Minnesanteckningar

Byaplan Ersnäsbygden.
Tema Service
Möte den 11 mars 2019
Deltagare: Fanny Wänstedt, Ingegerd Skoglind Öhman, Tore Dahlberg, Elaine Blomkvist,
Krister Öhman, Annika Degerman, Elsy Eriksson, Elisabet Sebardt Persson, Sandra Viklund,
Sven Persson.
Det var aviserat att kommunens landsbygdsutvecklare Roger Ylinenpää skulle delta i detta
möte. Han var emellertid frånvarande p g a semester.
Inom sektor Service skiljer vi på privat och offentlig sådan. Den privata bygger på privat
företagande. Våra möjligheter att påverka i det avseendet är begränsade. I den kommande
planen listar vi dock områdets företag.
Skolan
Den utan jämförelse viktigaste tillgången på offentlig service är förskolan med 42 platser och
skolan med fn runt 80 elever.
Susanne Engström kommer att skriftligen framföra önskemål avseende förskolan. Vi
konstaterar att den är underdimensionerad. En hel del barn måsta åka till Antnäs vilket
innebär att stadspendlande föräldrar är hänvisade till bilen.
Skolan skulle gärna vilja ha tillgång till en skogsdunge som finns i anslutning till skoltomten.
Markägaren (Tord Marklund?) kontaktas av Sven P. Sandra påminner Sara B om kontakten
med skolan för att efterhöra deras eventuella önskemål.
Sjukvård mm
Närsjukvården är tillgodosedd via Bergnäsets HC och viss hemsjukvård för äldre. På detta
område finns inte anledning att framföra ytterligare önskemål. Detsamma gäller ambulans och
brandkår. Här har kommunen fatställt att utryckningstiden inte får överskrida 20 minuter.
Frågan om att göra en hjärtstartare tillgänglig kommer att aktualiseras i kommande nummer
av Ersnäsbladet och drivas av Byaföreningen.
Sörbyhallen har viss paketutlämning. Försändelser via Post Nord kan emellertid inte hämtas
där utan då måste staden besökas. Vårt önskemål är att även Post Nord knyts till Sörbyhallen.
.

Övrigt
Under samtalets gång kommer vi också in på ämnen som tillhör tidigare inslag i vår
mötesserie. Dessa punkter noteras i dessa minnesanteckningar även om det kan bli
upprepningar.
Minnesanteckningarna från tema Kommunikation (2019-02-13) kompletteras med att även
Klubbvägen förses med fartkamera och att två av farthindren av typ chikan på denna väg
förbättras.
Sandra undersöker när kommunansvarig för VA kan besöka Ersnäs. När datum är fastställt,
kallare vi aktuella markägare till detta möte. Sandra har listan över dessa markägare.
Byns källsorteringsplats förses med ett plank
Vision
I grundmaterialet för detta planarbete finns också en uppmaning att forma en vision av hur vi
”verkligen skulle vilja se framtiden för vår by. Vilken typ av by vill vi vara?” Den
möjligheten bör vi ta till vara. Låt oss göra ett försök att - men med fötterna på marken teckna en bild av det framtida Ersnäs.
Den fortsatta hanteringen
Information om planarbetet finns på www.ersnas.se
Sara B har åtagit sig att formulera ett förslag till text. Den 2 maj möts vi för att diskutera det
textförslag som dessförinnan distribuerats till deltagarna. Textförslaget läggs också ut på
hemsidan (Krister) och på Facebook (Fanny).
Planen levereras före Midsommar till adressaten Roger Ylinenpää i Stadshuset.

Vid tangenterna
Sven P

