
Protokoll 

Rådslag 2019 
Tid och plats: 19 mars i Ankaret 

Närvarande: Bo Axhammar, Krister Öhman, Ulla Isaksson-Axhammar, Elaine 
Blomqvist, Sandra Viklund, Sara Borgström, Anders Vikberg, Gunnar Lauritz, 
Sven Persson 

1. Bo Axhammar väljs till mötesordförande, Sven Persson till mötessekreterare
och Sandra Viklund till justerare.

2. Arrangemang under 2019

Händelse Tidpunkt Plats Ansvarig förening 

KM på skidor Slutet mars Gläntan EIF 

Paltmiddag 3 april Ankaret Byaföreningen 

Loppis 7 april Ankaret Byaföreningen 

Majbrasa 30 april Miljöstationen EIF  

Fotbollsderby (vs Alvik) 23 maj Pålbacka EIF 

Nationaldagen  6 juni Torget EIF/Teaterföreningen 

Midsommarafton 21 juni   (EB kollar med arrangerande unga damer) 

Ersnäsdagen   6 juli Torget EIF, Byaför, Teaterför 

Loppis 3/4 aug Olika platser Grannsamverkan 

Hembergsutmaningen 15 sept Gläntan  EIF 

Surströmming  oktober Ankaret Hembygdsföreningen 

Julmarknad  23 nov R L-gården 

Julgranen reses 23 nov Torget Torgetgruppen 



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

Det vore praktiskt om föreningarnas brevlådeinformation om arrangemang 
samordnades. Facebookgruppen Ersnäs by och www.ersnas.se är andra effektiva 
informationskanaler. 
 

3.  Krister Ö går igenom byns hemsida. Här finns en omfattande dokumentation 
både bakåt i tiden och i nutid. Exempelvis går det här att kolla status på 
skidspåren och ”vandra” Hembergsleden med hjälp av informationsguiden. 

Facebooksidan ”Ersnäs by” har idag 723 medlemmar. Detta är en ökning med 200 
medlemmar sedan 2017. Sidan administreras av Sara B och Angelica Elvelin.  

Dessa två informationsvägar tillsammans med Ersnäsbladet innebär att vi förfogar 
över en utmärkt infrastruktur avseende information. 
 

4.  I november 2018 utkom nr 100 av Ersnäsbladet. Det första numret är daterat 
april 1997. Dessa 100 nummer har nu lämnats för inbindning till Luleå 
Bokbinderi. De två volymerna förvaras sommartid i Torpet och vintertid i någon 
av Ankarets bilokaler. 

 

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

Vid ett kommande möte månadsskiftet april/maj läggs skötseln av området fast. 
Det handlar om 17 sommarveckor och det handlar om att schemats frivilliga 
krafter behöver förstärkas utöver de vanligtvis åtta skötselpersonerna.  
 

6.  Luleå kommun har gett organisationen ”Hela Sverige ska leva” i uppdrag att ta 
fram en plan för utvecklingen i de fem sörbyarna Avan, Klöverträsk, Antnäs, 
Måttsund och det som i detta sammanhang kallas Ersnäsbygden som också 
inkluderar Mörön.  Sara Borgström tillsammans med Sandra V redovisar hur detta 
arbete bedrivs. Hittills har elva möten genomförts; det första ägde rum den 13 
november 2018. 

Arbetet ska utmynna i en handlingsplan där vi redogör för hur vi ser på 
utvecklingen i vår bygd och där vi presenterar förslag för hur vi önskar att 
framtiden ska gestaltat sig. Detta material blir sedan ett underlag för kommunens 
planering. 

Sara B utformar ett planförslag som intresserade sedan får yttra sig över.  



Den 2 april äger nästa möte rum. Då deltar företrädaren för ”Hela Sverige ska 
leva” Lars Bergström. Den 2 maj möts vi för att diskutera det rapportförslag som 
då ligger på bordet. Ambitionen är att planen ska levereras före midsommar. 

Hittillsvarande noterade inslag i planen: 

Förbättra trafiksäkerheten 
Skapa lokal för idrottsaktiviteter 
Bevarandet av förskola/skola är ett måste 
Boende för unga och äldre. Inventering av outnyttjade bostadsytor 
Bilpool (se nedan) 

Kommunens VA-rådgivare kommer att inbjudas (Sandra ansvarig) till ett möte i 
Ersnäs.  

Antalet deltagare vid mötena har legat på tio/tolv eller lägre. Vi konstaterar att en 
stor majoritet av invånarna har andra prioriteringar av sin tid än att engagera sig i 
frågor om byautveckling. Respektive förening uppmanas ta med frågan till sina 
respektive medlemmar och fundera kring Ersnäsbygdens vision och förslag. 
Senaste version av handlingsplanen finns tillgänglig på facebook och hemsidan.  

7.  Sandra V och Bo A har undersökt idén att starta en bilpool. Att samåka skulle 
innebära ett antal fördelar och idén måste därför prövas. Det enklaste är att starta 
en facebookgrupp med en bilpool som enda syfte. Sandra åtar sig att skapa en 
facebookgrupp och initiera detta.  

Ett försök av det här slaget har genomförts i Påläng. 

8.  Till minne av sin bortgångna hustru har Bernt Dybern i två omgångar skänkt 
tillsammans 12 tkr till byns föreningar. Beloppet finns på EIFs konto. 

Rådslaget beslutar att medlen ska användas för en investering (alltså inte löpande 
kostnader) i anslutning till Ankaret. Den blivande Ankaretgruppen får ansvaret att 
besluta om denna investering. När så skett, informeras gåvogivaren om detta i ett 
tackbrev som författas av Sven P. 

9.  Om några dagar konstitueras den grupp med fyra medlemmar – en från vardera 
av de fyra samverkande föreningarna Byföreningen, EIF, Hembygdsföreningen 
och, Teaterföreningen – som får ansvaret för administrationen av Ankaret med 
biytor. Ordningsregler kommer att utformas. Namnet blir Ankaretgruppen. 

Ulla IA och Carin Sundén har med benäget bistånd av sina män (Bo och Hans) 
lagt ned ett omfattande arbetet på att fräscha upp dessa lokaler. 

10.  Till kontot för den gemensamma medlemsavgiften har till dags dato influtit 
24 750 kronor. I dagarna distribueras i alla postlådor en påminnelse om 
medlemsavgiften. 



Av praktiska skäl dras i år lotterna i medlemslotteriet med nio vinster före 
Ersnäsdagen. Detta lotteri baseras på medlemsmatrikeln.  

11.  Övriga frågor 
 
 * Byaföreningen har hos kommunen ansökt om ett anslag på 34 tkr för åtgärder 
avseende Bagarstugan avrundat 27 tkr och Hembergsleden avrundat 7 tkr. 

 * Fågeltornet vid Ersnäsfjärden invigs söndagen den 5 maj kl. 09.00 av f.d. 
kommunalrådet Petersen 

 

12. Ordförande förklarar mötet avslutat.  

 

 

Bo Axhammar   Sven Persson 
Ordf   Sekr 

 

 

       Sandra Viklund 
        Justerare 


