Minnesanteckningar

Rådslag den 27 mars 2011
Närvarande: Elaine Blomqvist, Susann Hedlund, Birger Johansson, Helena
Strandberg, Ulla Isaksson Axhammar, Kristina Eriksson, Hans Strandberg,
Carina Winsa, Sven Persson
Plats: Skolans matsal
1. Vi noterar att denna samverkansform mellan byns föreningar som vi kallar
Rådslag i år kan fira sitt tioårsjubileum.
2. Toa-projektet, inklusive VA till Bagarstugan och Soldattorpet, är i det
närmaste avslutat. Endast några detaljer återstår. Det vore motiverat med en
liten invigningsceremoni, lämpligen i samband med annat arrangemang på
Torget.
I kommande EB redovisar vi finansieringen av denna investering på 180 tkr
och namnger de som ideellt medverkat till att förverkliga bygget.
3. En gräsmatta kommer att anläggas på Torget kommande säsong. Denna
och ev. andra åtgärder kommer att behandlas vid Torggruppens möte i april.
4. Ansvaret för skötseln av Torget under sommaren ankommer på Bya- och
Hembygdsföreningarna. Denna ideella arbetsinsats till allas gagn och trevnad
har hittills utförts av alldeles för få personer. Kretsen måste vidgas. I
majnumret uppmanas folk att anmäla sig till Ulla som tillsammans med Elaine
bearbetar den jourlista som hade tagits fram till detta rådslag.
5. Sommarpryoverksamheten är värdefull för föreningarna. Bo Axhammar
tar som vanligt emot förslag om arbetsuppgifter. Varje förening ska utse en
kontaktperson gentemot Bo. Kontaktpersonen har ansvaret för att material
finns på plats och utforma de instruktioner som kan behövas.
6. Rådslaget ger den ”samordnade medlemsavgiften” sin välsignelse och
beslutar att beloppen – 175 och 100 kronor – är oförändrade även för 2012.
SP har ansvaret för medlemsmatrikeln. Då årets betalningsperiod bedöms vara
avslutad, erhåller ordf i de tre berörda föreningarna denna matrikel.
Hur kan vi öka ”organisationsprocenten”? 2010 betalade ungefär hälften av
byns 270 hushåll denna avgift. Ett 20-tal utsocknes tillkommer. Idén att ordna
butiksrabatter avfärdas. Dörrknackningsmetoden bordläggs. Däremot ska vid
varje arrangemang i den ena eller andra formen klargöras att just nu erbjuds
tillfället att betala sin medlemsavgift. Överex av EB bör finnas tillgängliga. De
tre ordförandena samverkar om tillvägagångssättet.

7. Elaine och Sven informerar om att de tre samverkande byarna första veckan
i augusti besöks av 43 medborgare från Novéant. Det betonas att ju fler bybor
som intresserar sig för detta samarbete, desto framgångsrikare blir detta
långsiktiga projekt. F n är fjorton familjer engagerade varav sju i vår egen by.
Vid ett par tillfällen under besöket finns möjligheten att vidga kretsen.
Onsdagen 3 augusti anordnas ett seminarium om ideellt arbete, precis det vi
runt detta bord är engagerade i. Styrelserna och andra inbjuds att delta. Språket
via tolkning är svenska och franska. Platsen är Sörbyakyrkan. Ett annat tillfälle
blir avslutningsfesten. Platsen är då Ebbenjarka. E och S återkommer till
styrelseordförandena med närmare detaljer. Viss sponsring från
Samfällighetens sida är tänkbar.
Under våren kommer ”Vänortsföreningen Anea” (uttytt Alvik, Novéant,
Antnäs, Ersnäs) att bildas. Denna ideella förening är givetvis öppen för alla.
8. Byaföreningen har tagit sig an frågan om företagens skyltar vid infarten till
byns östra del. Skyltningen ges en flexibel utformning. Den kommer att förses
med belysning. Företagen svarar för finansieringen. Sannolikt krävs bygglov
och naturligtvis markägarens tillåtelse. Rådslaget välkomnar detta initiativ som
Byaföreningen tagit.
9. Två av de årligen återkommande arrangemangen är genomförda nämligen
Nederluleåstafetten den 19 mars och KM på skidor den 26 mars. Här följer
listan med kommande arrangemang:
14 april
30 april
6 juni
25 juni
9 juli
Juli
Juli/aug
September
Nov

Paltmiddag – EHF
Majbrasa – EIF
Nationaldagen ( eventuellt) – Torggruppen fattar beslut i april
Midsommarafton (eventuellt) - Dito
Ersnäsdagen – Samtliga föreningar
Eventuell fäboddag - EHF
Två sommarcaféer på Torget - EHF
Surströmmingsmiddag – EHF
Julmarknad ( efter novemberlönen)

Alla dessa arrangemang bygger på ideella arbetsinsatser. Här liksom under
punkten 4 ovan krävs en bredare uppslutning.
10. Skolans rektor Maria Larsson Palo är intresserad av samverkan med
föreningarna i första hand när det gäller Torget och dess byggnader,
Hembergsleden, Ersnäsbladet och Novéantprojektet.
11. Nederluleåstafettens byapris har under sin tioåriga tillvaro tillfört
Byaföreningen 19 tkr. I år fanns 17 ersnäsbor i spåren, något färre än det
normala. Fördelningen av prissummorna, 3, 2 och 1 tkr är ännu inte avgjord.
12. Rådslaget beslutar att Årets Ersnäsare ska utses även för 2011.

13. Övriga frågor


I samband med Sörbyträffen framförde Byaföreningen sitt förslag att våra
vägar skulle förses med ytterligare fyra belysningspunkter varav tre längs
Bäcktorpsvägen.



Ersnässidan och länken till Ersnäs från kommunsajten kräver en
aktualisering. Web-redaktören Krister behöver underlag från
föreningarna.



EIF är inte beredd att i fortsättningen åta sig försäljningen av ett visst antal
kalendrar. Kanske en skolklass skulle kunna fungera som kalenderns
försäljningsorganisation?



Torgets julgran 2011 är redan säkrad genom en donation av Elaine och
Stig Blomqvist. Birger meddelar förslagsställaren Nina Martinsson att det
inte är aktuellt att flytta byagranen från Torget till plats i anslutning till E 4.



Ingen ansökan om att Eresnäs skulle utses till Årets by görs detta år.



Ankarets utsmyckning har genomgått en ansiktslyftning.

Vid tangenterna
Sven Persson

