
Verksamhetsberättelse för 2013. 
 
 
Styrelsen för Ersnäs Byaförening avger följande verksamhetsberättelse för 2013. 
 
 
Styrelsen har bestått av;  
 
Ordförande;   Birger Johansson 
Sekreterare;   Elaine Blomqvist 
Kassör;   Gunnar Lauritz 
Ledamöter;  Willy Sundvall 
  Stig Blomqvist 
  Lena Engstrand 
  Sara Borgström 
 
 
Revisorer;  Hans Sundén sammankallande 
  Gunnel Westerberg 
  Rose-Mari Bäckström revisor suppleant 
 
Valberedning;  Sven Persson sammankallande 
  Karolina Svärd 
 
Styrelsen har hållit fem protokollförda möten, därtill kommer årsmötet, arbetsgruppernas 
möten och möten för att förbereda vissa aktiviteter. 
 
Antalet betalande under 2013 familj;          113 (2012 = 115)  
                    2013 singel;            45 (2012 = 39) 
                    2013 utsocknes;     21  (2012 = 19) 
Antalet hushåll i Ersnäs 270, därmed är det 51% som stöder föreningarna i byn.  
Bättre kan vi, kunde Luleå Kommun öka sitt innevånarantal under 2013, då kan vi öka 
vårat medlemsantal under 2014.  
 
 
 
De årliga Rådslaget hölls i mars, där styrelserna från föreningarna i byn träffas. 
Minnesanteckningar finns på www.ersnas.se under föreningar. 
 
NederLuleåstafetten 2013 kom Ersnäs på en hedersam andraplats, och förstärkte 
byakassan med 2000 kr. De var elva bybor som gled fram i skidspåret, denna mars-söndag.  
Antnäs knep förstaplatsen, sammantaget har stafetten tillfört byakassan 22000 kr.  
Tack till alla berörda.  
 
 
Ersnäs har blivit tilldelad Årets By 2014, ansökan och motiveringen till Årets By finns att 
läsa på www.ersnas.se, den 16 dec. var ett gäng på fyra personer till Stadshuset för att 
mottaga priset 15000 kr. och äran.  
 



 
Intresset för facebookgruppen ”Ersnäs by” ökar, vi har för närvarande drygt 210 
användare. 
 
 
Nätverksträffarna för Sörbyarna vår och höst fortsätter, höstträffen var Antnäs värd. 
 
 
Inget nationalfirande på Torget den 6 juni.  
Midsommar firades på Torget, firandet var välbesökt. Överskottet av försäljningen 3000 kr. 
plus att byaföreningen lägger samma summa, pengarna går till förskolan i byn. (utemiljön) 
Ersnäsdagen var välbesökt både på Torget och Ralph Lundstengården. 
För en del av överskottet har det köpts in fyra bord med bänkar. 
Årets Ersnäsare blev tre personer, Tore Dahlberg, Folke Larsson och Bertil Marklund, 
dessa tre herrar är byggmästarna som byggde Torpet. 
 
Detta år har det inte lyst någon julgran på Torget, en ljusslinga har varit uppsatt i 
flaggstången.  
 
Styrelsen tackar för förtroendet 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. 
 
 
Ordförande      Sekreterare  Kassör 
 
 
Birger Johansson     Elaine Blomqvist  Gunnar Lauritz 
 
 
 
 
Ledamöter 
 
 
Stig Blomqvist      Willy Sundvall  Lena Engstrand 
 
 
 
 
Sara Borgström 


