
Sammanställning av temamöte, Ersnäsbygden 

Inbjudan:  Ersnäs hemsida, Facebook, 40 flygblad i några brevlådor längs Ersnäsvägen och 

Tranmyrsvägen, uppslag på skolan, Torget och förskolan 

Plats:  Ankaret i Ersnäs 

Tid:  kl 19.00 2019-01-17 

Tema:  MÖTESPLATSER 

Närvarande:  Krister Öhman, Ersnäs 

 Ingegerd Skoglind Öhman, Ersnäs 

 Annika Degerman, Mörön 

 Fanny Wänstedt, Ersnäs  

 Sandra Viklund, Ersnäs 

 Sven Persson, Ersnäs 

 Gun Hellström Dahlberg, Ersnäs 

Totalt 7 närvarande 

Anteckningar:  Sandra Viklund 

 

1. Mötesplatser som finns idag 
Ersnäs:  

• Ankaret  

• Soldattorpet 

• Torget 

• Gläntan och äventyrsbanan 

• Pålbacka arena, fotbollsplan (planeras att renoveras år 2020) 

• Skoterstugan 

• Ralf Lundstensgården (begränsade öppettider) 

• Skolgården och ishockeyrinken  

• Hembergsleden 

Mörön: 

• Fågeltornet 

• Museet (begränsade öppettider, endast sommaren) 

• Mörögården 

• Badstranden 

 

2. Mötesplatser i behov av upprustning och kompletterande åtgärder 
Badstranden i Mörön är igenvuxen, behöver röjas från vass. Sjöbotten består av lera. 

Kontinuerliga prover behöver göras vad avser vattenkvalitet. E-coli. 

 



En allmän lekplats finns inte i Ersnäs. Det finns lekplats både på skolan och förskolan. Dessa 

är dock inte tillgängliga för allmänheten under skoltid. Förslag på plats är vid Torpet, se 

illustration eller vid grönområdet på Tranmyrsvägen. Området vid Torpet ägs av 

samfälligheten.  

 

Aktivitetshall, det vill säga en idrottshall som kan kombineras för fler aktiviteter. Hallen ska 

kunna användas av skolan under skoltid, allmänheten och föreningar på kvällstid. 

 

Fritidsgård under 2000-talet har funnits i skolan under 90talet fram till början av 2000-talet. 

Under 80-talet fanns en fotoklubb. Idag används dessa lokaler som förråd.  

 

 

3. Evenemang i Ersnäs och Mörön 
Midsommar, Ersnäsdagen på Torget 

Julmarknad, Ralf Lundstensgården 

Mörödagen vid hamnen/badplatsen 

Hembygdsföreningen bjuder träffar, surströmming och palt, i Ersnäs. Surströmming i Mörön. 

Byaloppis i Ersnäs 

Hembergsutmaningen 

Fotbollsmatcher 

Valborg, majbrasa vid Fågeltornet i Mörön, vid återvinningen i Ersnäs. 

Tidigare fanns amatörteater i Ersnäs 

 

4. Övrigt   

Synpunkter från en person har kommit via Ersnäs bys facebooksida 2019-01-15:  
 

Flytta återvinning/sopstationen från Klubbvägens entré, och gör denna plats till en trevlig entré 

till Klubben och skapa en fräsch öppen yta möjlig för mötesplats. Vem vill se stängsel, skräp och 

skrot varje dag till sitt hem? Starkt önskemål och ett förslag att flytta återvinning/sopstationen 

från Klubbvägens entré till annan lämplig plats i Ersnäs by. Intressant hur tänkte de som valde 

denna plats för återvinning? Centrala infarten till Klubben, är sedan antal år numer en sopstation 

för hela Ersnäs by. Flera år i rad har även Ersnäs IF och by, majbrasan och dess firande av 

valborgsmässoafton placerats på denna plats. Det har inneburit fiskdamm för barnen mellan 

sopcontainrarna, grilla korv på marken bland soprester. Skapa en fin och trevlig entré till Klubben 

och en fräsch yta möjlig för mötesplats.  

 

Utifrån synpunkterna ovan diskuterades under mötet åtgärder för att skapa en 

trevligare entré till Klubben och Ersnäs vid återvinningsstationen med plank som 

både insynsskydd och skydd för att minska att skräp sprids runt i omgivningarna.  

Platsen för majbrasan är lättillgänglig, ofta lite snö så att det går att vistas där, samt 

hårdgjord yta som gör det enkelt att vistas på och även förbereda majbrasan.  

 

Under mötet diskuterades också nyinflyttade och hur de ska känna sig välkomna i 

byn och lära känna oss som bor i byn. Byaföreningen bjuder in till årliga 

surströmmings- och paltmiddagar. Dessa tenderar att locka framför allt äldre. För att 

locka barnfamiljer föreslår Gun en tacokväll utöver surströmming och palt. Gun tar 

med sig frågan till byaföreningen. 


