Verksamhetsberättelse 2009 för Ersnäs Hembygdsförening
Styrelsen för Ersnäs Hembygdsförening avger härmed verksamhetsberättelse för 2009.
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Styrelsen har under året haft fem sammanträden. Ett betydande antal frågor har dessutom
löpande kunnat avhandlas via mejl.
Två arbetsgrupper har svarat för ett par av styrelsens centrala verksamheter nämligen
Bagarstugegruppen med Else Olsson, Olle Olsson och Vivan Elvelin som medlemmar och –
under en del av året - Torpetgruppen med Tore Dahlberg, Folke Larsson och Bertil Marklund
som medlemmar. Eftersom frågor förknippade med Torpets skötsel inte längre kräver en
formell grupp, beslutade styrelsen att lägga ned denna arbetsgrupp.
Soldattorpet har kommit till användning i samband med sommararrangemangen och har varit
uthyrt vid tolv tillfällen. Köket har försetts med en tilltalande inredning. Beslut har också
fattats att utrusta Torpet med ett förvaringsskåp och några hyllor. Feriearbetande ungdomar
har förbättrat viss exteriör målning. Planerna att vinterbona Torpet genom invändig isolering
har skrinlagts.
Bagarstugan har varit uthyrd vid 32 tillfällen. Soldattorpet och Bagarstugan är numera
försäkrade i försäkringsbolaget ”Dina Försäkringar”.
Föreningen har i egen regi arrangerat två öppna och välbesökta möten med kulinariska
begivenheter som den viktigaste punkten på dagordningen. I april avnjöt nära 70 personer en
paltmåltid (sannolikt ett rekord i detta sammanhang) och i september var det dags för drygt 40
personer att avnjuta den traditionella surströmmingen. Vidare har under sommaren
genomförts två välbesökta café-eftermiddagar. Föreningen har också varit medarrangör vid
nationaldagsfirandet och Ersnäsdagen.
Hembygdsföreningen har förutom nämnda arrangemang samverkat med övriga föreningar
även i en del andra sammanhang. Ledningarna i byns föreningar har mötts vid två tillfällen för
att dryfta gemensamma spörsmål. Efter ett första avslag på föreningarnas gemensamma
ansökan om medel för att uppföra en toalett på Torget har en ny ansökan inlämnats till
länsstyrelsen. Föreningen har under året medverkat i den löpande skötseln av Torget.

Hembygdsföreningen har deltagit i produktionen av andra årgången av Ersnäskalendern.
Upplagan på 150 ex är slutsåld och har lämnat ett överskott på drygt 1 tkr. Kalendern är
resultatet av ett samarbete mellan Ersnäs IF, Ersnäs Byaförening, Ersnäs
Samfällighetsförening och Ersnäs Hembygdsförening.
För att förenkla både för föreningarnas kassörer och medlemmarna har Ersnäs Byaförening,
Ersnäs IF och Ersnäs Hembygdsförening beslutat att samordna uppbörden av
medlemsavgifterna och införa en gemensam medlemsavgift. 2009 var det första året med
denna nya ordning. Medlemsavgiften för en familj är 175 kronor och för en ensamstående 100
kronor. Influtna avgifter delas därefter lika mellan de tre föreningarna. Hembygdsföreningen
erhöll 7.500 kronor vilket innebär en fördubbling av intäkterna från denna inkomstkälla.
Föreningen har av Lennart Parknäs tagit emot ett arkiv innehållande handlingar rörande hans
släkt i vår bygd. Några medlemmar har gått igenom arkivet som nu förvaras i föreningens
skåp i Ankaret.
Möjligheterna att flytta föreningens båda lador vid Aleån till en centralare plats har studerats.
En sådan åtgärd kräver att ladorna monteras ned. Föreningen har medverkat till att en
förfallen lada nära E 4 avlägsnats.
Föreningen har vidtagit erforderliga åtgärder för att till en ny ägare överföra föreningens
arrendeavtal med fam Hägglund avseende en lada på familjens mark.
Föreningens vice ordförande, Elaine Blomqvist, utsågs till ”Årets Ersnäsare” 2009.
Bokslutet uppvisar intäkter under året uppgående till 24 tkr och kostnader till
27 tkr. Föreningens likvida tillgångar uppgick vid årsskiftet till 125 tkr varav i Telia-aktier 52
tkr (utdelning 2009 1.800 kronor) och på bankkonton 68 tkr. Kontanta kassamedel uppgick till
5 tkr.
Föreningen var under 2008 medlem i Sveriges Hembygdsförbund. Eftersom styrelsen fann
att fördelarna inte motiverade kostnaderna för medlemskapet, har detta upphört.
En av styrelsens två hedersmedlemmar, Agnes Palmgren, har under året lämnat oss. Hennes
kunskaper om byns och dess invånares historia var ovärderliga.
Styrelsen tackar för visat förtroende under året och tackar även alla som engagerat sig i
föreningens aktiviteter.
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