Protokoll

Rådslaget den 10 mars 2015
Närvarande: Elaine Blomqvist, Ulla Isaksson Axhammar, Kent Bäckström,
Anders Vikberg, Krister Öhman, Helena Strandberg, Lena Engstrand,
Thomas Jonsson, Kristina Holmberg, Sven Persson
Plats: Skolans matsal
Vi noterar att denna årliga samverkansform mellan byns föreningar, som vi
kallar Rådslaget, nu möts för fjortonde gången..
1. Ulla Isaksson-Axhammar väljs till mötesordf, Sven Persson till mötessekr
samt Krister Öhman till justerare.
2. Arrangemangen under 2015:
Händelse

Datum

Plats

Ansvarig förening

Paltmiddag

april

Ankaret

Hembygdsföreningen

30 april

Vid E 4

EIF

6 juni

Torget

EIF

Midsommarafton (ev.)

19 juni

Torget

Byaföreningen

Konstutställning

21/6-4/7

Ralph Lundstengården

Majbrasa
Nationaldagen (ev.)

Ersnäsdagen

4 juli

Torget

EIF och Teaterför.

Besök veteranbilar

21 juli

Ralph Lundstengården

Sommarcaféer (ev.)

juli/aug

Torpet

Hembygdsföreningen

Surströmmingsmiddag

september

Ankaret

Hembygdsföreningen

Hembergsutmaningen

20 sept

Gläntan

EIF

Julmarknad

21 november Ralph Lundstengården

Förhoppningsvis kommer EIF även denna sommar att lägga ut ett antal fasta
orienteringskontroller i våra skogar. Vårt fotbollslag uppträder med jämna
mellanrum på Pålbacka.

3. Den gemensamma medlemsavgiften introducerades 2009.
Hälften av byns 270 hushåll betalar avgiften. Utvecklingen har varit följande:
2009
2010
2011
2012
2013
2014

147 betalande varav 20 utsocknes
151
”
17 ”
140
”
17 ”
154
”
19 ”
158
”
21 ”
164
”
23

Rådslaget beslutar om oförändrad medlemsavgift för 2016 dvs 100 kronor för
ensamstående, 175 kronor för familj.
Strävan är att åstadkomma en klar ökning av andelen betalande hushåll. I
samband med de kommande arrangemangen ansvarar arrangerande förening
för att stimulera närvarande att betala avgiften. Inbetalningskort tillhandahålls.
Detta uttryck för byalojalitet kommer särskilt att uppmärksammas i samband
med Ersnäsdagen. De tre föreningarna tillhandahåller tre priser vardera à cirka
200 kronor. Vinsterna lottas i förväg ut på basis av medlemsförteckningen.
Anders V samordnare.
4. Liksom vid ett par tidigare rådslag framförs synpunkten att vissa sidor av
Ersnäsbladet blir för textkompakta och kan lättas upp med fler bilder.
Byaföreningen har beslutat att EBs samtliga åtta sidor fr o m nästa nummer,
som utkommer i maj, kommer att tryckas i färg. Med upplagan 335 ex ligger
idag årskostnaden på 11 700 kronor (9 kronor/ex). Åtta sidor färg medför en
kostnadshöjning med 1,80 kronor/nummer; på årsbasis 2 400 kronor.
Annonsering stärker ekonomin. I nästa nummer informeras om vad som gäller
vid annonsering.
5. Ett annat uppskattat medium är byns hemsida www.ersnas.se med Krister
Öhman som redaktör. Sidan etablerades i maj 2003. Varje förening har en
rubrik. Det ankommer på varje styrelse att förse Krister med material. På den
punkten kan en väsentlig förbättring ske vilket också tidigare har påpekats.
6. Torgetgruppen består av Ulla (sammankallande), Elaine, Stig B, Hans B,
Lasse L, Gunnar L och Tore. I fjol inköptes en traktor för gräsklippning. Även
en trimmer finns.
Gruppen möts i april för att planera sommarens verksamhet. I detta ingår att
besluta om att med avgränsande stockar avskilja parkeringen från gräsmattan
och påföra mer grus på parkeringen. Frågan om att ersätta blomlåder med ett
stenparti diskuterades.

7. Samarbetet med vår franska vänort är givande för deltagande parter. Nya
medlemmar är varmt välkomna att ingå i denna verksamhet. Ett påtagbart
resultat är att vi åtminstone tills vidare har fått en ny ersnäsbo. En av
volontärerna, Juliette Leuner, har efter sina fyra månader som volontär stannat
kvar i byn.
I nästa nummer av EB presenteras en kort sammanställning av pågående
projekt.
8. Arbetsuppgifter, lämpliga för sommarens pryo-ungdomar anmäls till
Anders.
Vi kommer också att i juli och på sensommaren ha tillgång till fyra mogna
ungdomar (50+, två herrar, två damer) från vår franska vänort. De är redo att
som volontärer ta itu med arbetsuppgifter av varjehanda slag. I det här
sammanhanget kontaktas Tord Marklund tord.marklund@spray.se.
9. Hos Jan Unga i Kommunhuset går det att ansöka om projektmedel.
Samfälligheten planerar att göra en sådan ansökan avseende en kurs i
byggande av timmerstugor. En sådan stuga kommer, om ansökan beviljas, att
uppföras på Västerbyfäbodarna.
10. I juni för tio år sedan invigdes Hembergsleden. Ledkonstruktörerna
Axhammar/Öhman/Persson möts under våren för att planera en del
förbättringsåtgärder.
11. Den nya E 4-korsningen möter allmän uppskattning. Betydande omsorg
har också lagts ned på dess utformning. Rådslaget beslutar att sända ett brev
till Trafikverket som förmedlar denna reaktion. Sven P utformar ett förslag.
Detta brev tillställs också tidningarna.
12. Övriga frågor
* Efter att ha diskuterat olika aspekter på frågan finner Rådslaget att det vore
önskvärt att Torget efter två års uppehåll på nytt pryds med en julgran.
Kristina tar upp frågan i Samfälligheten i syfte att finna en julgransdonator. Att
sedan få granen på plats bör inte bjuda på oöverstigliga problem.
* I kommande nummer av EB informeras om Sägenleden vars
nedslagspunkter är Hägnan, Måttsund, Antnäs och Ersnäs.
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