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Vår skola - Räddning eller uppskov?

Talesättet lyder att man ”inte vet 
vad man har förrän man förlorat 

det”. Jag tror att alla vi med hjärtat i 
Ersnäs fått känna på värdet av det vi 
har och lärt oss att uppskatta det nu. 
Hotet mot skolan som har 
tyngt bygden under som-
maren och hösten har fått 
många av oss att inte ta 
vår förskole- och skolverk-
samhet i byn för given. 
Värdet av vår skola som 
stått ståtlig i byn sedan 
1930-talet är det nog fler 
än jag som har omvärderat 
sista tiden. Denna insikt 
har engagerat oss och fört 
oss samman i en kamp, som nu när 
jag ser tillbaka på den, har varit helt 
otrolig och visat på en enorm styrka, 
mod och drivkraft.

Bybor i alla åld-
rar har gått sam-
man för ett syfte; 
att rädda vår skola! 
Vi har verkat på 
många håll och i 
många forum för en 
enad sak. För vår 
skola är ju inte bara 
en skola. Den är 
en mötesplats, en 
samlingslokal och för många en för-
utsättning för ett liv på landsbygden. 

Nedläggningshotet yppades i bör-
jan av sommaren, ganska just efter 
skolavslutningen. Vi hade sett ned-
läggningsvågen skölja över de norra 
delarna av kommunen och nu gick 
det upp för oss att vi var näst på tur. 
Den första planen var att alla sörbya-
skolorna skulle centraliseras till en 
stor enhet i Antnäs, varefter denna 
plan senare revideras till att endast 
omfatta ett nedläggningshot mot Ers-
näs- och Klöverträskskolan. Protes-
terna som följde dessa förslag har va-
rit massiva och Ersnäs har verkligen 
varit i framkant i skolkampen i kom-
munen under hösten, detta kan vi alla 
vara stolta över. Vi har haft möten, vi 
har skrivit insändare, vi har demon-
strerat tillsammans med tusentals, vi 
har sittstrejkat utanför Stadshuset i 
en vecka och vi har bjudit in politiker 
till att besöka vår skola och se verk-
samheten. Vi har spelat in en film, vi 
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Julmarknad på Ralph 
Lundstengården

Lördag 23 november
Marknaden pågår kl. 11.00-16.00 i 
Stenladugården, i bagarstugan och 
utomhus. I restaurangen serveras 
risgrynsgröt och skinksmörgås med 
tillbehör, kaffe och go´fika. Vi bju-
der på glögg och pepparkakor.

Nytt för i år! Tomten och Tomtemor 
har flyttat in i ”Tomtebo” och tänker 
stanna där hela vintern! Under jul-
marknaden kan alla barn passa på 
och lämna sin önskelista till Tom-
ten!

Sagostund för barn 3-6 år
Alla åldrar är välkomna söndag den 
24 nov kl. 15.00 i Ankaret.

Högläsning ur ”Mamma Mu och krå-
kan” tillsammans med Lena Jacobs-
son.

Efter föreställningen bjuder Ersnäs 
IF barn och vuxna på varmkorv, 
dryck, kaffe och kaka. Fri entré!

Arr: Skådebanan Norrbotten, Lu-
leå kommun, Folkuniversitetet Norr 
samt Ersnäs IF

Julbord på Ralph 
Lundstengården

Årets julbord startar den 28 no-
vember och serveras t.o.m. den 
22 december. Skolans Luciatåg be-
söker oss kl. 18.00 den 12 decem-
ber. Uppträdandet sker utomhus.

Nu kan man även övernatta i Norr-
bottensgården och uppleva en äkta 
gammaldags justämning.

Besök gärna vår hemsida för mer 
information:

www.ralph-lundstengarden.com

har medverkat i tidningar, i radio, i tv 
både lokalt och nationellt och genom-
gående har det varit fantastiska insat-
ser från Ersnäsbor som fört vår talan i 
dessa kanaler.

Jag tror flera av oss har lärt 
sig mycket om demokrati 
och politik under denna 
tid. Framför allt barnen. De 
har varit högst delaktiga i 
kampen och fått en lärdom 
i hur människor som går 
samman har möjlighet att 
påverka. Detta kommer de 
stärkta bära med sig.

Som de flesta säkert vet är vår skola 
nu fredad i ett par år, men på sikt är 
det fortfarande osäkert. Politikerna 

uttalar sig i termer av att de ”åter-
kommer till Sörbyarna” och den lång-
siktiga planen är fortfarande en stor-
skola i Antnäs, vilket även stödjs av 
reformen ”Framtidens skola” som är 
antagen av Kommunfullmäktige för 
flera år sedan. Vi kan alltså hämta an-
dan, men inte luta oss tillbaka efter-
som hotet kvarstår fast på längre sikt. 

Jag är dock full av tilltro till att vi fort-
satt besitter en hög beredskap, god 
kunskap och enorm drivkraft i skol-
kampen. Länge leve Ersnässkolan!

Anneli Lyckestig



Födda
Den 24 augusti föddes Helmer, vikt 3475 gr. längd 49,5 cm. Syskonen är 
Ottilia  och Hjalmar. Lyckliga föräldrar är Angelica och Tobias Lidström, alla 
bor på Bäcktorpsvägen 46.

Annika Lindmark och Torbjörn Tapani har fått en dotter, Ava, den 28 au-
gusti. Ava vägde då 3520 gram och var 48 cm lång. Storebror heter Kalle 
och är 4 år. Familjen bor på Ersnäskammen 56.

Max är född den 29 september och vägde 4160 gr. och var 52,5 cm lång. 
Syskonen heter Charlie och Lily. Viktoria Bäckström och Anders Olsson är de 
lyckliga föräldrarna, alla bor på Ersnäsvägen 58.

Familjen Ann-Sofie Berglund och Emil Hallberg på Tranmyrvägen 19 utöka-
des den 8 oktober. Syskonen Lukas 8 år och Milla 5 år fick då en lillebror, 
vikt 3910 gr och längd 52 cm. 

Inflyttade
Karin Ylivainio har flyttat in på Ersnäsvägen 99.

Susanna Andersson och Rasmus Häggqvist med dottern Elsy har flyttat in 
på Bäcktorpsvägen 10.

Joakim Olsson har flyttat till Klubbvägen 238.

Avliden
Ivar Hermansson * 1/1 1928  26/9 2019
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Familjenytt

Böcker som lånats i Norrbottens län kan lämnas tillbaka på 
bokbussen och böcker man lånar i bokbussen kan lämnas på 
något valfritt bibliotek i Luleå och länet. Välkommen in!

Bokbussen hösten 2019 & våren 2020
För allmänheten.

Frivilliga Samhällsarbetare

Har du något till Familjenytt, skicka det till krister@krivision.se

Fotbollsplan/Klubben, Tisdag kl. 19.35 c:a
19/11, 17/12, 4/2, 10/3, 7/4, 12/5, 9/6

Ralph Lundstengården, Onsdag kl. 13.15 c:a
13/11, 11/12, 29/1, 26/2, 1/4, 6/5, 3/6

Boktips
Doktor Glas är en klassiker skriven 
av Hjalmar Söderberg. Romanen skri-
ven i dagboksform utgavs år 1905, 
och handlar om huvudpersonens 
tankar och känslor. Han är besjälad 
av funderingar på att utföra en ”stor 
handling”, vilket resulterar i att han 
begår ett mord. Frågan är hur rätt-
färdigt ett mord är. Boken är relativt 
lättläst trots att den är skriven för 114 
år sedan.

För barnens del rekommen-
deras Tomtebobarnen av 
Elsa Beskow, en klassiker från 
1910. Bokens vackra illustra-
tioner och texten i rimmande 
form fascinerar små läsare lik-
väl som stora.

Bokmalarna

Sedan ca 20 år har jag haft upp-
drag i Piteå Kommun som God 

Man och Förvaltare. (Frivilliga Sam-
hällsarbetare)

Uppdragen som God Man och Förval-
tare innebär att man sköter Huvud-
mannens ekonomi, bevakar rätt och 
sörjer för person. Att söka bostads-
tillägg/bidrag och annat som Huvud-
mannen har rätt till ingår i bevaka 
rätt och sörja för person, dessa två 
går ganska in i varandra.

Innan godmanskapet börjar gälla, 
måste det finnas ett samtycke mel-
lan godemannen och den berörda. 
När detta är underskrivet skickas det 
till Överförmyndarexpeditionen, som 
sen i sin tur skickar till Tingsrätten, 
som går igenom den sökandes (God 
Man/Förvaltare) liv och leverne, där 
är jag granskad och godkänd. Över-
förmyndaren skickar godkännande till 
mej, sen börjar jobbet, med allt vad 
det innebär, bank, försäkringskassa, 
skatteverket bl.a.

Finns det skulder hos Kronofogden 
kan man söka skuldsanering, med 
hjälp av Kommunens Konsument-
rådgivning. De som behöver hjälp är 
både yngre och äldre (alla åldrar), de 
bor i lägenhet, gruppboende, äldrebo-
ende. När det gäller det ekonomiska, 
så har Huvudmannen tre konton, ett 
eget, ett konto därifrån räkningarna 
betalas och ett sparkonto. Sparkontot 
är spärrat för uttag, när pengar be-
hövs från det spärrade kontot, måste 
Överförmyndarexpeditionen godkän-
na. Så rullar det på. Under året har 
man kontakt med Huvudmannen, 
hembesök och telefonkontakt.

Vid årets slut ska årsräkningen skri-
vas, den kan man antingen skriva för 
hand eller genom ett enkom program, 

och den måste stämma i slutändan. 
Två månader har gode mannen/ för-
valtaren på sej att göra detta, sedan 
lämnas den in till överförmyndarexp. 
för granskning, när den är 
godkänd betalas arvodet 
ut, antingen får Huvud-
mannen själv betala eller 
så betalar kommunen, be-
roende på Huvudmannens 
inkomst. Om Huvudman-
nen själv betalar arvodet 
betalar han också arbets-
givaravgift. Godemannen 
får betala skatt på arvodet. 

I uppdraget ingår inte att följa Hu-
vudmannen till ex. läkare, tandläka-
re, klädinköp, om det finns anhöriga, 

men om inte det finns måste man lösa 
det på bästa sätt. Jag tycker att det 
är ett trevligt och lärorikt jobb, om 
knappt två månader ska årsräkning-

arna börja sammanställas. 

Tänk vad tiden går fort, 
snart är det Advent, med 
allt vad det innebär, julgra-
nen ska sprida sitt ljus på 
Torget och över byn, och 
så får vi hoppas att vi får 
alldeles lagom med snö. 

Jag får önska alla en God 
jul och ett Gott nytt år. 

Elaine Blomqvist
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ERSNÄSBLADET utges av Ers-
näs byaförening och är öppet för alla 
(föreningar, företag och enskilda) med 
anknytning till byn och utkommer med 
fyra nummer per år. 

Manusstopp under 2020 är 27 jan, 
11 maj, 10 aug och 2 nov och utdel-
ning fredag ca 2 veckor efteråt. 

I redaktionen: 
Sven Persson, tel. 070-691 53 96,
E-post: sven@snowkids.se

Elaine Blomqvist, tel. 070-645 12 01, 
E-post: smejob45@lulea.st

Ingegerd Skoglind Öhman, 
tel. 070-227 76 32,
E-post: ingegerd@krivision.se

Krister Öhman, tel. 070-635 67 74,
E-post krister@krivision.se

Ersnäsbladet  finns att läsa/hämta från 
byns hemsida www.ersnas.se
Där finns även alla tidigare nummer.

Då kan vi lägga ytterligare en sä-
song till handlingarna och se fram 

emot en ny säsong. Även nästa år i 
div.4 södra herrar. Vi slutade på 7:e 
plats i årets tabell med inspelade 24 
poäng (2018 7:e plats med 22 poäng). 
Målsättningen inför årets seriespel var 
att klara nytt kontrakt vilket vi gjorde 
med god marginal. Årets två derbyn 
mot Alvik slutade med seger hemma 
3-2 och förlust borta med 5-0, däre-
mot kunde vi inte upprepa fjolårets 
seger i Lilla Coop Norrbotten Cup där 
vi åkte ut redan i gruppspelet.

Tränartrojkan har varit densamma 

som de sista åren 
dvs Urban I, Pat-
rik J och Tomas G. 
I skrivande stund 
så pågår det förhandlingar om nästa 
säsong med dessa tre gentlemän. Vi 
som jobbar med fotbollen vill pas-
sa på och tacka alla som varit med 
och rott denna säsong i land, ingen 
nämnd och ingen glömd. Väl mött till 
nästa säsong.

Mot nya segrar med Ersnäs IF:s Fot-
bolls AB!

Anders Vikberg, EIF

Hej på Er alla EIF -supportrar

Söndagen den 22 september genom-
fördes Hembergsutmaningen, en mo-
tionstävling för alla åldrar. Tävling-
ens längsta sträckning följer den 6 
km långa Hembergsleden, en sträcka 
som kräver sin man och kvinna.

Närmare nittio deltagare ställde upp 
i ett strålande solsken. Vinnare i mo-

tionsklassen herrar med tiden 23 min 
28 sek blev Jakob Lindehag, Ström-
näs GIF. Segrare i damklassen med ti-
den 30 min 28 sek blev Felicia Westin, 
Sävast IF.

Tävlingen arrangerades av Ersnäs IF i 
samarbete med löparbutiken Snabba 
Steg. 

Tionde upplagan av Hembergsutmaningen

Ersnäs IF kommer att sälja Juluppsittar-
bingolotter och Nyårslotter. Det kommer 

att gå att beställa lotter hos Lars Gustafsson, 
070-563 13 18. Vi kommer även att sitta på 
Sörbyahallen och sälja lotter inför julen.

Och så vill föreningen tacka ”Svedolgänget” 
för årets två grillningar på Svedoldagarna: 
Pierre A, Kjell B, Kjell E, Hans S, Lasse G med 
anställda, Bo A, Ove A, Kent B och Kenneth 
L.

Bo Axhammar, EIF

Ersnäs IF kommer precis 
som tidigare år att anord-

na Skidkul i Gläntan för barn i 
åldrarna 4-8 år. 

Vi återkommer med startda-
tum samt tid, men om vädret 
tillåter så kör vi igång kring 
årsskiftet.

Johan Lyckestig, EIF

Mera från Ersnäs IF

Nalle på toa
Flitiga skogsvandrare kan ibland träffa 
på intressanta högar, som senare på 
sommaren kan t.ex. innehålla en hel 
del blåbär. Det finns observatörer som 
fördjupat sig i dessa spår av andra 
skogsvandrare. 

Genom att kontakta www.naturvards-
verket.se går det att skaffa denna lilla 
skrift i ämnet som Naturvårdsverket 
producerat. Det gäller insamling till 
DNA-analyser. Ett exemplar av skrif-
ten finns i Torpet.

Utsläppen av koldioxid i Sverige ska 
2030 ha minskat med 70 procent 

jämfört med 2010. Ett av debattäm-
nena i klimatsamtalet är å ena sidan 
den enskildes ansvar, å den andra 
sidan statens, EU:s, den icke existe-
rande världsregeringens ansvar. Även 
om det är få av oss som tror att det 
enbart skulle hänga på den enskildes 
ansvar, innebär inte detta att vi inte 
själva kan medverka till denna revo-
lutionerande omställning.

Vad kan vi då göra? Visst, en hel del. 
Ingenjörsvetenskapsakademin anger 

bilpooler som ett av medlen. Vi har 20 
km in till stan och många anledningar 
att ta oss dit. Vi har all anledning att 
fundera på de möjligheter en bilpool 
erbjuder.  En bilpool har också en eko-
nomisk och en social sida. Dessa för-
delar får vägas mot bekvämligheten 
att ta sig fram med den egna bilen.

EB-läsare: Fundera på detta! Kom 
med idéer om hur vi skulle organisera 
en bilpool med alla de möjligheter i 
den vägen som våra internetkontak-
ter erbjuder. Mejla redaktionen! Se 
adresser i redaktionsrutan nedan.

Minskning 70 procent

På Ersnäs hemsida under menyva-
let ”Historia” finns Leif Lundströms 

senaste text med rubriken ”Utdrag 
från den första kassaboken från Ne-
derluleå Södra Arbetarekommun”. 

Redaktonens kommentar: På den ti-
den räckte pengarna långt.
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Hotets fördelar

Folkinitiativet ”Hela kommunen ska 
leva och lära” har genomfört en 

namninsamling i kommunen för en 
folkomröstning med rubriken ”Nej till 
centralisering och stora enheter – Ja 
till en ny utvecklingsplan för skolan”. 
Det krävs cirka 6200 underskrifter 
(motsvarande tio procent av kom-
munens röstberättigade) för att få 
till en sådan omröstning. Drygt 9000 
namnunderskrifter har gjorts och 
dessa överlämnades till kommunfull-
mäktiges ordförande Nihad Zara den 
14 oktober. Kommunens arbetsgång 

är därefter att registrera alla namn-
underskrifter och skapa ett ärende till 
beslutande politiker. Ärendet hanteras 
sedan i kommunstyrelsens arbetsut-
skott och i kommunstyrelsen. 

Slutligen tar kommunfullmäktige  
ställning till eventuell folkomröstning, 
vilket sker i december eller januari. 
Om kommunfullmäktiges beslut blir 
att folkomröstning ska hållas kommer 
omröstningen att vara rådgivande och 
inte beslutande (källa: vartlulea.se).

Folkomröstning om skolstruktur

I juni i år kastade BUN fram sitt föga välgenom-
tänkta förslag att lägga ner skolan bl.a. i Ersnäs. 

Ordspråket lyder: ”Det finns inget ont som inte har 
något gott med sig.”

De offentliggjorda planerna i juni har utlöst ett 
sällan skådat engagemang i vår by. Möten, brev, 
artiklar, mejl, Facebook, politikerbesök, demon-
strationer, greta-sittningar utanför Stadshuset. 
Alla åldrar är engagerade. Den breda kompetens 
som vi sammantaget kan prestera, har kommit till 
nytta. Och det lär nog dröja innan Ersnäs på nytt 
blir uppmärksammat i riksmedia.

Och all denna aktivitet har gett resultat. Planerna 
på att lägga ner Ersnässkolan är avbrutna – tills 
vidare. Barn- och utbildningsnämndens budget 
ökas med fem mkr. Kommunalrådet Lenita Ericson 
(enl NK): ” /Ökningen/ beror på de strukturföränd-
ringar vi inte kunnat göra i Sörbyarna. Nu skapar 
vi ett andrum.”

Tillbaka till ordspråket. De sociala nätverken i byn 
har vidgats och fördjupats. Vi har fått uppmärk-
samhet. Men först och främst: vi har nått fram-
gång.

Sven Persson

Uppmärksamhet på riks-
nivå. Riksdagsledamoten 
Gudrun Brunegård, KD, 
kom på besök och fick 
en rejäl information om 
läget.

Säkert kommer formerna för skol-
undervisningen i framtiden att 

radikalt förändras – såsom mycket 
annat. Digitalisering möjliggör en 
decentralisering av skolans fysiska 
struktur. I ena änden på den skalan 
har vi hemundervisning. I den andra 
extremen har vi den stora skolan dit 
kommunens alla barn och ungdomar 
skickas.

Kommunledningen har klargjort att 
digitalisering är en central del av kom-
munens framtidsstrategi.  Hur kan di-
gitalisering påverka skolstrukturen i 
kommunen? Vad kan digitaliseringen 

ha för samband med planerna på att 
lägga ner de mindre skolorna runt om 
i vår stora kommun?

Detta är frågor som kommunledning-
en inte ägnat något intresse.  Säkerli-
gen finns det både kunnande och kre-
ativitet på ett sådant område vid vårt 
universitet och även bland tjänste-
män och politiker i Stadshuset. Släpp 
tankarna loss! 

Värld i förändring

Bästa sättet att få ett arbete att 
verka svårt är att skjuta upp det.

Winston Churchill

Det underligaste med framtiden är 
att man då kommer att kalla vår 
tid den gamla goda tiden.

”Genom att koppla ihop människor 
med varandra kan saker uppstå som 
inte händer när var och en har fullt 
upp med sitt eget”, skriver Tomas Sjö-
din i sin bok Den som hittar sin plats 
tar ingen annans (Libris förlag 2016). 
Jag tycker det ligger mycket visdom 
i de orden och kan också få illustrera 
något av det som präglat den uthål-
liga kampen för skolor och förskolor 
i Luleå kommun: att vi kämpat till-
sammans och förmått så mycket mer 
än om vi var och en kämpat på egen 
hand. Det gäller den samverkan som 
uppstått mellan människor i de byar 
och stadsdelar som drabbats, men 
också samverkan mellan olika delar 
av kommunen.

Att skolkampen i 
ett tidigt skede, 
redan 2015 då 
förslaget om den 
sk Framtidens 
skola presentera-
des, organisera-
des i ett gemen-
samt nätverk som 
fick namnet Hela 
Kommunen Ska 
Leva och Lära, tror jag har varit och 
fortsatt är en ovärderlig styrka. Att 
inte ställa skolor mot skolor, områden 
mot områden, stad mot land, utan 
att föra kampen gemensamt på bred 
front för att just hela kommunen ska 
leva och lära.

Sjödin skriver vidare: ”Alla goda 
krafter behöver samarbeta och ut-
växla den kraft som sätts i rörelse 
när många människor drar åt samma 
håll. Samarbete ger ibland oväntade 
resultat. Men samarbete är också, i 
sig självt, en del av resultatet”. Detta 
tror jag de flesta som engagerat sig i 
skolkampen kan skriva under på. Ge-
nom att arbeta tillsammans mot ett 
gemensamt mål har krafter satts i rö-
relse som vi kanske inte visste fanns, 
och samtidigt har vi fått så mycket 
tillbaka i form av nya vänskaper, ny 
energi och nytt hopp.

Vi gläds över de framgångar vi haft 
där t.ex. kommunen tills vidare inte 
lägger fram något förslag om ned-
läggning av bl.a. Ersnässkolan och 
Ersnäs förskola. Här har ni i Ersnäs 
verkligen visat vilken kraft som upp-
står då människor i olika generationer 
sluter samman. Tillsammans fortsät-
ter vi uthålligt kampen för att hela 
kommunen ska leva och lära, nu och 
i framtiden.

Mona Nykänen, medlem av Samord-
ningsgruppen för Hela Kommunen 
Ska Leva och Lära

Foto Sara Viklund

Enade vi står!
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Kommunfullmäktige i Luleå har 61 ledamöter. Det 
är i denna församling avgörande beslut fattas om 

utvecklingen i kommunen Av det skälet är det av in-
tresse att känna till den politiska sammansättningen. 
Ersnäsbladet bistår kommunens informationsansvariga 
med den saken genom denna uppställning av mandat-
fördelningen efter storleksordning.

        Parti Valet 2014 Valet 2018 Förändring
Socialdemokraterna 31 24 - 7
Moderaterna 9 9  0
Vänsterpartiet 4 6 + 2
Centerpartiet 2 5 + 3
Sverigedemokraterna 3 4 + 1
Liberalerna 3 3  0
Sjukvårdspartiet - 3 + 3
Kristdemokraterna 2 2  0
Rättvisep Socialisterna 2 2  0
Miljöpartiet 4 2 - 2
Landsbygdspartiet 1 1  0

Ingen av de 61 ledamöterna har Ersnäs som hem-
adress. Om knappt tre år går vi på nytt till val. Vår de-
mokrati behöver engagerade och kunniga kvinnor och 
män. Sådana finns det i vår by. Ersnäs behöver före-
trädare i Stadshuset. Nu är tidpunkten den rätta att ta 
steget in i politiken.

Politiska styrkeförhållanden

Det har varit en orolig sommar och höst för många, inte 
bara för kommunpolitiker som har varit utsatta för 

stress. Skolor och förskolar har lagts ned, andra har levt 
med hot om nedläggning. Vuxna och barn har mått dåligt.

Vad jag förstått har flytten från Vitå- till Råneskolan inte 
varit smärtfri trots att personalen gjort vad de kunnat under 
omständigheterna. Serveringen av mat har varit problema-
tiskt med för många barn under vissa perioder. En del har 
knappt fått tid på sig att äta. Skolbussar har varit fulla. Vän-
tan på bussen för hemfärd blir också lång för många barn. 
Tid och ork för fritidsaktiviteter förbrukas.

Nu stundar också mörkare tider då barnen ska vänta på 
bussen, dessa platser håller varierande standard. 

Förskolor har stängt i ett antal byar och barnen har fått 
flytta till andra byar. Då den nya förskolan blir full här, ska-
pas problem även här. Barn får inte plats utan får börja på 
förskola längre bort. Den redan ansträngda logistiken för 
familjen kompliceras ytterligare.

En del har tvingats gå ner i arbetstid för att få ihop livspuss-
let. Det finns också de som fortsättningsvis inte kan arbeta 
alls som tidigare då de hade förskola och arbetsplats i byn. 
Har man då inte möjlighet att köra b, går det helt enkelt inte 
ihop. Man kanske behöver två bilar istället för en vilket går 
ut över både ekonomi och miljö.

Ser man på det hela i ett vidare perspektiv, tar hänsyn till 
samhällsekonomi och hur människor mår, är detta kanske 
inte värt den eventuella besparing man gör?

Sett ur Ersnäs perspektiv har man sedan juni kommit med 
några olika tankar som alla skulle ha inneburit att Ersnäs-
skolan lagts ned. Det kan tyckas märkligt att man inte lagt 
fram hela planen med en gång, att en tidplan lagts fram där 
man visat vilka enheter man tänkt lägga ner och när. Man 
kan ana en plan med att utföra detta i mindre etapper då 
man inte skapar ett lika massivt motstånd.

Nu har tjänstemännen kommit fram till att den 
föreslagna besparingen inte var möjlig då hyran 
för en ny skola i Antnäs skulle bli 10 miljoner is-
tället för 5,2 miljoner för alla skolorna i Sörbyarna 
i dag. Då har man inte räknat med faktorer som 
skolskjutsar.

Skolan Ersnäs är väl fungerande, en bra lokal 
med engagerade och behöriga lärare. Barnen 
trivs och många kan ta sig till och från skolan på 
egen hand. De politiker som valt att besöka skolan då vi ar-
rangerat detta har varit imponerade. Pedagoger har också 
valt sin arbetsplats och det är långt ifrån säkert att de skulle 
flytta med till en storskola.

Tjänstemännen på skolförvaltningen ska all ha heder för att 
de presenterat den sanning som många av oss anat sedan 
förslaget först presenterades. Min farhåga var att de av po-
litikerna skulle tvingas lägga fram ett förslag de själva inte 
trodde på.

Vi har i vår kamp haft ett enormt stöd från Hela Kommu-
nen ska Leva och Lära (www.hkslol.se), ett nätverk i Luleå 
kommun som bildats av de som kämpat för skolorna i kom-
munen i flera år. Tillsammans arbetar vi för skolorna. Stöd 
gärna organisationen, mer information finns på hemsidan.

I byn har vi haft ett bra engagemang. Det positiva med 
detta är att byns gemenskap stärks ytterligare.  Ett antal 
arrangemang har utförts som till exempel strejken utanför 
Stadshuset med många barn och föräldrar. Manifestationen 
i Luleå samlade många deltagare och jag gladde mig särskilt 
och de många gula västarna från Ersnäs.  Tidigare nämnda 
politikerbesök där vi med tiden blivit bättre och bättre på att 
ta emot våra besökare.

Vi har också fått bra draghjälp av press, radio och TV. 
Här har många i byn gjort en stark insats genom att 
framträda och säga vad man tycker. Väl genomarbetade 
insändare har publicerats. Bevakningen har enligt min 
uppfattning skilt sig mycket från i våras. Då lyckades 
någon med en kontextförskjutning. I stället för att foku-
sera på sakfrågan har engagerade kommunmedborgare 

och föräldrar felaktigt framställts som mobb 
och näthatare. Detta har man inte lyckats 
med under hösten vilket har varit en lättnad. 
Opinion och press har satt tryck på politiker.

Det har varit ett stort intresse från de poli-
tiska partierna att besöka vår fina skola. De 
två partier som ännu inte gjort besök hoppas 
jag kommer göra det före ju. Jag arbetar vi-
dare med detta. Senast jag frågade var det 
mycket att ta tag i för S vilket jag kan förstå 
med tanke på allt som hänt.

Lugnet har nu lagt sig för tillfället men vi måste ändå 
fortsätta att arbeta för våra skolor. Namninsamlingen för 
folkomröstning är inlämnad och granskas nu hos kom-
munen.

Samma plan som tidigare finns kvar hos kommunen.  
Emma Engelmark (S) och Sana Suljanovic (M) har klar-
gjort att man inte släppt tanken på att ändra skolstruk-
turen i Sörbyarna.

Budskapet med folkomröstningen är bland annat att vi 
vill att man gör en ny plan där man tar hänsyn till ett 
samhällsperspektiv. Det är därför viktigt att vi får ett 
stort valdeltagande så man inte kan ignorera budskapet.

Om ett par år är det val igen och då måste vi ha kla-
ra besked från de politiker vi väljer. Senast det var val 
skulle Vitåskolan inte läggas ner före valet. Efter valet 
dröjde inte beskedet om nedläggning särskilt länge.

Ett stort tack till alla som arbetat för skolorna och valt 
att stödja kampen för byns skola på olika sätt.

Thomas Jonsson

Några funderingar runt skolorna
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Marknaden för åsikter har aldrig 
varit större. Vi uttrycker åsikter 

på fler platser, om fler ämnen och med 
större eftertryck än någonsin tidigare. 
Dessutom har vi möjlighet att fram-
föra våra åsikter offentligt. 
Före internet var det bara 
personer med kunskap 
inom ämnet som bads ge 
en kommentar eller åsikt 
i tidningen eller TV, men 
idag kan vi, du och jag, 
offentliggöra våra åsikter 
till en stor publik utan att 
vi behöver ha någon som 
helst kunskap eller insikt i 
ämnet.

Sociala medier drivs av kommenta-
rer – ju fler kommentarer desto större 
synlighet och synlighet är guld – vik-
tigare än allting annat. Därför inbjuds 
det till kommentarer, oavsett kvalitet, 
bara de är många. Vad är då lättare 
än att efterfråga människors åsikter? 
Alla kan uttrycka en åsikt, det krä-
ver varken insikter eller kunskap. Det 
ogrundade tyckandet står högt i kurs i 
vår alternativa värld.

Det får oss att tro att våra åsikter är 
viktiga – att åsikter gör skillnad. Det 
får oss till och med att tro att våra 
åsikter definierar vem vi är.

Och där, tror jag, är det verkliga krux-
et. Vi kan definiera oss som feminister, 
miljökämpar eller humanister bara för 
att vi tycker något är rätt eller fel. El-
ler bara för att vi pratar eller skriver 

om dessa ämnen – inte för 
att vi verkligen gör något 
som gör skillnad. Alla be-
höver inte förändra värl-
den, men att bara tycka 
något gör ingen skillnad för 
någon.
 
”It’s not what we say or 
feel that makes us what we 
are. It’s what we do, or fail 
to do.”

Det har ingen betydelse vad vi sä-
ger eller känner om vi inte låter det 
ta formen av en aktiv handling, om 
än aldrig så liten, i vårt egna sociala 
sammanhang. En enda liten handling 
väger så mycket mer än en kommen-
tar på en webbsida.

Emma Öhman, Jokkmokk

Emma är uppväxt i Ersnäs och arbe-
tar som förstelärare i Vuollerim. Hon 
kommer snart att ge ut sin första bok.

Vem är vi, egentligen?

Hembygdsföreningens årliga surströmmingsmiddag blev som vanligt en 
trevlig kväll. Som sig bör hade vi naturligtvis ett lotteri med fina vinster.

God strömming med tillbehör och efterrätt, lite drygt 30 personer hade hör-
sammat inbjudan.

Styrelsen Hembygdsföreningen

En god kväll i Ankaret

För 22 år sedan trycktes och dist-
ribuerades det första numret av 

Ersnäsbladet. I november 2018 tryck-
tes och distribuerades ett minnesvärt 
nummer nämligen det som var num-
mer 100 i ordningen.

Alla nummer av vårt byablad har be-
varats. Sammantagna skildrar det 
Ersnäs nutidshistoria. Vi har därför 
låtit binda in samlingen i två vackra 
band (se bilden).  Båda volymerna 
finns till beskådande i Soldattorpet

Redaktionen

100 nummer!

Väska till stöd
Beslutet i Luleå att lägga ner skolor 
har fattats av Barn- och utbildnings-
nämnden (BUN). Eftersom ett sådant 
beslut har konsekvenser inte bara för 
den berörda skolan utan för hela den 
omgivande bygden, borde ett sådant 
beslut fattas av kommunens högsta 
politiska organ nämligen kommunfull-
mäktige. Detta hävdas på många håll 
inom och utanför den politiska värl-
den. Därför överklagades BUNs beslu-
tet till Förvaltningsrätten. I slutet av 
september avslog Förvaltningsrätten 
överklagandet. Men sista ordet är i 
en rättsstat som Sverige därmed inte 
sagt. Förvaltningsrättens beslut har 
överklagats till högre instans.

Denna juridiska process är inte gratis. 
Därför måste en del slantar samlas in. 
Organisationen ”Hela kommunen ska 
leva och lära” har därför låtit produ-
cera en vacker och rymlig kasse (se 
bilden) som är till salu till ett pris av 
100 kronor. 75 kronor går till att fi-
nansiera överklagandet.

E-posta eller ring till lagerhållaren 
(Thomas Jonsson) för ett köp:

thomas@thjaut.se eller
070-588 53 02 

En historisk händelse

En rad kommunpolitiker har be-
sökt Ersnässkolan och bildat sig 

en egen (och positiv) uppfattning om 
vår skola. Vi saknar 
än så länge s och m 
men de kommer sä-
kert också att göra 
oss ett besök. Även 
en riksdagsledamot 
har varit hos oss (se 
sid 4).

Om några dagar inträffar en historisk 
händelse i Ersnäs. För första gången 
får vi besök av en ledare för ett riks-
dagsparti. Torsdagen den 14 novem-
ber kl. 13 kommer Jonas Sjöstedt, 
partiledare för Vänsterpartiet, till sko-
lan.
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Ankaret har på senare tid fräschats upp. 
Nu senast har vår samlingslokal också 

utrustats med en takmonterad projektor.

Vi har att tacka en utflyttad ersnäsbo för 
att denna investering på 9 000 kronor har 
blivit möjlig. Ingrid Dybern, född Björklund, 
besökte med sin man Bengt varje sommar 
hembyn. Ingrid gick bort i augusti 2017. 
Som en manifestation av sin hustrus djupa 
känsla för sitt ursprung har Bengt donerat 
12 000 kronor till Ersnäs Byaförening.  3 000 
kronor har använts för övriga förbättringar 
av Ankaret i form av nya gardiner, förbätt-
ringar av scenen och en del annat.

Ankaret står till allas förfogande. En utförlig 
presentation finner Du genom att gå in på 
byns hemsida www.ersnas.se  

Längst upp finns bl.a. rubriken 
Ankaret - vår byalokal. Ett 
klick och Du får information om 
priser, om hur lokalen bokas 
och en hel del annat.

Ansiktslyftning i Ankaret

En lokal arkeolog

Marken vi dagligen vandrar på, kan 
ibland förmedla kunskaper om 

gamla tider. Vi har en särskild yrkes-
grupp som ägnar sig åt detta nämli-
gen arkeologerna. Men för att göra 
fynd behöver vi inte först ha klarat 
av årslånga studier i ämnet. Rolf Nils-
son på Klubbvägen är ett exempel på 
detta.

Rolf hade för några år sedan anled-
ning att gräva vid husgrunden. Detta 
gjorde han delvis för hand. Fingrus 
östes upp. Och se där! Vid ett skyf-
feltag rullade det fram en rund tingest 
som visade sig var ett mynt och ett 
välbevarat sådant.

Se Mynt 1. Det har en diameter på 
33 mm och väger 19 gram. Vid en 
jämförelse är nutida mynt inte impo-
nerande. Myntet är försett med årta-
let 1765 då det sålunda tillverkades. 
Det har värdet av två öre. Visserligen 
finns bokstäverna SM (silvermynt) 
också ingraverade men materialet är 
förmodligen av koppar.

Men Rolf har gjort ytterligare fynd inte 
så längt från det ovannämnda (Mynt 
2). Detta är ett mynt från 1636 med 
namnet Christina ingraverat. Då detta 
mynt tillverkades var den blivande re-
genten tio år gammal. Myntets värde 
är ett öre SM och av utseendet att 
döma handlar det den här gången 
verkligen om ett silvermynt.

Hur hade dessa mynt hamnat på de 
platser där de hittades? Rolf har en 
teori. I dessa forna tider var det vik-
tigt att hålla oknytt borta från hu-
set. Oknytt var övernaturliga väsen 
som kunde vara illvilliga och hitta 
på rackartyg. Vid byggnationer pla-
cerade man därför ett mynt mellan 
stenstocken och första timmervarvet 
eller mellan något av de efterföljan-
de timmervarven. Kanske något att 
tänka på. Men nutida byggare får nog 
välja att i stället för ett mynt placera 
ett meddelande där med begäran om 
oknyttets swishkonto.

Sven Persson 

Rolf Nilsson med sina två fynd Mynt 1, båda sidor Mynt 2, båda sidor

Ingen kan undgått det mod som 
funnits i kampen med att få behålla 

Ersnässkolan eller det imponerande 
modet som Greta Thunberg visat. Vil-
ket tar oss rakt in till dagens ämne, 
mod.

Mod skapar mod skulle 
jag vilja påstå.  Ibland 
kan det räcka med att en 
enda person visar mod för 
att det ska ge andra mod. 
Modet att stå upp för an-
dra, modet att säga ifrån, 
modet att vara sig själv, 
modet att visa ömhet och 
kärlek, modet att ta nya 
steg, modet att möta för-
ändring. Det kan vara i 
smått och i stort, hemmavid, på ar-
betsplatsen, på världs arenor eller på 
kaffepausen. Modet att vara är dock 
inte alltid eller kanske sällan frånvaro 
av rädsla och oro. Modet handlar för 
det mesta om att övervinna rädsla el-
ler trots rädsla genomföra, fortsätta 
mot något värdefullt.

Mod är att våga vara. Att våga vara, 
smaka på de orden en stund…. Att 
våga vara. Vad betyder det för dig att 
våga vara? För mig handlar det bland 
annat om att våga vara sig själv, att 
våga stå upp för det som är rätt och 
fram för allt modet att möta andra Jag.  
Är Jag något statiskt, alltid lika, sam-
ma år efter år. Såklart inte och därför 
behöver modet återupptäckas om och 
om igen. Ibland känns modet långt 
bort, som om man aldrig haft något, 
ibland närmre och tydligare och som 

tydligast då det känns i kroppen och 
siktet blir klart och tydligt. Mod för-
knippas ofta med styrka, kraftfullhet 
och framgång.  Men är inte de allra 
modigaste de som har modet att vara 

vilsen och modet att vara 
ensam? I de allra miss-
modigaste dagarna bor 
det mycket mod. Modet 
att vara rymmer många 
aspekter av att vara män-
niska och att vara med-
människa. Det är när det 
är som tyngst och dagar 
känns gråa som vi behö-
ver söka fram modet och 
modet att drömma. Mod 
och drömmar kan skapa 
sagolika förändringar. 

Hur kan man då bygga upp och hitta 
sitt mod?

- Börja med att sträcka på dig där du 
står just nu, ta några djupa andetag. 
- Var i kreativa sammanhang, tillåt dig 
själv att vara en skapande varelse, 
kanske i trädgården, bland vedhögen, 
vid staffliet, små krumelurer i en an-
teckningsbok.
- Genom att låta andra växa och finna 
sitt mod kommer ditt eget mod att 
växa.
- Inspireras av modiga människor och 
påminn dig om att även ett modigt 
lejon kan vara rädd ibland och en till 
synes rädd mus kan vara modig som 
ett lejon.

Önskar er alla till sist en modig dag!

Tira Blixt

Modet att vara
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Inflyttade till Ersnäs

Karin Ylivainio har flyttat in på Ersnäsvägen 99 
i mitten av september. Hon är född i Kangos 

och kommer närmast från byn Juhonpieti i Pajala 
kommun. Anledningen till flytten är att Karin ville 
komma närmare dottern som bor i Luleå. Karin har 
nu påbörjat tjänst som specialpedagog på Manda-
skolan i Bergnäset. Hon gläds åt sitt hus och trivs 
i byn.

Susanna Andersson och Rasmus Häggqvist med dottern Elsy 
har flyttat från lägenhet i hyreshusen till Bäcktorpsvägen 10. 

Boendet i huset med naturen inpå knutarna blir perfekt för fa-
miljen där även hundarna Tesla och Zäta av rasen drent ingår. 
Susanna och Rasmus arbetar båda på Länsstyrelsen; hon med 
vattenfrågor och han med naturreservat.

Ersnäsbladet och byaföreningen välkomnar de nyinflyttade med reflexväst som gåva.

Pilgrimsvandring på Hemberget

Under sommaren arrange-
rade Nederluleå församling 

vandringar på olika håll i kom-
munen. Vandringar för fysisk 
rörelse, för eftertanke och still-
het i förening med naturen.

En lördag i augusti stod Hem-
bergsleden i tur. Ett dussintal 
vandrare samlades i Gläntan 
och fick inledningsvis lite in-
formation om leden. En vacker 
sensommardag erbjöd bästa 
tänkbara förutsättningar för 
den sex kilometer långa vand-
ringen.

I Gläntan finns en förvaringslå-
da med vandringsledsbroschy-
ren i sin svenska och engelska 
version. Av åtgången att döma 
har besöken på leden denna 
sommar varit många. 

Joakim Olsson har flyttat till Klubbvägen 238.
 

Joakim har bott i Ersnäs, men flyttade med mam-
ma Caisa och pappa Ulf till Tranuträsk, Norrfjär-
den. Sedan har Joakim bott i Björsbyn och Norr-
fjärden. Nu har han slagit ner sina bopålar på 
Klubbvägen 238. Joakim har syskonen Anders och 
Erika. 

Ersnäsbladet och Byaföreningen hälsar Joakim 
Välkommen till Ersnäs, han får en reflexväst som 
välkomstgåva.

Är vi människor eller bara små 
lortar?
Astrid Lindgren

En
funderingsbild


