
 1 

Verksamhetsberättelse Ersnäs Hembygdsförening 2021    

 
Styrelsens sammansättning under året: 
Ordförande: Helena Strandberg 
Kassör: Elaine Blomqvist 
Sekreterare: Ingegerd Skoglind Öhman 
Ledamöter: Hans Sunden, Torbjörn Fredriksson, Monika Johansson och Tomas Johansson 
Revisorer: Erling Öhman, Georg Johansson, suppleant Marie Lundström 
Valberedning: Gun Hellström Dahlberg, Karl Gustav Pettersson. 
 
Styrelsen för Ersnäs Hembygdsförening avger härmed verksamhetsberättelse för 2021. 
 
Ersnäs hembygdsförening har under året haft tre styrelsemöten, inklusive årsmötet.  
Antalet styrelsemöten har under året minimerats till följd av pandemiläget på grund av Covid-
19. Ärenden har vid behov dryftats via e-post eller telefon. 
 
Höstmarknaden vid Ralph Lundstengården den 11 september hölls av Kristina Holmberg i 
samarbete med Ersnäs hembygds- och byaförening. Tillställningen blev lyckad och besökarna 
var många. Marknaden återkommer i september 2022.  
 
Den årliga surströmmingsmiddagen i Ankaret som brukar hållas i oktober har i likhet med 
fjolåret ställts in. Förhoppningsvis kan traditionen återupptas 2022, vilket även gäller övriga 
aktiviteter som sker byagemensamt. 
 
Ställplatsen för husbilar/-vagnar på Torget har varit uthyrd till 33 betalande övernattare under 
sommaren. Som kuriosa kan nämnas att två av dem betalades med ogiltiga, äldre svenska 
sedlar. Gissningsvis har någon utlandsturist sparat överblivna pengar sedan tidigare 
Sverigeresa. Ställplatserna har i huvudsak använts av svenska resenärer, men även av ett antal 
utländska. 
 
Bagarstugan har hyrts ut till tretton bakningar under året, och bagarna utgörs av bybor och 
personer ”utifrån”. Visst underhållsarbete har utförts under året, bland annat byte av kranbröst 
till droppande vattenkran. Planering av åtgärder avseende fogar och höjdskillnader mellan 
stenarna i bakugnen har gjorts. Brädfodringen på vedboden vid bagarstugan har renoverats 
under sommaren.  
 
Torpet har hyrts ut tre vid tre tillfällen; till styrelsemöten och privat tillställning. 
 
Ersnäs hembygdsförening, Ersnäs byaförening och Ersnäs IF har gemensam medlemsavgift, 
vilket innebär att betald avgift ger medlemskap i alla tre föreningarna. Alla av hushållen i 
Ersnäs är inte medlemmar, men antalet har stigit under senaste åren. Tillsammans anordnas 
aktiviteter och anläggningar byggs upp/underhålls kontinuerligt. 
 
Ovan nämnda tre föreningar har under året haft ansvaret för uthyrning av lokalen Ankaret från 
kommunen och det har fungerat bra. Under året har underhålls- och renoveringsarbete utförts 
av Ankaretgruppen, som utgörs av medlemmar från respektive förening.  
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Ordförande Helena har kontaktat byaföreningens ordförande angående ett gemensamt möte 
för att diskutera sammanslagning av de båda föreningarna. Ett möte hölls i oktober 2021, och 
deltagarna gav enhälligt stöd för sammanslagning. En arbetsgrupp med tre representanter från 
vardera förening bildades, och har utarbetat förslag till stadgar för den nya, gemensamma 
föreningen. 
 
Styrelsen tackar för visat förtroende under året och tackar alla som engagerat sig i föreningens 
aktiviteter. 
 
 
Ersnäs 2022-05-24 
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