Rådslagsmöte den 12 mars 2007
Närvarande: Bo Axhammar, Elaine Blomqvist, Kent Bäckström, Nina Dahlbom, Kristina Eriksson, Gunnar Lauritz, Ann-Marie Nordström, Elisabet Persson, Tuula Rosenberg, Erik Sundqvist, Karolina Svärd, Anders Vikberg, Sven Persson.
EU-pengar
En ny budgetperiod för EUs strukturfonder (2007-2013) inleddes vid årsskiftet. De
program som styr medelsanvändningen har ännu inte passerat hela beslutsprocessen.
Till hösten är sannolikt tiden inne för att vi i Ersnäs sak göra en ansökan om utvecklingsmedel. Därför bör tänkandet om kloka projekt inledas nu under våren. Mötet
beslutar att en grupp bildas med detta som uppgift. Den blir en fortsättning av den
formation under den förra budgetperioden som vi döpte till ”Besöksadress Ersnäs”.
(Förslagsvis kan det namnet behållas).Gruppen består av en representant för vardera
Bya-, Hembygds-, Idrotts-, Husmoders-, Samfällighetsföreningen och för SvartskatanErsnäs Jaktvårdsklubb. Byaföreningens representant är sammankallande. Företrädarnas namn anmäls inom en månad till Byaföreningens ordf.
Torget
Den nuvarande Torgetgruppen ges en fastare sammansättning. Mötet beslutar att de
ovannämnda föreningarna med undantag för Jaktklubben anmäler före utgången av
mars två representanter vardera till Ulla Axhammar som är sammankallande. Den s.k.
Toagruppen, som med sin avgränsade uppgift bildades vid ett möte den 7 februari,
integreras nu som ett delprojekt i Torgetgruppen.
En jourlista upprättas för sommaren avseende vattning, gräsklippning, renhållning
och annan tillsyn av Torget. Enligt ett rullande schema ansvarar de fem föreningarna
för dessa uppgifter under barmarksperioden förslagsvis från den 1 maj till den sista
september, inalles 22 veckor.
Den plan för torget som Annika Lundberg, Hembygdsföreningen, utarbetat ﬁnns utlagd på www.ersnas.se och trycktes också i Ersnäsbladets majnummer 2003.
Tuula R undersöker om det ﬁnns möjlighet att byn inte bara kan få en ﬂagga till
skänks utan även en ﬂaggstång.
Kalendarium
Mötet diskuterade och fördelade ansvaret för redan existerande och ytterligare evenemang under det kommande året.
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Hembygdsföreningen
Idrottsföreningen
Gemensamt arrangemang.
Sammank: Kjell Bäckström
Byaföreningen
Gemensamt arrangemang.
Sammank: Hilding Lindbäck
Hembygdsföreningen
Gemensamt arrangemang
Sammank: Kjell Bäckström
Idrottsföreningen

De fem föreningarna anmäler till Hilding L vardera två representanter till den grupp
som förbereder Ersnäsdagen. Också Kristina Holmberg knyts till den gruppen. (HL
har nu avböjt att åta sig uppdraget som sammankallande. Bya-föreningen får söka ny
sammankallande.) Ett arrangemang i samband med Midsommar var också uppe för
diskussion. Den frågan får vila tills vidare främst på grund av att just under den perioden kan det bli för tätt med begivenheter.
Vandringslederna
En restaurering av rastplatsen på Hemberget efter sommarens skogsbrand förbereds.
Ansvariga: Axhammar/Persson. Det har funnits planer på att iordningställa leden längs
Aleån tillsammans med Antnäs och Alvik och med hjälp av Skogsstyrelsens Gröna
Jobb. När nu den sistnämnda verksamheten upphört, får arbetet organiseras på annat
sätt. Tankarna på en led inom byn vilar. Tveksamt om efterfrågan är tillräckligt stark.
Feriearbeten
Mötet beslutar att välja den andra treveckorsperioden, som infaller i juli, för
årets insatser. Anmälan om önskade åtgärder anmäls till Axhammar tel 311 04
bo.axhammar@tele2.se före utgången av april månad. Av anmälan ska framgå vem
som är kontaktperson för föreningen. Genomförandet får därefter ske i kontakt med
resp förening och arbetsledaren.
Planfri korsning
En skivelse till infrastrukturminister Åsa Torstensson är under utarbetande. Ansvariga:
Gunilla Björklund/Sven P. Skrivelsen undertecknas av ordf i byns samtliga föreningar.
Förskolan
Det kommer till hösten att saknas 14 förskoleplatser på vår förskola. Risk ﬁnns att
barnen måste skjutsas till grannbyar eller t o m in till Bergnäset. Ett antal aktiva unga
kvinnor i byn har tagit initiativet till ett möte med kommunansvariga. Mötet genomförs den 13 mars. Ett förslag kommer att presenteras om att bygga ut förskolan alt
hyra/köpa en närliggande villa.
Korrespondenter
Redaktionen för Ersnäsbladet samt redaktören för vår hemsida önskar att varje förening utser en kontaktperson/korrespondent. Dennes uppgift är att – utan anmodan från
redaktionen – rapportera om händelser i föreningen av allmänt intresse och att komma
med tips om vad EB ska innehålla. Idrottsföreningen, Hembygdsföreningen och Husmodersföreningen har redan utsett sina korrespondenter.
Årets Ersnäsare
Föreningarna har genom ett mejlförfarande beslutat att utse Årets Ersnäsare Förslag
till persson.sven@telia.com senast den 15 juni.
Fördjupat samarbete
Det årliga rådslaget med byns föreningar genomfördes för första gången 2002. Detta
är sålunda det sjätte rådslaget i ordningen. Ska vi ta ytterligare steg i vår samverkan?
Frågan gick bordet runt. Följande framkom:
Undersök förutsättningarna och önskvärdheten av att samordna inkasserandet av medlemsavgifter.
Utveckla ett gemensamt vinterarrangemang (se ovan under Kalendarium).
Gärna en gemensam utvärdering av de olika arrangemangen i direkt anslutning till
genomförandet.

Det är tänkbart att Husmodersföreningen – med ålderns rätt - slås samman med annan
förening, lämpligen Hembygdsföreningen.
Klargör för byborna de olika föreningarnas roller kombinerat med korta blänkare i EB.
Vad har folket i byn för synpunkter på läget i Ersnäs och föreningarnas verksamhet.
Kanske dags för en enkät?
En sådan enkät genomfördes våren 2002. Mot bakgrund av att endast sex procent av
hushållen besvarade den enkäten, fanns följande kommentar att läsa i augustinumret av
EB 2002: ” Pessimisten kan tolka det ringa gensvaret som ett uttryck för att ersnäsborna inte intresserar sig överhövan för vad som sker i byn utanför den egna köksdörren.
Optimisten förklarar frånvaron av reaktion med att folk tappat bort formuläret, inte
upptäckt det eller lagt det i högen för framtida åtgärder.”
NLS
Mötesledaren tillika mötessekr påminde om att byn i fjol hade 29 deltagare i Nederluleåstafetten, på så sätt vann Ersnäs Luleå kommuns aktivitetspris varigenom Byaföreningen till båtnad för Ersnäs tillfördes 3.000 kronor. En upprepning är önskvärd.
Sven Persson

