
     Protokoll 

 

Rådslag 2017 
Tid och plats: 21 mars i skolans matsal 

Närvarande: Bo Axhammar, Krister Öhman, Ulla Isaksson-Axhammar, Elaine 
Blomqvist, Thomas Jonsson, Helena Strandberg, Kent Bäckström, Anders 
Vikberg, Christina Holmberg, Lotta Lauritz., Sven Persson 

Detta är Rådslagets sextonde år. Av inbjudna föreningar saknas Fyrkantens 
Skoter- och Fritidsförening, jaktlagen och Teaterföreningen. 

 1. Bo Axhammar väljs till mötesordförande, Sven Persson till mötessekreterare 
och Krister Öhman till justerare. 

2. Arrangemang under 2017 

Händelse  Tidpunkt Plats Ansvarig förening 
KM på skidor  25 mars Gläntan EIF 

Paltmiddag  25 april Ankaret Hembygdsföreningen 
 
Majbrasa  30 april Miljöstation EIF (därefter pub RLG)  

Fotbollsderby  2 juni Pålbacka EIF 

Fäboddag  4 juni Västerbyfäb Samfälligheten 

Nationaldagen  6 juni Torget EIF/Teaterföreningen 

Midsommarafton 23 juni (BA kollar med arrangerande unga damer) 

Ersnäsdagen  8 juli Torget EIF och Teaterföreningen 

Loppmarknad  2 augusti Tranmyrv Grannsamverkan 

Hembergsutmaningen 24 sept Gläntan  EIF 

Surströmming  oktober Ankaret Hembygdsföreningen 

Julmarknad  25 nov R L-gården 

Julgranen reses  25 nov Torget Torgetgruppen 

Adventsfika  10 dec Torpet EIF 



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

Det vore praktiskt om föreningarnas brevlådeinformation om arrangemangen 
samordnades. 

3. Till kontot för den gemensamma medlemsavgiften har till dags dato influtit 
25 300 kronor. 8 000 kronor har i en första omgång överförts till de tre 
föreningarna. Fortfarande saknas 46 av fjolårets betalare. Å andra sidan har vi fått 
27 nya. På Facebook har ett par ersnäsbor uppmanat de som hittills avstått från att 
inbetala denna skärv att tänka om. 

Rådslaget beslöt 2016 att höja medlemsavgiften till 200 kronor för familj och 125 
kronor för ensamstående. Detta gäller fr o m i år.  

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

4. Information med ersnäsborna som främsta målgrupp sprids via tre kanaler. 

Ersnäsbladet kom ut med sitt första nummer 15 april 1997. Inga planer föreligger 
att av den anledningen organisera en större manifestation på Torget. I maj 
utkommer nr 94.  Samtliga nummer finns arkiverade med undantag av nr 20. För 
att för all framtid bevara denna utgivning har Byaföreningen hos 
Landsbygdskommittén ansökt om medel för att binda in Ersnäsbladet i 
(förmodligen) två volymer. 

Bo A föreslår att utkomna nummer skulle mångfaldigas i bokform för försäljning. 
Församlingen reagerar positivt till förslaget. Idén behöver konkretiseras innan den 
läggs på Byaföreningens bord för beslut. 

Facebookgruppen ”Ersnäs by” har f.n. 527 medlemmar. Andra facebookgrupper 
som berör byn: Fyrklöverns Skoter- och Fritidsförening/Ersnäs, EIFs skidsektion, 
Ersnäs skola, Alåns vänner och Four Villages. 

Krister Ö har alltsedan dess tillkomst 14 maj 2003 svarat för redaktörsskapet för 
webbsidan www.ersnas.se. En fråga om besöksstatistik på sidan ställdes, och det 
visar sig att vårt webhotell Loopia har upphört med den tjänsten för ett bra tag 
sedan. Krister ser gärna att någon annan övertar hans uppgift som redaktör. 

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

Under 17 sommarveckor kräver Torget kontinuerlig skötsel. Skötselschemat 
omfattar f.n. åtta personer. Det är önskvärt att förlänga den listan. Minimiåldern 
för att köra gräsklipparna är 18 år.  



Byaföreningen har hos Landsbygdskommittén ansökt om medel för att förbättra 
parkeringsplatsen och vägen fram till Bagarstugan. Vidare medel för att installera 
en stolpe med två eluttag för att göra parkeringsplatsen till en s.k. ställplats där 
husbilsägare kan parkera och övernatta.  

7. Rådslaget beslutar att utseendet av Årets Ersnäsare fortsätter. Det blir i år elfte 
gången denna utnämning görs. 

Juryn, som fattar beslutet, har under hela perioden bestått av Ros-Marie 
Bäckström, K.G. Pettersson och Sven Persson. Den sistnämnde avsäger sig nu 
uppdraget med hänvisning till att en föryngring av juryn är önskvärd. Rådslaget 
ger honom uppdraget att i samarbete med Elaine B utse sin efterträdare. 

 8. Det är svårt att få ihop en grupp av sommararbetande skolungdom med bas i 
Sörbyarna. Om någon av föreningarna har lämpliga arbetsuppgifter och dessutom 
kan tillhandahålla en arbetsledare, anmäls detta till Anders V. Sannolikt kommer i 
sådant fall ungdomarna från stan.  

9.  EIF vårstädar med bidrag från kommunen vissa områden i byn. 

10. Vid fjolårets Rådslag diskuterades möjligheten att få igång ett projekt, 
finansierat inom ramen för EU-programmet Landsbygdsutveckling. Ett möte 
genomfördes i april 2016 med intresserade föreningar som deltagare. Ett 
projektutkast, benämnt Vårljus, behandlades vid det tillfället. Senare visade det 
sig emellertid att det nödvändiga engagemanget var svårt att mobilisera. Detta i 
kombination med svårigheter att lösa frågan om medfinansiering ledde till att 
projektet avblåstes. 

11. Hembergsleden invigdes 2005. Under årens lopp har denna färdväg 
omvandlats till en vältrampad stig.  Naturligtvis kräver leden tillsyn. Herrar 
Axhammar, Öhman och Persson är de personer som främst svarat för 
ledunderhållet. 

Inför kommande barmarkssäsong planeras en rad åtgärder som de tre 
” ledmännen” för en tid sedan fastställde (bilaga 1). 

12. Företagsskyltningen på ömse sidor E 4 diskuterades. Frågan hänsköts till 
Byaföreningen för hantering. 

13. På grund av bristande kapacitet i VA-nätet beviljas i Ersnäs med grannbyar 
inga bygglov som förutsätter en inkoppling på detta nät. Sörbyarna har presenterat 
ett gemensamt medborgarförlag (bilaga 2) med förslag om hur detta problem 
skulle kunna lösas. Rådslaget uppdrar åt Elaine B att kontakta övriga 
undertecknare av medborgarförslaget i syfte att få till stånd ett offentligt möte 
med ansvariga politiker. 



14. Sedan 2010 samarbetar byarna Alvik, Antnäs och Ersnäs med kommunen 
Novéant-s-Moselle i nordöstra Frankrike. Den 13 februari i år beslutade 
kommunstyrelsen att göra Novéant till en av kommunens vänorter. Detta 
samarbete har därmed fått officiell status. 

Vänortsföreningen ANEA, som handhar samarbetet från svensk sida, välkomnar 
med varm hand nya medlemmar. 

15. Byn kan glädja sig åt ett preparerat skidspår på fyra km (elljusspåret och 
anslutningsspåret från Hääsch). Att hålla detta spår i gott skick kräver en 
betydande arbetsinsats som f.n. hanteras av ett fåtal personer. Rådslaget föreslår 
EIF att söka få till stånd en jourlista med tio personer. Inför vintersäsongen 
fördelas de beräkningsvis 20 veckorna på dessa tio personer. Vädrets makter 
avgör vilken arbetsinsats var och en av dessa tio får utföra. 

16. Ordförande förklarar mötet avslutat.  

 

 

Bo Axhammar   Sven Persson 
Ordf   Sekr 

 

 

       Krister Öhman 
        Justerare 


