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Rådslag den 15 mars 2012 
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Hans Strandberg, Thomas Johansson, Kent Bäckström, Anders Vikberg, 
Sven Persson 
 
Plats: Skolans matsal 
 
1. Till justerare av dagens protokoll väljs Ulla och Kent. Vi noterar att denna 
samverkansform mellan byns föreningar, som vi kallar Rådslag, nu möts för 
elfte året. 
 
2. Arrangemangen under innevarande år: 
 
KM skidor  10 mars EIF 
Paltmiddag   25 april HF 
Majbrasa   30 april EIF 
Nationaldagen  6 juni EIF/ HF (slopas eventuellt) 
Midsommarafton 22 juni BF 
Ersnäsdagen   8 juli BF/ HF/EIF (Birger sammankallande) 
Två sommarcaféer Elaine meddelar Krister tidpunkter  
Surströmmingsmiddag          ”               ” 
Hembergsutmaningen 16 september EIF 
Julmarknad  Tidpunkt ej fastställd 
 
3. Rådslaget beslutar att Årets Ersnäsare väljs och koras på samma sätt som 
under föregående fem år. Ralph Lundstengården-presentkortet på 1.000 kronor 
finansieras ur behållningen från Ersnäsdagen. 
 
4. Den gemensamma medlemsavgiften introducerades 2009. Rådslaget 
beslutar att fortsätta på den inslagna linjen. 
 
Knappt hälften av byns 270 hushåll betalar avgiften. Utvecklingen har varit 
följande: 
2009 147 betalande varav 20 utsocknes 
2010 151 ”          17     ” 
2011 140 ”          17     ” 
 
Årets hittillsvarande inbetalningar ligger långt under dessa siffror. I april går vi 
ut med en påminnelse i form av ett A 4-blad med plusgirotalong och med info 
om bankgironummer (5970-5996). Distributionen samordnas med HFs 
information om paltmiddagen. Elaine och Anders samordnar detta. Det är 
viktigt att då klargöra, vilken nytta byborna har av föreningarna. 
 
I årets första nummer av EB fanns en notis på sidan 4 om att det nu är dags att 
inbetala medlemsavgiften. En inbetalningsavi bifogades flertalet ex. 



Motsvarande åtgärd 2013 ges en annan utformning. Ett separat lösblad, 
motsvarande årets påminnelse, läggs in i det första EB-numret för året. 
Rådslaget beslutar att medlemsavgiften 2013 blir 100 kronor för ensamstående, 
200 kronor för familj. 
 
5. Kostanden för distributionen av EB till utsocknes uppgår till runt 700 
kronor/år. Deras medlemsavgifter tillför föreningarna närmare 1.500 kronor. 
Så får det fungera även i framtiden. Krister och Sven samråder om de åtta, som 
betalar ett abonnemang, i syfte att strömlinjeforma hanteringen.  
 
6. Rådslaget konstaterar med stor tillfredsställelse att byggandet av en planfri 
korsning  påbörjas under året. Byaföreningen kommer under våren dels att 
uppmärksamma skolbarnens insats, dels ordna ett informationsmöte för 
byborna med inbjudna från Trafikverket. 
 
Byaföreningen har yttrat sig över tänkbara alternativa dragningar av 
Norrbothniabanan, ett projekt som avtecknar sig i en dimhöljd framtid. 
Yttrandet finns att läsa på vår hemsida. 
 
7.  Vi inventerar beståndet av arbetsgrupper: 
Torggruppen Ulla (sammansättningen klargörs av resp styrelse) 
Ersnäsdagen Birger 
Ersnäsbladet Femhövdad redaktion 
 
8. Torggruppen planerar att under året genomföra följande åtgärder: 
*  målning av nybyggnaden 
*  hängrännor/stuprör  
*  skötbord  
*  hyllor i förrådet 
*  sådd på redan utlagd matjord. 
 
Ulla utarbetar en budget för dessa åtgärder, som överlämnas till BF.  
 
Årets jourschema omfattar perioden 6 juni till slutet av september. Styrelserna 
anmäler till Elaine vilka personer som tar jourveckor och när. 
 
Städkväll på Torget den 22 maj med början kl 18. 
 
9. Årets sommarpryoperiod infaller 2-20 juli. Föreningarna anmäler till 
Anders senast 12 april planerade arbetsuppgifter. Varje förening utser en 
kontaktperson som, då arbetena genomförs, ska vara tillgänglig för 
arbetsledaren. 
 
10. Det finns behov av att röja i anslutning till de båda ladorna som HF äger 
vid gamla E 4-bron. Rådslaget berörde också ladornas framtid. Dock är detta 
en angelägenhet som ligger på HFs bord. 
 
11. Web-redaktör Krister efterlyser mer aktivitet från styrelsernas sida. 
Exempelvis bör årsmötesprotokollen läggas ut på hemsidan liksom är fallet 
med detta rådslagsprotokoll. 



 
12. Ett par förslag om förbättringar av Ersnäsbladet presenteras: 
 
*  Ibland kan det bli för massiva textmassor. I stället fler bilder. 
* Vissa delar av läsekretsen har förmodligen ett begränsat intresse för 
tillbakablickar. Inte minst kan detta gälla nyinflyttade. I stället en större 
betoning av nuet.  
* Alla nyinflyttade uppmärksammas med korta intervjuer och foton.   
 
13. På kommunens begäran har BF utarbetat en byautvecklingsplan och 
belönades för detta med en kassaförstärkning på 2 tkr. Endast ett tiotal byar 
hörsammade kommunens önskemål. Planen behöver dock fördjupas och 
konkretiseras. Birger sammankallar i detta syfte företrädare för föreningarna 
till en tankesmedja. 
 
14. Rådslaget beslutar genomföra en enkät för att inhämta bybornas 
uppfattning i olika frågor. Sven tar fram ett förslag som i ett första steg 
diskuteras med Thomas och Krister. Resultatet skickas till föreningsstyrelserna 
för yttrande.  Enkäten distribueras i samband med ett kommande nummer av 
EB. 
 
15. Inga-Lill Granberg, Antnäs och Sven P har lagt fram ett medborgarförslag 
som kommer att resultera i en folder som beskriver ett antal av kommunens 
vandringsleder bl a Hembergsleden 
 
En skylt med det namnet Hembergsleden monteras på företagstavlan vid den 
östra infarten till byn. 
 
16. Elaine redogör för samarbetet med den franska kommunen Novéant och 
om den nybildade ”Vänortsföreningen ANEA”. Bl a planeras en tvåspråkig 
webplats  www.anea.eu. 
 
17. Övriga frågor 
 
* Hans meddelar att en fäboddag planeras för att utföra en del röjningsarbeten 
på Västerbyfäbodarna. 
* Birger meddelar att BF inte kommer att engagera sig i förslaget om att 
muddra vid Dålakajen. 
* Birger föreslår att en facebookgrupp etableras för byborna. Krister och 
Birger undersöker saken. 
 
 
Sven Persson  
 
 
Ulla Isaksson Axhammar  Kent Bäckström 
Justerare   Justerare      
   
   


