Protokoll, rådslaget, Ersnäs 2018-04-04
1. Bo Axhammar öppnade mötet
2. Till mötesordförande valdes Bo Axhammar, mötessekreterare Gunnar
Lauritz och Elaine Blomqvist ska justera protokollet.
3. Årets kommande arrangemang dryftades.
• Klubbmästerskap på skidor (har varit)
• Paltmiddag arrangeras av Hembygdsföreningen 24/4
• Inga uppgifter om vårloppis i Ankaret i år.
• Majbrasa anordnas på sedvanligt sätt.
• Nationaldagen kommer att firas.
• Fotbollsderby den 7/6.
• Fäboddagen lockade inte nog många så den blir inte av.
• Midsommar, Elaine kollar med Sofia och Gunilla om arrangemanget.
• Ersnäsdagen den 7/7, Idrottsföreningen, Hembygdsföreningen och
Byaföreningen.
• Hembergsutmaningen den 3:e helgen i september
• Surströmmingsfest i oktober.
• Julmarknad helgen före första advent.
• Julgransresning vid lämplig tidpunkt men tveksamhet inför
adventsfika.
4. Krister Öhman påminner föreningarna om möjligheten att använda
byasidan ersnas.se . Vidare välkomnas Robert Romanowski att successivt
överta ansvaret för sidan. Framtiden diskuteras, bland annat vilken roll
Ersnäs By (facebook) ska ha i förhållande ersnas.se
Robert och Krister jobbar vidare med det.
5. Medarbetare för Ersnäsbladet efterlyses.
6. Elaine Blomqvist redogör för hur ansvaret för byalokalen, Ankaret
kommer förändras i samband med att föreningarna tar över mer av
kostnader men också intäkter. Kristina Holmberg påminde om tidigare,
försuttna, chanser att ta över lämplig fastighet som byalokal
(missionshuset). Städningen av Ankaret diskuteras, diskussioner med
skolan är nödvändiga.
7. Anders Vikberg berättar att 27.000 kr kom in i gemensamma
medlemsavgifter för 2017. För 2016 var siffran 31.000 kr. Mötet
bestämde att höja avgifterna för 2019 med 25kr./hushåll till totalt 225

kr/år. Detta trots ett anfört resonemang om att det är bättre att få fler att
betala istället.
8. Ros-Marie Bäckström berättar att tillställningen ”Årets Ersnäsare”
fortsätter och efterlyser förslag.
9. Ulla Axhammar redogjorde för arbetena som utförts på Torget.
Uppskattning uttrycktes, många tycker att det har blivit bra. Ställplatser
för husbilar diskuterades och arbetet med färdigställande av dem kommer
att fortskrida. Det framfördes synpunkter om att det är viktigt med dialog
med grannarna, det har klagats på att närboende inte har blivit hörda i
frågan, men att det inte handlar om någon campingplats utan bara
övernattning. Fler behövs i arbetet med underhållet, gräsklippning,
vattning…
10. Ungefär hälften av spängerna på Hemberget är där de ska vara, resten
kommer på plats till sommaren.
11. Idrottsarenan Pålbacka behöver nytt hus för hygien och annan service i
samband med idrottsevenemang. Planerna är ganska långt gångna och det
finns ritningar klara. Finansiering undersöks och det framhålls att det
kommer att behövas händer i bygget.
12. Anders Vikberg och Bo Axhammar fortsätter att leda arbetet för
feriejobbarna.
13. Till vårarbetena vid torget kommer kallelser när datum är bestämt.
14. Punkten utgår
15. Några bybor åker till Noveant den 8/7 och några fransoser kommer hit ett
annat år. Vänskapen mellan orterna upprätthålls.
16. Övriga frågor var:
• Sparkstafett. Ska Ersnäs delta? Inget beslut i frågan.
• Branden. Efter den senaste branden under påskhelgen har närboende
tröttnat på att människor med problem lämnas utan hjälp i Ersnäs. Bo
Axhammar har av grannar tillfrågats om han kan hjälpa till i samtalet
med kommunalrådet Lenita Eriksson och han vill i det sammanhanget
ha byns föreningar i ryggen. Han får föreningarnas godkännande att
tala för dem.

Mötessekreterare Gunnar Lauritz

Justerare Elaine Blomqvist
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