
    Protokoll 
 
 
Rådslaget den 17 mars 2014 
 
Närvarande: Elaine Blomqvist, Birger Johansson, Ulla Isaksson-Axhammar, 
Kent Bäckström, Anders Vikberg, Krister Öhman, Gunnar Lauritz, Tord 
Marklund, Gun Hellström-Dahlberg, Björn Samuelsson, Helena Strandberg, 
Peder Öberg, Sven Persson 
 
Plats: Skolans matsal 
 
Vi noterar att denna samverkansform mellan byns föreningar, som vi kallar 
Rådslaget, nu möts för trettonde  året. 
 
1. Gunnar Lauritz väljs till mötesordf, Sven Persson till mötessekr samt Gun 
Hellström-Dahlberg och Krister Öhman till justerare.   
 
2. Arrangemangen under 2014: 
 
Händelse    Datum Plats Ansvarig förening 
 
Öppning planskild  27 mars E 4 Trafikverket 
korsning 
 
Majbrasa      30 april Skolgården EIF 
 
Paltmiddag     8 maj Ankaret Hembygdsföreningen 
 
Nationaldagen (ev.)     6 juni Torget EIF 
 
Midsommarafton (ev.)  20 juni Torget Byaföreningen 
 
Ersnäsdagen     5 juli Torget EIF och ev Teaterför. 
 
Sommarcaféer (ev.) juli/aug Torpet Hembygdsföreningen 
 
Surströmmingsmiddag   18 sept Ankaret Hembygdsföreningen 
 
Hembergsutmaningen   21 sept  Gläntan EIF 
 
Förhoppningsvis kommer EIF även denna sommar att lägga ut ett antal fasta 
orienteringskontroller i våra skogar. Vårt fotbollslag uppträder med jämna 
mellanrum på Pålbacka. Vidare planeras under hösten en invigning (till 
skillnad från öppnandet 27 mars) av den planskilda korsningen.   
 
Några av dessa arrangemang förutsätter att krafter även från andra föreningar 
medverkar. 
 
   



 
3.  Rådslaget beslutar att Årets Ersnäsare väljs och koras på samma sätt som 
under föregående sju år. Kostnaden för Ralph Lundstengården-presentkortet på 
1.000 kronor delas mellan EIF, Bya- och Hembygdsföreningarna. Tanken 
framförs att utmärkelsen utdelas under tio år varefter den upphör. 
 
4.  Den gemensamma medlemsavgiften introducerades 2009.  
 
Knappt hälften av byns 270 hushåll betalar avgiften. Utvecklingen har varit 
följande: 
 
2009 147 betalande varav 20 utsocknes 
2010 151 ”           17     ” 
2011 140 ”           17     ” 
2012 154 ”           19     ” 
2013            158 ”           21     ” 
 
I skrivande stund har 138 hushåll betalat avgiften. Nu läggs påminnelser ut hos 
byns facebookgrupp liksom på byns hemsida samt i majnumret av 
Ersnäsbladet. För att stimulera frånvarande avgiftsbetalare beslutar Rådslaget 
att på Ersnäsdagen lotta ut nio vinster bland de betalande. EIF, Bya- och 
Hembygdsföreningarna levererar vardera tre vinster à 100-150 kronor. 
  
Medlemsavgiften 2014 är oförändrad dvs 100 kronor för ensamstående, 175 
kronor för familj. 
 
5. Det allmänt uppskattade Ersnäsbladet kan naturligtvis bli ännu bättre. 
Liksom i fjol framförs uppfattningen att textmassorna inte får bli för kompakta. 
Det innebär att vi bör lätta upp med fler bilder.  
 
Tryckkostnaden för EB är 15 kr/styck. Att trycka samtliga sidor i färg – och 
inte bara första och sista sidan som nu är fallet  -  blir dyrt. EB finns också på 
vår hemsida. Där är samtliga sidor i färg. 
 
Redaktionen uppskattar när läsarna kommer med egna bidrag. 
 
Byns facebookgrupp har f.n. 240 medlemmar varav utsocknes 50. 
Tillströmningen fortsätter. Även här kan redaktionen för EB hämta material. 
 
6.  Ett annat uppskattat medium är byns hemsida www.ersnas.se med Krister 
Öhman som redaktör. Sidan kan för övrigt i år fira sitt tioårsjubileum. 
 
Kommunen tillhandahåller en event-sajt – www.luleå.nu -  öppen bl a för alla 
föreningar. Läs mer om denna möjlighet på vår hemsida.  
 
 
 
 
 



7. Torgetgruppens ordf Ulla Isaksson Axhammar informerar om följande: 
 
* Gruppen består av Ulla, Elaine, Stig B,  Hans B, Lasse L, Gunnar L och Tore  
* Parkeringen avskiljs från gräsmattan och påförs en del grus. 
* Ulla kallar till städkväll och gör upp ett jourschema för sommaren. 
* Frågan om inköp av åkgräsklippare kommer att behandlas och ev. förslag 
   lämnas till Byaföreningen. 
* Daniel Åström har erbjudit sig att klippa ett område mellan Torpet och hans  
   fastighet  mot att han får disponera detta område. Frågan behandlas i 
   Torggruppen och  underställs Byaföreningen för beslut. 
 
8.  I vårt (Ersnäs, Alvik, Antnäs) samarbete med den lilla franska kommunen 
Novéant är två projekt aktuella: 
 
* Ett samarbete mellan skolor där Ersnässkolan är en av parterna. Gun H D 
företräder vår vänortsförening ANEA i det projektet. 
* Ett utbyte av volontärer i åldrarna 18-30 år. De närvarande ombeds att hålla 
utkik efter ungdomar i våra byar, intresserade att göra nya livserfarenheter 
genom att vistas i Novéant under fyra månader kommande höst/vinter. Vidare 
behöver vi familjer som tar emot en ung fransman/fransyska under vardera två 
veckor september-december i år. Kontakta antingen smejob45@lulea.st 
(Elaine) eller persson.sven@telia.com 
 
9 o 10. Vi kommer under sommaren att som vanligt kunna få arbetsuppgifter 
utförda med hjälp av kommunens sommarpryon. anders@norrbottensffbd.se 
är kontaktperson. Vidare finns det goda möjligheter att utan kostnad engagera 
gästande franska volontärer. I senare fallet, se kontaktuppgifter föregående 
punkt.  
 
11. Byaföreningen kommer att undersöka om det är möjligt att placera de båda 
skyltarna Årets by i anslutning till E 4 skyltarna Ersnäs. Om Trafikverket inte 
tillåter detta, kommer skyltarna att placeras vid infarterna till byns västra resp 
östra del. Det diplom, som medföljde utmärkelsen, placeras sommartid i 
Torpet, vintertid i Ankaret. 
 
12. Gun H D redovisar sina kontakter rörande en s.k. HLR-utbilding (hjärta, 
lunga, räddning). Utbildningen är på sex timmar. Gun föreslår att utbildningen 
genomförs vilket vinner församlingens gillande. Lämpligen väljs en lördag 
som utbildningsdag. Gun redovisar sina fortsatta kontakter till Byaföreningens 
styrelse som beslutar i frågan. Införskaffandet av en hjärtstartare får hanteras 
längre fram. Gun informerar om saken i nästa nummer av EB.  
 
13. Byaföreningen överlämnade 2011 en byautvecklingsplan till kommunen.  
Utbetalningen av byapengen förutsatte existensen av en sådan plan. Planen 
finns att läsa på vår hemsida under rubriken Byaföreningen. 
 
Det vore av stort strategiskt värde om byn hade tillgång till en aktuell plan av 
det här slaget. Den nuvarande måste revideras.  Byaföreningen inbjuder 
företrädare för övriga föreningar, föräldraföreningarna vid förskolan (Kent B 
kontaktar) och Ersnässkolan (Gun kontaktar) till en inledande diskussion som 



får tjäna som startskott för den kommande planrevisionen. Rådslaget beslutar 
att detta möte genomförs lördagen den 4 oktober. I augustinumret av EB 
inbjuds byborna att komma med idéer och förslag inför sagda möte och 
efterföljande planarbete. 
 
14.  Byns infrastruktur avseende VA är en fråga som aktualiseras med jämna 
mellanrum. Ingenting hindrar tillkommande bebyggelse inom det som kallas 
VA-huvudmannens verksamhetsområde. Däremot måste nybyggnationer 
utanför detta område (Birger J har denna områdeskarta) förses med enskilda 
VA-anläggningar. På medellång sikt (tre till fem år) kommer ingenting att 
förändras på den här punkten. Problemet är för övrigt detsamma i alla byar 
söder om älven. Det föreslås att berörda fastighetsägare tar ett initiativ genom 
att bilad en aktionsgrupp. 
 
15. Birger redovisar en utredning som berör de sju bostäder som vanligtvis i 
vår by går under den oegentliga beteckningen ”pensionärsbostäderna”. 
Kommunen planerar att avyttra dessa till privat ägare som i sin tur hyr ut dessa 
bostäder. Oklarhet råder om denna uthyrning är begränsad till pensionärer eller 
om alla intresserade har möjlighet att hyra. Det finns anledning att 
Byaföreningen bevakar frågan och lämpligen också till beslutande instans 
framför sin uppfattning i saken, en uppfattning representativ för byborna. 
 
 
 
Gunnar Lauritz   Sven Persson 
Ordf    Sekr 
 
 
 
Gun Hellström-Dahlberg    Krister Öhman 
Justerare    Justerare 
 


