Protokoll
Rådslag den 20 mars 2013
Närvarande: Elaine Blomqvist, Birger Johansson, Ulla Isaksson-Axhammar,
Kent Bäckström, Anders Vikberg, Krister Öhman, Gunnar Lauritz, Tord
Marklund, Sven Persson
Plats: Ankarets sammanträdesrum
Vi noterar att denna samverkansform mellan byns föreningar, som vi kallar
Rådslag, nu möts för tolfte året.
1. Till justerare av dagens protokoll väljs Anders och Krister.
2. Arrangemangen under innevarande år:
KM skidor

24 mars

EIF

Paltmiddag

10 april

HF

Majbrasa
30 april
EIF
Platsen vid E 4 kan inte längre användas. Försöken att hitta ny plats har ännu
inte lyckats. I år blir det skolgården som gäller där små grillbrasor tänds. Inför
2014 satsar vi på en vårkör ( tillägg av sekr)
Midsommarafton

22 juni

Ersnäsdagen
6 juli
(Birger sammankallande)

BF
BF/ HF/EIF

Två sommarcaféer

Elaine meddelar Krister tidpunkter

Surströmmingsmiddag

Elaine meddelar Krister tidpunkt

Hembergsutmaningen

14 el 21 september

EIF

3, Rådslaget beslutar att Årets Ersnäsare väljs och koras på samma sätt som
under föregående sex år. Ralph Lundstengården-presentkortet på 1.000 kronor
finansieras ur behållningen från Ersnäsdagen.
4. Rådslaget beslutar att ansöka om att Ersnäs koras till Årets By 2013. Birger
rådgör med landsbygdshandläggaren Unga och svarar för att en bearbetning
görs av den senast inlämnade ansökan från 2010. Denna bearbetade version
sänds på remiss till föreningarna. Eventuellt kallas till ett nytt möte i denna
krets för att fastställa den slutliga formuleringen av ansökan.
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5. Den gemensamma medlemsavgiften introducerades 2009.
Knappt hälften av byns 270 hushåll betalar avgiften. Utvecklingen har varit
följande:
2009
2010
2011
2102

147 betalande varav 20 utsocknes
151
”
17 ”
140
”
17 ”
154
19

En påminnelse har lagts ut på byns facebookgrupp liksom på byns hemsida.
Vidare distribueras i mitten av april en påminnelse i form av ett A 4-blad med
plusgirotalong och med info om bankgironummer (5970-5996).
Rådslaget beslutar att medlemsavgiften 2014 är oförändrad dvs 100 kronor för
ensamstående, 175 kronor för familj.
6. Det händer att textsidorna i Ersnäsbladet blir för kompakta. Detta må
redaktionen ha i minnet. Artiklarna får heller inte bli för långa. Om en bild är
intressant, gör det mindre om dess kvalitet inte är den bästa. Tyvärr har
försöken att få med skolan inte varit framgångsrika. Alla måste hjälpas åt för
att redaktionen ska kunna ha full koll på födslar och inflyttade. I nästa nummer
publiceras den aktuella listan över styrelsefunktionärer. På vår hemsida
återfinns styrelsernas samtliga medlemmar.
7. Webb-redaktören Krister önskas snabbare information från styrelserna.
Det händer ibland att informationen når Krister via flygblad i postlådan.
Förslag: Vid varje styrelsemöte tas frågan upp vad föreningen har att informera
Ersnäsbladet och webb-redaktören om.
8. Torgetgruppens ordf informerar om följande:
* Gruppen består av Ulla, Elaine, Stig B, Hans B, Lasse L och Tore D
* Under sommaren målas nybyggnaden (toa och förråd) ett andra varv.
* Parkeringen avskiljs från gräsmattan och påförs en del grus.
* Ulla kallar till städkväll och gör upp ett jourschema för sommaren som läggs
ut på Ersnässidan Torggruppen.
* Ett avtal kommer att slutas med Samfälligheten att nybyggnaden upplåts till
Hembygdsföreningen på 49 år.
9. En form av ”Gröna jobb” har återuppstått. Önskemål om arbetsinsatser
anmäls till Birger. Anders tar emot förslag till sommarjobb för
skolungdomarna.

2.

10. Birger tvingas meddela att ingenting har hänt i Stadshuset rörande den
byautvecklingsplan som levererades under 2011. För vår egen del kan det
finnas skäl att aktualisera planen. Birger återkommer till föreningarna om
detta. Planen finns på vår hemsida. En notis om saken i nästa EB-nummer.
Byaföreningen erhåller årligen den s k byapengen på 12 tkr. Det finns resurser
att ansöka om i Landsbygdskommittrén för särskilda projekt vilket vi bör ha i
åtanke.
11. Med skammens rodnad på kinderna meddelar undertecknad sekr att han
inte levt upp till åtagandet från föra Rådslaget att ta fram ett förslag till enkät
till byborna. Rådslaget beslutar att en sådan en enkät ska genomföras och sekr
åtog sig på nytt ansvaret att komma med ett förslag. Enkäten bifogas ett
kommande nummer av EB. Svaren lämnas angingen via webben eller läggs i
brevlådorna som tilhörl Gunnar L och Sven P.
12. Elva bybor deltog i Nederluleåstafetten den 16 mars. Även i år kommer
Byaföreningen därför att den vägen få ett kassatillskott. Byaprisets fortsatta
existens avgörs vid ett NLS-uppföljningsmöte 4 april. Kommunen har
nämligen dragit tillbaka sin finansiering.
13. Rådslaget beslutar att tacka nej till kommunens inbjudan att i någon form
delta i firandet av att kommunen numera har 75 000 invånare.
14 . Det rapporteras regelbundet om vårt samarbete med Novéant. Elaine
meddelar att vad som närmast står för dörren är en resa till denna franska
kommun 4-11 maj i vilken deltar tolv ersnäsbor och fem f d ersnäsbor. Antalet
deltagare är totalt 28. Ersnäs är sålunda även i detta avseende en mycket aktiv
och utåtriktad by som för årtionden sedan borde ha korats till Årets by. Vidare
kommer vi att från slutet av maj till början av september inom ramen för ett
EU-program ta emot en fransman i våra tre samverkande byar Alvik, Antnäs
och Ersnäs. Han heter Mickael Dangin och är 22 år gammal. Har ni idéer om
arbetsuppgifter, kontakta undertecknad SP.
15. Nyligen kom byggandet av den planfria korsningen igång på allvar.
Graven i söder gränsande mot Tranmyrvägen, kommer att beröras. Där den
korsar E 4, vore en sänkning önskvärd. En sådan skulle förbättra
markförhållande i ”Nyområdet”. Byaföreningen har kontakter med
kommunen i detta ärende och är även engagerad i frågan om placeringen av
sopsorteringsstationen.
16. Sekr lanserar idén om att vissa år komplettera Årets Ersnäsare med
utseendet av en hedersmedborgare. Skillnaden är att den senare kan mycket
väl verka i egna syften, alltså att arbeta ideellt för byn är inte ett krav.
Förslagsställaren får i uppdrag att utveckla idén och tillställa de fyra
närvarande föreningarnas ordförandena resultatet.
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17. Övriga frågor
* Ska vi - förutom välkomstgåvan och en blänkare i EB – uppmärksamma
nyinflyttade genom att inbjuda dem till ett kaffesamkväm. Byaföreningen
funderar på saken.
* Vi får gemensamt anstränga oss att hålla ordning på anslagstavlorna.
Anslagstavlan vid Hääsch behöver en ansiktslyftning. Notis om saken i EB.
Utsocknes företags anslag avlägsnas.
* En fråga om en hjärtstartare i byn kommer att ingå i enkäten.
* Lokalhyra ska alltid debiteras och Elaine ska alltid informeras om lokalens
användning. Nycklar finns idag hos Elaine (+ extranyckel), Anders V, Birger J,
Maria Engström och Hilding L. En del slarvar med städningen. Info i nästa
EB-nummer.
*Thord M anmäler till Birger behovet av slyröjning i Västerbyfäbodarna.
*Om byggande sker utanför byns VA-infrastrukturområde, måste
tomtsäljaren/byggaren ombesörja VA.
*Om Dålaskajen ska underhållas med hjälp av kommunala bidrag, måste en
förening för ändamålet bildas. Byaföreningen åtar sig inte uppgiften.
* En omorganisation av ägandet av de sju ”pensionärslägenheterna” är på
gång. Birger rapporterar i EB.
Sven Persson
Sewkr

Anders Vikberg
Justerare

Krister Öhman
Justerare
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