098 69 92.  
Oavsett betalningsform så uppge namn, ålder, födelseår och gärna telefonnummer och 
email. Vid familj, ange antal vuxna och barn (åldrar). Betalas per kalenderår. 
Efter det formella mötet bjuds på soppa eller korv eller annan förtäring. Kolla med Tobias 
eller annan. 
Verksamhetsberättelse. Rolf. Röjardag 15 juni. Upptäck Kojan. Arbetsträff. Div 
styrelsemöten. Föreningen har fått aktivitetsbidrag av kommunen. Påbörjat arbete med 
färdigställande Eldpallkojan.  
Ekonomisk berättelse . Sten. 
Tacka sponsorer och utfört arbete. 
Övriga frågor. Namn på eldpallkojan beslutas på årsmötet. Förslag som ligger är Skästra 
Eldpallkoja,  
 
2. Eldpallkojan 
Vad är klart: 
Gjort 2019/20. Röjde ut golvet. Byggt upp eldpallen. Arbete av Sten Jonsson, Birger Ferneus, 
Roland Persson och Janne Östberg. Fick upp gruslass till bl a gjutningen från Jon Nordin på 
Skästrapojkarna. Gunnar Leek körde upp de 18 tonnen med sin traktor.  
 
Vad ska göras: 
Brandsläckare och brandfilt? Söka spons försäkringsbolag. Nina ringer. 
Färdigställa eldpallen med balja att elda i. 
Hämtat tegelstenar till eldpallen från nedbrunnet hus i Simeå. 
Kåpa med skorstensrör. Huv över skorsten. 
Golv. Finns många tegelstenar i Simeå. Behov: 23 per kvadrat x 60 kvm till stolparna x 
ytterligare för att kunna lägga allt. Fråga på årsmötet. Hur många kan ställa upp och lasta?  
Tak. Nockplåtar över varje tårtbit. Fotplåt för avrinning från taket. 
Utsidan. Snygga upp framför kojan, iordningställanden. 
Gångväg upp. Rep att hålla sig i. 
Loftet. Färdigställa golvet. Riktiga stegar. 
El. Permanent kabel. Dras ev från Lôkes. 
Vatten. Inte i nuläget. Dunkar sökes 3x20 liter. 
Plats för att ställa upp timrade marknadsbodarna. Se över dem. 



Röja skog framför eldpallkojan. Röjardagen 2020. 
 
Kostnad hyra eldpallkojan. Förslag som ska stämmas av: 
 
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 
 
 
 
3. Bidrag.  
Stor summa konsultutgift för arrendeavtal Eldpallkojan. Försäkring Eldpallkojan. 
Extraförsäkring medlemmar. 
Föreningen beslutar att söka bygdemedel för vindkraft.  
Rolf tar kontakt med Tom Westerberg 
 
Hälsinglands Sparbank delat ut bidrag. Kolla om det? Sten frågar. 
Arbro Vattenregleringsförening. 
Rotary. 
 
Byaföreningens styrelse tar tacksamt emot förslag och hjälp med fler sätt att försöka 
finansiera: 
a) Söka bidrag, b) Söka spons hos lokala företagare. 
 
 
 


