
Verksamhetsberättelse 2011 för Ersnäs Hembygdsförening 

Styrelsen för Ersnäs Hembygdsförening avger härmed verksamhetsberättelse för 

2011. Styrelsen har under året sett ut som följande: 

Ordförande: Helena Strandberg 

Kassör: Susanne Hedlund 

Sekreterare: Kristina Eriksson 

Ledamöter: Hans Blomqvist, Elaine Blomqvist, Nina Dahlbom, Eva-Lil Olofsson och 

Karl-Gustav Pettersson. 

Revisorer: Tore Dahlberg, Sune Öhlund och suppleant Marie Lundström 

Valberedningen: Stig Blomqvist, Olle Olsson och Leif Lundström 

Ersnäs hembygdsförening har under året haft fyra styrelsemöten, inklusive årsmötet. 

Föreningen har som vanligt arrangerat en lyckad paltmiddag med lotteri för sina 

medlemmar, vi hade denna aprilkväll rekordantalet 80 stycken paltgäster!  

I juli deltog vi i ersnäsdagen, där vi sedvanligt sålde olika kulinariska läckerheter till 

de besökande. Ersnäsdagen genererade en vinst till varje deltagande förening som 

uppgick till nästan 4,000 kr, styrelsen hade redan under våren att vår del skulle 

investeras till att hjälpa till att färdigställa de sista sakerna på torget. 

Ersnäs Hembygdsförening har även uppmärksammat sörbyarnas vänortsarbete, 

ANEA, genom att sponsra så att värdfamiljerna i Ersnäs fick bjuda sina franska 

gäster på en lunch på torget. Vilket blev en uppskattad stund för alla. 

Vi har även haft två relativt välbesökta sommarcaféer i torpet, dessa har varit 

uppskattade då bybor kommit och njutit av hembakt fika och många trevliga 

pratstunder. 

Föreningen har också startat ett stickcafé i byn, där kvinnor i alla åldrar har träffats 

med och utan handarbeten för en trevlig stund. Under vår och sommarmånaderna 

har detta varit i soldattorpet och under den kalla årstiden har vi hyrt in oss i skolan. 

Det finns alltid hembakt fikabröd till försäljning och vi har även haft besök av den 

nyöppnade butiken ”ostickat” som hade försäljning av sina garner och tillbehör – 

detta evenemang lockade 15 personer att besöka oss. 



Bagarstugan har under uthyrningsperioden använts ungefär 20 gånger. Ersnäs 

Hembygdsförening har även pratat med Ersnäs skola om att låta eleverna komma dit 

till våren för att få prova på att baka mjukkaka och även besöka soldattorpet. 

Soldattorpet har som vanligt funnits tillgängligt till uthyrning och har förutom till 

stickcaféer och styrelsemöten hyrts ut 5 gånger under perioden maj – september. Vår 

förhoppning är förstås att fler bybor använder sig av möjligheten att hyra torpet, 

vilket vi tror kommer att ske nu när vi har rinnande vatten och även den fina 

toaletten i nära anslutning. 

I höst har föreningen också hållit en kurs i ”stjihåga”bygge i västibybodarna, Ersnäs 

samfällighet såg att behov fanns att rusta upp ”stjihågan” och undrade om intresse 

fanns hos hembygdsföreningen att göra det som en kurs. Den duktiga kursledaren 

Tore Dahlberg och de duktiga deltagarna gjorde ett fantastiskt arbete under dessa två 

vackra höstdagar. 

Under hösten har vi även haft en surströmmingsmiddag för våra medlemmar, detta 

väldoftande evenemang besöktes av ett femtiotal personer. 

Bokslutet visar att intäkterna för 2011 uppgår till 34,658 kronor och kostnaderna 

till18.700 kronor. Föreningens tillgångar uppgick vid årsskiftet till 11,273 kronor på 

företagskontot och 51,397 kronor på placeringskontot, den kontanta kassan uppgick 

till 5,595 kronor. Vårt aktieinnehav hade 111231 ett värde på 46,770 kronor.  

Ersnäs Hembygdsförening visar upp ett resultat på + 9,832 kronor. 

Även i år har Ersnäs föreningar använt sig av gemensam uppbörd av 

medlemsavgifter och när årets inbetalade avgifter delats lika mellan de 3 

föreningarna så fick varje förening 7,547 kronor, vilket är en minskning med 886 

kronor. Föreningarna ser att medlemsantalet sjunker och att 45 % av hushållen i byn 

betalade medlemsavgiften. Därför ställer sig nu alla föreningar frågan: Varför anser 

en majoritet av hushållen i byn att föreningarnas arbete (inklusive Ersnäsbladet) inte 

är värt 175 respektive 100 kronor? 

 

 

 

 



 

Styrelsen tackar för visat förtroende under året och tackar alla som engagerat sig i 

föreningens aktiviteter. 

 

Ersnäs 17 februari 2012 
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