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Rådslaget den 16 mars 2016 
Närvarande: Bo Axhammar, Krister Öhman, Ulla Isaksson-Axhammar, Elaine 
Blomqvist, Thomas Jonsson, Helena Strandberg, Kent Bäckström, Anders 
Vikberg, Ronny Lejon, Sven Persson 

Detta är Rådslagets femtonde år. 20 personer har erhållit kallelsen.. Av inbjudna 
föreningar saknas bl a Samfälligheten och Teaterföreningen. 

 1. Krister Öhman väljs till mötesordförande, Sven Persson till mötessekreterare 
och Ulla Isaksson-Axhammar till justerare. 

2. Arrangemang under 2016: 

Händelse  Tidpunkt Plats Ansvarig förening 

Paltmiddag  April Ankaret Hembygdsföreningen 

Majbrasa  30 april Ej bestämt EIF 

Nationaldagen  6 juni Torget EIF 

Midsommarafton 24 juni Torget Byaföreningen 

Ersnäsdagen  9 juli Torget EIF och Teaterför. 

Hembergsutmaningen 19 sept Gläntan  EIF 

Surströmming  Oktober Ankaret Hembygdsföreningen 

Julmarknad  19 nov R L-gården 

Adventsfika  4 dec Torpet EIF 

Förhoppningsvis kommer vi även kommande sommar att ha tillgång till ett antal 
fasta orienteringskontroller i våra skogar. 

Information via blad i brevlådorna samordnas mellan arrangörerna.  

3. Antalet Ersnäsbor som betalade den gemensamma medlemsavgiften sjönk 
2015 från 141 till 136. Dessutom erlade 32 utsocknes boende denna avgift. 

EIF distribuerar i mitten av april en påminnelse i brevlådorna. Dessutom en 
påminnelse i nästa nummer av EB som kommer i slutet av maj. Där återges på 
nytt listan över alla begivenheter byn har att erbjuda. Den listan överlämnas också 
i samband med att nyinflyttade hälsas välkomna (Elaine ansvarig).  



I samband med Ersnäsdagen utlottas nio vinster bland medlemmarna. Vardera 
förening tillhandahåller tre vinster à cirka 200 kronor vardera.    

Rådslaget beslutar att höja medlemsavgiften till 200 kronor för familj och 125 
kronor för ensamstående inför 2017.  

4. Ersnäsbladet kostar 16 kronor styck att producera. Nästa nummer (nr 90) 
distribueras även till de cirka 75 hushållen i Mörön. Detta medför en extrakostnad 
på 1 200 kronor. 

5. Facebook Ersnäs by har 436 medlemmar. Det finns även Facebook 
Fyrklöverns Skoter- och Fritidsförening/Ersnäs  och Facebook för EIFs 
skidsektion. Vidare Ersnäsmaffian, Alåns vänner och Four Villages.  

6. Torgetgruppen består av Ulla I-A (sammankallande), Elaine B, Stig B, Hans 
B, Lasse L, Gunnar L och Tore D. 

I fjol avgränsades och grusades parkeringsplatsen. Julgranen återkom. Den var 
skänkt av Leif Lundmark och kommunen lämnade ett bidrag.  

I april möts gruppen för att planera den kommande sommarens skötsel. Städdag i 
maj. Flaggstången måste förses med ny flagglina. Det behövs fler 
sommarengagerade för att klippa gräs och vattna. 

7. Rådslaget beslutar att utseendet av Årets Ersnäsare ska fortsätta och med 
samma bestämmelser som gällde 2015 dvs att även inte enbart ideellt verksamma 
kan komma i fråga.  

8. En grupp sommararbetande skolungdomar finns tillgängliga från mitten av 
juli och tre veckor framåt.  Förslag till arbetsuppgifter lämnas till Anders V och 
Bo A.  

9. I samband med vissa arrangemang finns behov av utställningsskärmar. 
Sådana kostar upp emot 3 tkr/styck. Ett sådant inköp är inte aktuellt speciellt som 
det finns monterbara skärmar om är tillverkade av träfiberskivor. Dessa förvaras i 
Ankaret.  

10. EIF vårstädar vissa områden i byn med bidrag från kommunen. För att städa 
längs E 4 krävs särskild utbildning. Sådant uppdrag är därför inte av intresse för 
föreningarna.  

11. EU-programmet Landsbygdsutveckling erbjuder goda möjligheter att 
finansiera projekt i byn som befrämjar invånarnas rekreation samt 
besöksnäringen. Detta framkom då Bo A och Sven P den 8 mars besökte Roger 
Ylinenpää, handläggare av dessa ärenden på Länsstyrelsen. 

Det ansökta beloppet ska överstiga 100 tkr. Aktuella projekt bör genomföras 
under det närmaste året efter det att en ansökan beviljats. En sökande kan 



återkomma med nya ansökningar. Under en treårsperiod är dock det sammanlagda 
beviljade beloppet maximerat till 300 000  €. 10 procent av kostnaderna ska 
utgöras av självfinansiering.   

Rådslaget fann att denna möjlighet skall tas till vara. Varje förening tar i sin 
styrelse upp frågan och gör en första genomgång av tänkbara projekt.  
Byaföreningen svarar för ansökan som inlämnas i slutet av augusti. Den 11 april 
kl 19 möts föreningarnas representanter till ett första planeringsmöte i skolans 
matsal. 

12. Övriga frågor 
 
 * Norrrmaskiner har föreslagit att en skärm för företagsskyltar även placeras på 
Klubbensidan av byn. Byaföreningen tar hand om den frågan. 
 
 * Hastighetsskyltningen inom byn kan förbättras. Elaine kontaktar Gunilla B om 
detta. 
 
* Förslaget att byborna skulle erbjudas möjlighet att hyra det stora partytältet 
avvisas. Däremot är det inte helt otänkbart att någon som är styrelseledamot i 
någon av byns föreningar eller på annat sätt kontinuerligt är engagerad i byns väl 
och ve avgiftsfritt kan låna detta tält. 
 
* Om det anses föreligga behov av kompletterande gatubelysning ska detta 
anmälas till Elaine B.   

 

 

Krister Öhman   Sven Persson 
Ordf   Sekr 

 

 

  Ulla Isaksson- Axhammar 
   Justerare 


