
   Minnesanteckningar 

 

 

Rådslag den 9 mars 2010 

 

Närvarande: Helge Björnström, Elaine Blomqvist, Eva-Lill Olovsson, 

Helena Strandberg, P-O Sundén, Sven Persson, Ulla Isaksson Axhammar 

(punkterna 1 och 2). Företrädare för EIF, Samfälligheten och Teaterföreningen 

saknades. 

 

Plats: Tranmyrvägen 29 

 

1. Helena Strandberg utses till justerare av dagens minnesanteckningar. 

 

2. Länsstyrelsen har av Bygdemedel beviljat 90 tkr för uppförande av 

HK-toalett på Torget. 

 

Rådslaget rekommenderar föreningarna att bilda en Byggrupp med en 

representant för vardera av de fyra (ev fem: Teaterföreningen) berörda 

föreningarna. Byggruppens uppgift blir 

 

att i ett första steg granska den budget som utgjorde underlag för ansökan och 

att fastställa om projektet är genomförbart med tanke på behovet av 

tillkommande finansiering och ideell arbetsinsats. 

 

I ett andra steg utser gruppen en arbetsledare, fastställer beslutsvägar och 

tidsschema och tar ställning till alla andra frågor som aktualiseras under 

arbetets gång. Projektet särredovisas och Byggruppen utser en 

ekonomiansvarig.  

 

SP åtar sig att som underlag för Byggruppens arbete göra en sammanställning 

av projekthandlingarna. 

 

Det kan noteras att den väg som passerar över Torget inte baseras på ett 

formellt servitut.  

 

3. Ulla A tar fram jourlistan för sommarens skötsel av Torget. Den läggs ut på 

www.ersnas.se i början av maj. Rådslaget understryker vikten av att varje 

förening lever upp till sitt ansvar. 

 

4. Varje styrelse sänder till krister@krivision.se inför vårnumret av EB senast 

den 17 maj en förteckning över styrelsens sammansättning för 2010 med 

angivande av ordf, sekr och kassör.  

 

5. Byaföreningen har beslutat att göra en ny ansökan om att Ersnäs ska utses 

till Årets by. En inventering av motiven gav detta resultat: Amatörteatern 25 

år; Novéant-samarbetet; gott samarbete mellan föreningarna; initiativ till en 

företagarförening och företagsamheten i byn; skidkul; Nederluleåstafetten; 

samarbetet mellan Hembygdsföreningen och skolan och mellan förskolan och 

Skidkul; EIFs existens; Ersnäsbladet och hemsidan; Ersnäskalendern; 
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skidspåret; välkomstpresent till nyinflyttade; nära dussinet årligen 

återkommande evenemang; Torget; Ralph Lundstengården; Hembergsleden; 

beständigheten i dessa aktiviteter. 

 

Anmäl till persson.sven@telia.com ytterligare motiv.  

 

6. För några dagar sedan hade redan nära 18 tkr influtit i medlemsavgifter för 

2010. I samband med flygblad om majbrasan påminns en andra gång om denna 

sak. Detsamma sker i EBs vårnummer i slutet av maj. Däremot avstår vi från 

att göra individuella uppföljningar. 

 

7. Rådslaget uttrycker sin uppskattning av EB och hemsidan. Föreningarna 

föreslås att lägga ut sina årsberättelser på hemsidan genom att kontakta web-

redaktören Krister Öhman. Det finns skäl att konstatera att tryckkostnaden för 

varje ex av EB i dess nuvarande utformning uppgår till 8,40 kr. Dessa 

tryckkostnader finansieras över Byaföreningens budget. 

 

8. Vid det första företagarmötet oktober 2009 beslöts bl a att majnumret av EB 

ska innehålla en fyrasidig bilaga som presenterar byns företag och att det 

numret ska distribueras till samtliga cirka 1.400 hushållen i Ale, Alvik, Antnäs, 

Måttsund och Ersnäs. Arbetet med detta inleds inom kort i samverkan med 

företagsgruppens ledare Peter Wåhlstedt. Då får också finansieringen 

diskuteras.   

 

9. Under fyra dagar i början av juli besöker 30 personer från samarbetsbyarna 

Ersnäs, Antnäs och Alvik sin blivande franska vänort Novéant-sur-Moselle. 

Gruppen genomför under våren en studiecirkel med sju träffar för att förbereda 

sig inför sommarns resa. En liten presentationsskrift har utarbetats som på 

franska presenterar de tre byarna. 

 

10. Här följer förteckningen över årets arrangemang med angivande av 

ansvarig förening/person: 

 

13 mars Nederluleåstafetten- EIF 

21 mars Klubbmästerskap på skidor – EIF 

27 april Paltmiddag – EHF 

30 april Majbrasa – EIF 

6 juni Nationaldagen -  EIF och EHF 

25 juni Midsommarafton – alla föreningar med Hilding B som 

sammankallande  

10 juli Ersnäsdagen – samtliga föreningar 

Juli/aug Två sommarcaféer på Torget - EHF 

September Surströmmingsmiddag – EHF 

Nov Julmarknad  

 

11. Frågan om inköp av två bord med fasta bänkar med placering på Torget är 

för närvarande inte aktuell.  

 

12. Elaine undersöker möjligheterna att föreningarna inköper en begagnad 

kopiator. 
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13. Den gemensamt ägda högtalaranläggningen förvaras i Ungdomsrummet i 

Ankaret och julgransbelysningen i KG Petterssons uthus. 

 

14. Behovet av reparation av Västerbyfäbodarnas ”stjihåga” beskrivs i EBs 

majnummer. 

 

15. Den förening som är intresserad av att förvara sitt arkiv på Folkrörelsernas 

Arkiv kontaktar Ida Engberg 0920-71945. 

 

16. Föreningarna erbjuds sommarpryoungdomar perioden 5-23 juli. 

Anmälan om arbetsuppgifter till Bo Axhammar. 

 

17. Det uttrycks önskemål om bättre skyltning till och längs elljusspåret. 

Slutligen notera vi att EHF tagit emot en stor kasse med tidningsurklipp om 

Ersnäs. 

 

 

Sven Persson Helena Strandberg 

Ordf o sekr  Justerare  


