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Styrelsen har hållit 7 styrelsemöten. Därtill kommer årsmötet, arbetsgruppernas möten och
möten för att förbereda vissa aktiviteter.
Medlemsantalet är ca: 127 st.
Det blev en hedersam andraplats i Nederluleåstafetten, som gick av stapeln 15 mars,
17 duktiga skidlöpare från byn deltog, 2000 kr. till byakassan, tack för det.
Det årliga rådslaget i mars där deltagare från föreningarna i byn träffas.
Minnesanteckningar finns på www.ersnas.se under föreningar i Ersnäs.
Hembergsledens dag i juni, var det endast åtta som vandrade leden, en trevlig vandring
blev det i alla fall.
Midsommarfirandet på Torget blev en trevlig tillställning, som nu har blivit tradition.
Byaföreningen och EIF var värdar.
Ersnäsdagen i juli blev välbesökt, från Torget till Ralf Lundstengården kunde man vandra,
handla, äta och umgås. För tredje året utsågs årets Ersnäsare,en för tjugotre år sen
inflyttad Pitebo, Elaine Blomqvist, så kan det gå.
Partituren på Mörön i aug. där var det några kommunpolitiker, och representanter från
byarna, Ersnäs representerades av byaföreningen.

Ett Byarådsmöte i september där ordför., sekret. och kassör från respektive föreningar
träffas, minnesanteckningarna finns på www.ersnas.se under föreningar i Ersnäs.
Träffar med Visit Luleå fortsätter, Krister Öhman håller Byaför. uppdaterad.
Byaföreningarna i Ersnäs, Antnäs och Alvik undersökte möjligheterna att hitta en vänort
på kontinenten, valet föll på Frankrike. Novéant heter orten som också är en egen
kommun. Informationen som heter Från Moseldalen till Aleån, finns på www.ersnas.se
2010 års kalender har under hösten sammanställts av fyra amatörfotografer
Bo Axhammar, Krister Öhman, Jonas Seger och Stig Blomqvist. Kalendrarna har sålts på
julmarknaden och resterande har delats upp på fem föreningar för försäljning.
Den traditionella julmarknaden i nov. på Ralf Lundstengården var välbesökt.
Marknaden var endast lördag.
Till ett möte med skolans lärare var byaföreningen inbjuden, skolan vill ha ett samarbete
med Byaföreningen och Ersnäsbladet, det finns inga hinder.
Till första advent lyste granen på Torget, detta år är den uppväxt på Folke Larssons
gårdstomt, under färden till Torget fick den lite kvistbrott, folk från Bya. torggruppen och
Hans Sundén och Anders Isaksson satte den på plats.
Kurirens redaktion gav den tre pumlor, godkänt.
Styrelsen tackar för det förtroende som visats under året och tackar samtidigt alla som på
ett eller annat sätt deltagit i föreningens verksamhet.
Vi önskar föreningen och den nya styrelsen lycka till i det fortsatta arbetet.
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Rapporter från arbetsgrupperna.
Väg och trafik.
På vägfronten har det inte hänt något, i E4 korsningen har man sänkt belysningen, från
tolv lampor till fyra detta för att spara el.
Ansvarig för gruppen är Gunilla Björklund.

Ungdomslokalen
Ingen verksamhet.

Byahuset.
Uthyrningen av lokalen kan jämnställas med tidigare år, bokning av Ankaret och nycklar
sköter Bo Axhammar.
Inköp av förbrukningsmaterial till köket gör Elaine Blomqvist.

Ersnäsbladet.
Fyra Ersnäsblad har utgivits under 2009, på www.ersnas.se finns datum för manusstopp
och utgivningsdag, även tidigare utgivningar finns att läsa och skriva ut.
Webbredaktör: Krister Öhman, medarbetare: Kristina Sjöström, Sven Persson och
Bo Axhammar.

Torggruppen.
Även 2009 hissades flaggan på Torget, på nationaldagen. Jourlistan har inte fungerat med
belåtenhet, skärpning. Vårstädning i vanlig ordning och grillning, till nationaldagen var
blommorna planterade och gräsmattan klippt, midsommarfirande, Ersnäsdagen och
cafeeftermiddagarna var uppskattade och välbesökta. Höststädning blev det också, med
kaffe och smörgås efteråt. Till Advent lyste julgranen.
Toalettplanerna har stått stilla, men vi ger inte upp.
Ulla Axhammar är sammankallande för torggruppen.

Vill du veta mera om hur Byaföreningen jobbar, kan du kontakta någon från styrelsen tele.
nr. finns på hemsidan www.ersnas.se

