
Verksamhetsberättelse för 2010. 

 

 
Styrelsen för Ersnäs Byaförening avger följande verksamhetsberättelse för 2010. 

 

Styrelsen har bestått av;  

 

Ordförande;  Per-Olov Sundén 

Sekreterare;   Elaine Blomqvist 

Kassör;   Helge Björnström 

Ledamöter;   Birger Johansson 

  Gunnar Lauritz 

  Willy Sundvall 

  Leif Winza 

  Sofia Olsson 

  Inga Långhed 

 

 

Revisorer;  Hans Sundén  ( sammankallande ) 

  Gunnel Westerberg 

 

Revisionsuppl;  Rose-Mari Bäckström 

 

 

Valberedning;  Sven Persson 

  Karolina Svärd 

 

 

Styrelsen har hållit 6 styrelsemöten, därtill kommer årsmötet, arbetsgruppernas möten och 

möten för att förbereda vissa aktiviteter. 

 

Medlemsantalet ca: 160 inbetalningar ( 175 kr. och 100 kr.)  

 

Det årliga rådslaget i mars där styrelserna från föreningarna i byn träffas. 

Minnesanteckningar finns på www.ersnas.se under föreningar i Ersnäs. 

 

Nederluleåstafetten den 13 mars, där 18 bybor deltog, inbringade 2000 kr., läs mer om 

byapriset i Ersnäsbladet nr. 66,  2010 

 

21 april träffades byaföreningarna i Sörbyarna och redovisade vad som är på gång i varje 

förening. 

 

Midsommarfirandet på Torget som nu har blivit en tradition, är en trevlig samvaro, med 

dans kring stången, allsång, lotteri och försäljning av fika och korv.  

Värdar EIF och Byaföreningen. 

 

Ersnäsdagen den 10 juli var välbesökt både på Torget och Ralf Lundstengården, för fjärde 

året utsågs årets Ersnäsare. 

Hilding Lindbäck blev 2010 års Ersnäsare. 

http://www.ersnas.se/


Nettot från försäljningen på Torget, går till toabygget, som påbörjades under sommaren, 

med indraget sommarvatten både i Torpet och Bagarstugan,läs mer om detta under 

Rapporter från arbetsgrupper under Torggruppen och på www.ersnas.se  

 

 

Byaföreningarna i Ersnäs, Antnäs och Alvik besökte vänorten Noveánt i Frankrike i 

början på juli,  mer om Noveánt –sur- Moselle finns att läsa på www.ersnas.se där kan man 

klicka vidare till olika länkar.  

 

2011 års kalendrar har under hösten sammanställts av fotografer från byn, Bo Axhammar, 

Stig Blomqvist, Krister Öhman, Jonas Seger och Linda Wikström den har sålts på 

julmarknaden och resterande delas upp på styrelsen i föreningarna, som får uppdraget att 

sälja dom, till en kostnad av 100 kr. 75 kr. kostar tillverkningen 25 kr. delas på dom 

säljande föreningarna. 

 

Lördag den 20 nov. var det dags för den traditionella julmarknaden på  

Ralf Lundstensgården, marknaden var välbesökt. 

 

Årets By blev Hollsvattnet, Ersnäs Byaförening hade i vanlig ordning lämnat in ansökan 

till årets by, men hade inte turen detta året heller, men de är väl bara ta nya tag.  

Ansökan finns att läsa på www.ersnas.se  

 

Till första advent lyste granen på Torget, Tack till alla ni som har sett till att granen har 

blivit huggen, körd till Torget, klädd med belysning och rest för att sprida julstämning över 

byn. Ett särskilt Tack till Stefan Lidström som skänkte granen.  

 

Styrelsen tackar för det förtroende som visats under året och tackar alla som på ett eller 

annat sätt deltagit i föreningens verksamhet.  

 

Vi önskar föreningen och den nya styrelsen lycka till i det fortsatta arbetet.  

 

 

Ersnäs  9  jan. 2011  

 

Ordförande            Kassör               Sekreterare 

 
Per-Olov Sundén     Helge Björnström    Elaine Blomqvist

   

 

Ledamöter:             Birger Johansson     Gunnar Lauritz

    

   

     Leif Winza      Willy Sundvall 

 

 

     Inga Långhed      Sofia Olsson 
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Rapporter från arbetsgrupperna. 

 

 
Väg och trafik. 

Inget har hänt vid E4-korsningen under året, busshållplatserna 

norr och södergående har renoverats.  

Ansvarig för gruppen är Birger Johansson.  

 

Ungdomslokalen 

Ingen verksamhet. 

 

Byahuset. ( Ankaret ) 

Uthyrningen av byalokalen kan jämnställas med tidigare år. 

Bokning av Ankaret och nycklar sköter Bo Axhammar. 

Inköp av förbrukningsmaterial till köket gör Elaine Blomqvist. 

 

 

Ersnäsbladet. 

Fyra nummer av Ersnäsbladet har utgivits under 2010, på 

www.ersnas.se finns datum för manusstopp och utgivningsdag, 

även tidigare Ersnäsblad finns att läsa och skriva ut.  

Webbredaktör: Krister Öhman, medarbetare Sven Persson och Bo 

Axhammar. 

 

 

Torggruppen 

Vårstädningen på Torget var undanstökad, den 6 juni 2010, hade 

Torpet och Bagarstugan fått sommarvatten, blommorna var 

planterade, gräset var klippt och Toabygget hade kommit igång, 

då hissade vi flaggan och firade nationaldagen med dans och 

lek kring stången. Under sommaren har klippning och vattning 

fungerat, Ersnäsdagen och cafedagarna var uppskattade och 

välbesökta.  

Toabygget har fortskridit med Lars-Erik Ottosson som byggherre 

och en del ideell arbetskraft ( målning, städning och dyl.) 

till våren 2011 färdigställs bygget.  Höststädning har det 

också blivit på Torget, och uppstädning av förrådet. Till 

första advent lyste granen så grann.  

Sammankallande för torggruppen är Ulla Axhammar.  

 

Vill du veta mera om hur Byaföreningen jobbar, kan du kontakta 

någon från styrelsen telefonnr. finns på hemsidan 

www.ersnas.se 

 

http://www.ersnas.se/
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