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1. Ordföranden öppnade mötet 
Ordförande Birgitta Svärd öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
2. Lite historia.  
Jan Fack underhöll gruppen med lite inledande berättelser om historien bakom eldpallkojan, 
om hur timret kom från Ljusdals kommun från en avverkning borta i Nordsjö mm. Mycket 
trevligt. 
 
3. Marknadsbodarna  
Jan Fack tog upp frågan om marknadsstånden. Frågan gäller om de tillhör byaföreningen 
eller inte. Styrelsen visade att det finns ett dokument från 2005-11-09 som säger att bodar 
är i byaföreningens ägo. Jan Fack vill gärna ha en diskussion om det. Nästa steg blir att några 
i styrelsen tar samtal med Jan Fack och Jakob Silén om vad som är riktigt när det gäller 
bodarnas ägande. 
 
4. Timmerbodarna 
Jenny kom med förslaget att timmerbodarna skulle kunna döpas efter eldsjälarna som var 
främsta anledningen till att de blev förverkligade, Janne och Jakob. 
 
5. Eldragning eller elverk? 
Mötet diskuterade olika alternativ för att eldpallkojan ska kunna ha el för både evenemang 
och arbete som behöver utföras däruppe. 
Alt 1. Dra upp fast kabel med anslutning från Lôkes. Kostnad att dra upp 3-fas 6 kvadrats 
kabel 16 A med mätare till eldpallkojan blir ca 25.000 kr. 
Alt 2. Dieseldrivet elverk som ger 6 kW och kan startas vid behov, kostnad ca 12.000 kr.  
Efter diskussion om för och emot kan det summeras så här. Alt 2 blir en dyr och tveksam 
miljölösning för att ha belysning mm. Bättre försöka hitta mest ekonomiska lösning på lång 
sikt och dra upp permanent elkabel från Lôkes till eldpallkojan. 
 
6. Toalettlösning 
Med permanent eldragning kan också förbränningstoalett vara rätt lösning. Birgitta kollar 
vidare hur vi kan lösa det på bästa sätt. 
 
7. Röjardagar 
Lördagarna 3 och 10 oktober har en entusiastisk grupp kört röjardagar vid eldpallkojan. 
Mycket har åstadkommits: 

• Röjning av mer sly och träd i backen. Kördes till sågen + samlades till framtida ved. 
Utsikten har öppnats upp ytterligare. 



• Grävde ut sand från kojan med hjälp av grävare för att få ner golvnivån i rätt höjd 
innan det är dags för golvläggning med tegelstenar. Många kärror sand kördes ut på 
några svettiga timmar. 

• Runt eldpallkojan har bråte med gammalt virke, sly mm röjts undan och körts bort. 
Och plåtar som inte byaföreningen har användning för kördes och skänktes till Järvsö 
IK. 

 
8. Nästa möte 
Styrelsen planerar att ha nästa möte före vintersäsongen, placerat till Champagnebaren. 
Mötet beslöt att anslå pengar från föreningskassan till mat under mötet, dryck får dock 
deltagarna står för själva. 
 
 
Vid tangentbordet 
/Rolf Fällström 
 
 


