
Verksamhetsberättelse för 2012. 
 
 
Styrelsen för Ersnäs Byaförening avger följande verksamhetsberättelse för 2012. 
 
 
Styrelsen har bestått av;  
 
Ordförande;   Birger Johansson 
Sekreterare;   Elaine Blomqvist 
Kassör;   Gunnar Lauritz 
Ledamöter;                      Willy Sundvall 
                      Lena Engstrand 
                      Stig Blomqvist 
                     Per-Olov Sundén 
 
Revisorer;                    Hans Sundén    (sammankallande) 
                    Gunnel Westerberg 
 
Revisor suppleant;          Rose-Mari Bäckström 
 
Valberedning;                Sven Persson    (sammankallande) 
                   Karolina Svärd 
 
Styrelsen har hållit fem protokollförda möten, därtill kommer årsmötet, arbetsgruppernas 
möten och möten för att förbereda vissa aktiviteter. 
 
Antalet betalande under 2012  inom parentes 2011 års siffror;  
Familj, 114  (104)  enskild; 39  (36)    En ökning jämfört med 2011. 
Varav utsocknes; 18   (17) 
 
Det årliga Rådslaget i mars, där styrelserna från föreningarna i byn träffas. 
Minnesanteckningar finns på www.ersnas.se under föreningar. 
Styrelsen uppvaktade skolans elever för medborgarförslaget, om E-4 korsningen, det blev 
en bejublad föreställning marängswich och diplom. 
 
Nederluleåstafetten i mars där endast sju skidåkare från byn deltog, och dom lyckades 
knipa en bronsplats, som genererade 1000 kr. till byakassan. Sammanlagt hat stafetten 
tillfört byakassan 21000 kr. under åren, årets segrare blev Smedsbyn god tvåa Antnäs och 
bronsplatsen knep Ersnäs. 
 
Birger Johansson är representant i Byaforum för Sörbyarna öst.  
På Landsbygdsforumet i Avan där Birger deltog, informerades att gång och cykelvägarna 
mellan Antnäs och Ersnäs förbättras i samband med nya E4 korsningen, och att Antnäs är 
navet i Sörbyarna.  Berörda markägare och intresserade har informerats angående gång 
och cykelvägen. 
 
 
 



Ersnäs by har en egen facebock grupp med ca; 70 medlemmar, där man med bild och text 
visar vad som händer i byn. Birger Johansson ansvariga. 
 
Nätverksträffarna vår och höst i byarna, där vi redovisar vad som händer i våra byar. 
Anders Nordlund från Civilförsvarsförbundet informerade om deras projekt  
Hjärta att hjälpa. Han visade hur en hjärtstarter fungerar och kostnader och om behovet 
ute i byarna. 
 
Inget nationalfirande på Torget den sjätte juni.   
Midsommarafton firades på Torget, byaföreningen var värd, den var välbesökt och ett 
fantastiskt vackert väder.  
Ersnäsdagen var också välbesökt både på Torget och Ralph Lundstengården, då var även 
vädergudarna med oss. Båda tillställningarna gav ”klirr” till föreningskassorna. 
Årets Ersnäsare, Anders Wikberg blev förärad med diplom och presentkort. 
 
Muddringen vid ”Dålakajen” det var krångligt och dyrt att söka tillstånd, p.g.a.  
Natura 2000, styrelsen lade det till handlingarna. 
 
Årets by 2012 blev Antnäs, Ersnäs har inte lämnat in någon ansökan för 2012,  
Grattis, Antnäs till utmärkelsen. 
 
Julgranen har lyst på Torget. Tack alla ni som på ett eller annat sätt har medverkat till att 
granen kom på plats och har lyst upp i byn. Tord Marklund skänkte granen.  
 
Styrelsen tackar för förtroendet som visats under året och tackar alla som på ett eller annat 
sätt deltagit i föreningens verksamhet. 
 
Vi önskar föreningen och den nya styrelsen lycka till i det fortsatta arbetet.  
 
 
Ordförande     sekreterare     kassör 
 
 
Birger Johansson    Elaine Blomqvist    Gunnar Lauritz 
 
 
Ledamöter   
 
 
Stig Blomqvist    Per-Olov Sundén       Lena Engstrand 
 
 
Willy Sundvall   
 
   Ersnäs den 9 jan. 2013 
 
Ersnäs jan. 2013                    


