
  
 

Verksamhetsberättelse för 2021. 
 
 
Styrelsen för Ersnäs Byaförening avger följande verksamhetsberättelse för 2021. 
 
Styrelsen har bestått av:  
 
Ordförande Elaine Blomqvist 
Sekreterare                    Anneli Lyckestig 
Kassör Siw Hansson 
Ledamöter Willy Sundvall 
 Lena Engstrand 
 Ulrika Rönngren 
 Angelica Elvelin - Lidström 
 Edvin Rohdin 
 
Revisorer Hans Sundén sammankallande 
 Gunnel Westerberg 
 Rose-Mari Bäckström revisorsuppleant 
 
Valberedning Gunnar Lauritz 
 Sandra Viklund  
 Karolina Svärd                 sammankallande 
 
 
Styrelsen har hållit tre protokollförda möten. Därtill kommer årsmötet, arbets-
gruppernas möten och möten för att förbereda vissa aktiviteter. Eftersom 2021 också 
lika 2020, har varit ett annorlunda år, p.g.a. pandemin, så har alla aktiviteter ställts in. 
 
 
Vi har 270 registrerade hushåll i Ersnäs och det är drygt hälften ca; 60 % som betalar 
årsavgiften och därmed stödjer föreningarna i byn.  
Medlemsavgiften är 225 kr. för familj och 150 kr. för singel.   
 
 
De årliga Rådslaget, i mars blev inställt, p.g.a. pandemin.  
Samma gäller Nederluleå stafetten. 
Midsommarfirandet blev också inställt. 
Ersnäsdagen i juli inställdes.  
 
Alla som motionerar efter Hembergsleden, har haft möjlighet att lämna en lapp i 
lådan, som finns där 3 km-genvägen viker av upp mot berget, varje sommarmånad 
dras vinnare, presentkort.  
 
Städkvällen i juni på Torget var vi flera som hjälptes åt, kvällen avslutades med fika. 
Coronasäkert (ute)  
 



 
 
 
2021 korades ingen till årets Ersnäsare. 
 
”Ersnäs by” Facebookgrupp ökar, vi har ca; 1200 medlemmar. 
 
Under hösten har en grupp bildats, för att få fram ett förslag av en sammanslagning 
av Ersnäs Byaförening och Ersnäs Hembygdsförening och justering av stadgarna, 
förslaget presenteras på föreningens årsmöte 2022. 
 
Till Höstmarknaden och Julmarknaden hjälpte Byaföreningen och några andra bybor 
med att bord och marknadsbord ställdes ut på Ralph Lundstengården.  
 
Granen har i vanlig ordning fått sin plats på Torget, för att sprida sitt ljus över byn. 
Tack till granuppsättarna. 
 
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 
 

 
Elaine Blomqvist         Anneli Lyckestig  Siw Hansson 
         
 
Ledamöter    
 
Willy Sundvall      Angelica Elvelin - Lidström Lena Engstrand 
 
 
 
Ulrika Rönnberg       Edvin Rhodin 
 

 
 
 


