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Året var 2019

Julen är slut och vi ser nu fram mot 
härliga vårdagar i Ersnäs med om-

nejd. Kanske tittade du och glimrade 
litet när du sågt årets vackra gran på 
torget. Så här kom den på plats.

Den 17 november, en grå och råkall 
söndag förra året reste en frivillig-
trupp upp julträdet.  Anders Isaksson 
rattade sin traktor, utrustad med bom 
och krok. Med precision fick han och 
gruppen den höga granen på plats. 
Över 10 m gissade Byaföreningens 
ordförande, Elaine Blomkvist.

Alla församlade på torget uttryckte sin 
tillfredsställelse över att man på se-
nare år kunna förena nytta med nöje. 
Skrymmande och skuggande träd har 
blivit julgran. För 2019 års gran, rik-
tar Hembygdsföreningen ett särskilt 
tack till Camilla Bäckström och Kris-
ter Lundström på Axel Mårds väg som 

Torggranen en Gran-Sämja

KOMMANDE EVENEMANG

Bokbytardag i Ankaret
söndag 1 mars kl. 16.00 till 17.30 
i Mötesrummet. Ta med dig en bok 
och byt den till en annan bok!
Fika till billigt pris!

Bokmalarna ARV

Nederluleåstafetten
Lördagen 14 mars i Antnäs. Ge-
mensam start för Nederluleåsta-
fetten sker kl. 10.00,  med upprop  
kl. 09.50. Ministafetten startar 
kl. 11.00 med upprop 10.50. Info 
och anmälningsblanketter finns på 
www.ersnas.se

Kommunmästerskap
i längdskidor (friteknik) vid Antnäs 
skidstadion tisdag 10 mars. 
Första start: kl. 18.30
Arrangör: Ersnäs IF, Antnäs BK.
Inbjudan kommer senare att läggas 
ut på Ersnäs hemsida.

Ersnäs IF

Paltmiddag i april
Inbjudan kommer senare i  
Kalendern på www.ersnas.se 
samt Ersnäs FaceBookgrupp. 

Ersnäs Byaförening välkomnar.

Majbrasa
Torsdag 30 april vid återvinnings-
stationen vid E 4-korsningen. Grill-
eldarna tänds kl. 18.30 och stora 
Majbrasan kl. 20.00. Lotterier. EIF 
bjuder på grillkorv.
Ersnäs IF

Vårfågelskådning 3 maj
Välkommen till det nyrustade 
Svartskatatornet. Tornet finns  mel-
lan Ersnäs och Mörön, 3 km från 
E4-korsningen i Ersnäs. Skylt och 
spångad stig från P-plats vid vä-
gen. Det kommer att vara beman-
nat mellan kl 07.00-10.00. Välkom-
na till en fågelmorgon med massor 
av svanar och gäss! Ta med fika!
Kontaktperson: Gunnar Thingvall, 
070-290 01 37.

Norrbottens Ornitologiska Förening

skänkte sin alltför stora och skym-
mande gran.
Hembygdsföreningen, som ansvarar 
för att fälla och forsla granen till tor-
get, tar tacksamt emot fler grangåvor 
till kommande jul.

Se, det är väl en riktigt gran-sämja.

Carin Sundén

Ersnäsbladet speglar vad som hän-
der i vår by. I årets första nummer 

brukar vi summera vad som hände 
året innan med Ersnäsbladet som in-
formationskälla. Här är resultatet av 
denna genomgång vad avser 2019.

 * Nio barn såg dagens ljus. Sju fa-
miljer flyttade till byn. Det är mycket 
möjligt att redaktionen missat några 
tilldragelser av det här slaget. Siffror-
na kan sålunda vara i underkant.

 * I maj inviger f.d. kommunalrådet 
Karl Petersen fågeltornet nere vid Ers-
näsfjärden.
 
* Hembergsledens rastplats restaure-
ras efter det att individer som miss-
uppfattat sin samhällsroll lämnat 

sorgliga spår efter sig.

* Ett antal flitiga och kunniga händer 
ger Bagarstugan en ansiktslyftning.

* På Ersnäsdagen i juli koras Årets 
Ersnäsare: Leif Lundström.

* Hotet mot skolan leder till omfat-
tande aktiviteter och protester.

* Tekniska och estetiska förbättringar 
av samlingslokalen Ankaret

* För första gången besöks Ersnäs av 
en ledare av ett riksdagsparti.

* De första 100 numren av Ersnäsbla-
det binds in i två volymer som förva-
ras i Soldattorpet. 

Den 21 mars hålls Öppet hus i 
Ankaret för att fira/visa våra

 nyrenoverade  lokaler.

Mer information kommer senare, i 
Kalendern på Ersnäs hemsida samt 
byasidan på Facebook.

Ulla Isaksson-Axhammar, Ankaretgruppen

Öppet hus i Ankaret

Vår favoritar-
tist Ronny

Eriksson och 
hans Euske-
feurat ger en 
konsert på 
Kulturens Hus 
fredagen den
28 februari.

Missa inte



Födda
Den 19 september föddes Signe, hon vägde 3545 gr. och var 52 cm lång.
Signes bröder heter Simon och Anton. De lyckliga föräldrarna är Maria och 
Jonas och alla bor på Bäcktorpsvägen. 

Inflyttade
Sara och Simon Emmoth med barnen Lilly och William bor numera på Ers-
näsvägen 156.

Moa Söderholm har flyttat in på Esnäsvägen 29 med barnen Melker 5 år och 
My 4 år.

Följande personer har flyttat in i hyreshusen, Ersnäsvägen:
Julia Ottosson och Sebastian Berglönn,
Pirkko Juuso,
Johanna Hietala.
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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 våren 2020
För allmänheten.

På gott och ont

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

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

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

Boktips
Mademoiselle Coco och kärlekens 
doft. Författare: Michelle Marly

Chanel No.5 är världens mest be-
römda parfym, och berättelsen om 
hur den kom till blir en odödlig kär-
lekshistoria i 1920-talets bohemiska 
Paris.

För de yngre rekommenderar vi 
Bockarna Bruse börjar skolan av 
Bjørn Rørvik & Gry Moursund.

42 sidor, 3-6 år, en uppsluppen och 
knasig berättelse som vuxna blir lika 
förtjusta i som barnen.

Bokmalarna ARV

”Förskräckligt. Detta kan inte accep-
teras. Det har gått över gränsen”. Hur 
ofta hör vi inte ord av det slaget från 
politiker, ledarskribenter och för övrigt 
även från oss själva. 

”Hälsan tiger still” var ett uttryck som 
den legendariske Gunnar Sträng, lan-
dets finansminister 1955-1976, då 
och då använde sig av när regering-
en kritiserades. Det goda i samhället 
uppmärksammas i ringa grad. Men 
det går att fylla böcker även med så-
dan information vilket Hans Rosling är 
ett exempel på.

Det goda livet har både en icke mate-
riell och en materiell sida. Var gäller 
den sistnämnda aspekten kan vi alla 
konstatera att vi har haft en snabb ut-
veckling. Min familj flyttade till Luleå 
1972. Då var Storheden just en hed. 
Där fanns inget annat än sand och 
skog. Idag är området fyllt av varu-
hus och biltrafiken är många gånger 
intensiv. Utan penningmässigt välut-
rustade konsumenter skulle naturligt-
vis inga affärer göras – inga varuhus 
finnas.

Mina inledande ord avser inte vår ma-
teriella situation utan oegentligheter 
av varje handa slag, brister i den of-
fentliga sektorn och inte minst vålds-
brott.  Media fyller en utomordentligt 
viktig roll som samhällsbevakare och 
avslöjare. Hur många negativa inslag 
i samhällslivet har inte exempelvis 
”Uppdrag granskning” belyst och som 
också många gånger lett till åtgärder 
från ansvarigas sida. Våra lokala me-
dia uppfyller samma granskande roll. 
Det finns all anledning att vi sätter 
värde på medias insatser av det här 
slaget.

Risken är att vi kan få intrycket att 
de ord som inleder denna text är hela 
sanningen. Men sådana utrop ger en 
skev bild av helheten. Som läsare av 
Norrbottens Kuriren (detsamma gäl-
ler säkerligen också läsare av NSD) är 
det lätt att få intrycket att vårt län är 
laglöst. Reportage om brott och rät-

tegångar breder ut sig över sidorna. 
Varför ges den typen av nyhetsför-
medling så stort utrymme? Låt mig 
ta ett konkret exempel på ensidig ny-
hetsförmedling.

Närmare två miljoner av 
boende i Sverige är ut-
landsfödda. Hälften av 
dessa går till jobbet varje 
dag, fullgör sina uppdrag, 
lyfter sin lön och betalar 
sin skatt. Sysselsättnings-
frekvensen är den siffra 
som anger hur stor del 
av befolkningen i arbets-
för ålder som har jobb. 
Den siffran är för infödda 
svenskar 83 procent (en 
av de högsta i världen). För utrikes 
födda är motsvarande siffra 68 pro-
cent.  57 procent av städpersonal, 48 
procent av de som kör våra bussar, 39 
procent av de som jobbar i våra res-
tauranger är utlandsfödda. Var finns 
de infödda svenskar som skulle fylla 
alla dessa platser?  Hur många ut-
landsfödda lämnar dessutom inte be-
tydelsefulla bidrag till landets utveck-

ling inom områden som politik, kultur, 
ekonomi?

Vi hör sällan om detta. I stället do-
mineras nyhetsförmed-
lingen av vad som händer 
i våra 22 särskilt utsatta 
utanförskapsområden. 
Förhållandena i dessa om-
rådena illustrerar förvisso 
att delar av vår integra-
tionspolitik har allvarliga 
brister. Skillnaden i sys-
selsättningsfrekvens, som 
är alltför stor, är ett annat 
exempel på dessa brister.

Som norrlänning finns det 
skäl att notera att inget av 
dessa utanförskapsområ-

den ligger norr om Borlänge.

När vi läser tidningar, ser på TV och 
inte minst tar del av allt som sociala 
media förmedlar, låt oss vara medvet-
na om att de bilder som förmedlas är 
långt ifrån hela sanningen om tillstån-
det i nationen.

Sven Persson
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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.

Ersnäs IF info

Föreningarnas årsmöten
Maravägens Samfällighet 
Måndag den 17 februari kl. 19.00 i 
mötesrummet, Ankaret. Vi bjuder 
närvarande på kaffe och bullar.

Ersnäs Samfällighetsfören.
Tisdag 18 februari kl. 19.00 på 
Ralph Lundstengården. Sed-
vanliga årsmötesförhandlingar. 
Utlottning av älgkött. Anders 
Sandström är inbjuden gäst och 
författare till boken om Gästgive-
riet i Ersnäs. Föreningen bjuder 
på kaffe och semlor.

Ersnäs Hembygdsförening
Torsdag 20 februari kl. 19.00 i 
möteslokalen, Ankaret. Vi bjuder 
på fika.

Ersnäs Byaförening
Onsdag 26 februari kl. 19.00 i An-
karet. Föreningen bjuder på fika. 
Alla hälsas välkomna!

ANEA     (vänortssamarbetet)
Torsdag 27 februari kl. 19.00 i An-
karet. Föreningen bjuder nya och 
gamla medlemmar på fika.

Ersnäs Idrottsförening
Onsdag 11 mars kl. 19.00 i Anka-
ret. EIF bjuder på fika. Alla med-
lemmar välkomna.

Vi får börja med att tacka 
alla som stödde oss och 

köpte jul och nyårsbingolotter. 
Ett speciellt tack till Lasse G 
som spindeln i nätet för hela 
kalaset. Vi vill även rikta ett 
stort tack till ICA Nära Sörbyhallen för 
att vi fick vara där och sälja lotter.

Fotbollsträningen är i full gång under 
ledning av Urban Isaksson, Patrik Jo-
hansson samt Tomas Gustavsson.

Onsdag 5 februari spelar vi en inom-
huscup i Luleå Energi Arena. Välkom-

men att bekanta Er med årets 
upplaga av EIF fotboll.

Under februari och mars kom-
mer vi att sälja salami och 
cheddarost. Tag gärna kon-

takt med Lasse G så har ni salami och 
ost till påskhelgen. Utöver detta så 
har vi även att se fram emot Nederlu-
leåstafetten, KM på skidor, Valborgs-
firande och åkgräsklipparlotteriet de 
närmaste månaderna.

Ha det gott, hälsar Ersnäs IF genom
Anders Vikberg, EIF

Både skejtare och klassiker erbjuds 
ett välpreparerat elljusspår med 

Gläntan som utgångspunkt. Dess-
utom prepareras ett anslutningsspår 
från Hääschkurvan nere i byn. 

Elljusspåret

Trots snöbrist så kommer nog snön vad det lider. Och årets Nederluleåstafett 
väntar runt hörnet. På grund av vattentornet i Antnäs så har spåren dragits 

om och därmed blir det lite andra sträckor på stafetteten.

Känner man inte för långa stafetten så finns Ministafetten med fyra delsträckor.

     Nederluleåstafetten:

     Ministafetten:

På Ersnäs hemsida, www.ersnas.se, finns information om tävlingen, Inbjudan 
och anmälningsblanketter (Excel-filer).

Nederluleåstafetten den 14 mars

Sträcka 1 – 8,5 km Sträcka 4 – 3,5 km
Sträcka 2 – 6,0 km Sträcka 5 – 5,5 km
Sträcka 3 – 3,5 km Sträcka 6 – 5,5 km

Sträcka 1 – 3,5 km Sträcka 3 – 5,5 km
Sträcka 2 – 3,5 km Sträcka 4 – 5,5 km

Ersnäs IF skidor kommer även i år 
att anordna skidkul med lek och 

träning på skidor för de yngre barnen. 
Johan Lyckestig är kontaktperson.

För lite äldre barn och ungdomar hål-
ler vi igång med regelbunden träning 
året om. Träningstiderna på snö är 
för närvarande tisdagar och sönda-
gar från klockan 18.30. Kontakter är 
Jonas Person, Emil Welin eller Maria 
Drugge.

Håll också utkik efter kommunmäs-
terskapet som vi arrangerar i Antnäs 

tillsammans med Antnäs BK skidor, 
preliminärt 10/3.

Passa gärna på att ta vara på möjlig-
heten att åka skidor i Gläntan, nu när 
det äntligen finns en massa snö.

Sist men inte minst så kör vi också 
cirkelträning inomhus i Alvikskolans 
gymnastikhall på torsdagar kl. 19.00 
– 20.00 med ett allsidigt program av 
stärkande övningar, i 30 sekunders in-
tervaller. Alla barn och vuxna är varmt 
välkomna att vara med och träna så 
att svetten lackar.

Ersnäs IF - Skidkul

Spårgörare och motionärer sätter 
stort värde på att både skoterförare 
och fotgängare väljer andra vägar än 
skidspåret för sina färder.

Information om spåret finns på  
www.ersnas.se

Snöflingor är ett av naturens 
bräckligaste ting, men se bara vad 

de kan göra när de håller ihop.
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360 TRAMPOLINE CENTER AB

En måndagskväll i november bjöd 
Theresa Ström Josbrant alla sko-

lans elever med föräldrar till 360 
Trampoline center på Storheden.

Inbjudan var ett tack till 
alla som ställde upp och 
demonstrerade vid Kom-
munhuset mot skolned-
läggningen, varje morgon 
mellan kl. 07.00 – 09.00 
under en vecka. Det var 
väldigt uppskattat, det blev 
ca. hundra personer, hälf-
ten åkte buss från skolan 
och övriga körde med egna bilar.
 
Bussen sponsrades av Byaföreningen, 
så även fikat till alla. På väg till Stor-

heden var det surriga och glada barn, 
när vi åkte hem var det glada och nöj-
da barn, alla var jättetrötta.

Än en gång, tack för den fina inbju-
dan.

Elaine Blomqvist, byaföreningen

Ersnäs Amatörteater bildades hös-
ten 1995 av Hilding och Vanja 

Lindbäck. Från 1986 fram till 2016 
har ett 30-tal produktioner, mestadels 
revyer, uppförts. Först i Ersnäs och 
senare i Luleå.

Föreningen har sedan 2016 legat vi-
lande men när nu Ankaret har ÖPPET 
HUS lördag den 21 mars har ett min-
dre gäng jobbat med att få ihop en 
enaktare för bybor och andra intres-
serade.

En av anledningarna till vilan var att 
föreningen hade några tunga år när 
ett par av våra teaterkamrater gick 
bort efter svåra sjukdomar. Bland an-
nat Hilding Lindbäck som var produ-
cent och Sandor Berglund som var 
kapellmästare. Det var svåra förluster 
och luften gick som ur oss säger Ro-
ger.

Vi har lagt denna mini-revy på en 
mycket blygsam nivå men därför 
känns det också mycket lustbetonat, 
säger Per och får medhåll av samtliga.

Den lilla gruppen har träffats sedan 
september och gått igenom ett stort 
antal texter som funnits i ”byrålådan”. 
Sådant som inte tagits med på grund 
av utrymmesskäl eller att det inte 
passat en produktions ”röda tråd”.  Nu 
har man ”tvättat” en del texter, dvs 
skrivit om, förkortat och/eller uppda-
terat händelser. Utöver detta jobbar vi 
för att få ihop en sketch om lulepoliti-
kernas framfart under 2019. Det finns 
ju en del att ta av, skrattar Camilla.

Vi gör det först och främst för Öppet 
Hus-arrangemanget i Ersnäs Byalokal 
och för att det känns kul, säger Ca-
milla.

Så välkommen lördag den 21 mars, 
kl. 19.00 till Ankaret!

Vanja Lindbäck och Lars-Erik Lindvall

Affisch med info om biljettförsäljning 
mm kommer i februari på Ersnäs FB-
sida, Ersnäs hemsida och anslag etc.

Carin Sundén, 
Ersnäs Amatörteaterförening

Ersnäsrevyn igen!

Den som försöker begripa de se-
naste årens krumbukter i kom-

munalpolitiken riskerar att tappa 
tron på politikens förmåga att skapa 
ett samhälle som ser till att stad och 
landsbygd går hand i hand. Som tur 
är finns det många personer som ak-
tiverar sig och kämpar för sina hem-
bygder. De är värda all respekt de kan 
få. 

Ibland tycks det dock som om politi-
ker av skilda slag blir lite nervösa när 
medborgarna tar sig ton och börjar 
ha åsikter om det ena med det an-
dra. Leendena blir plötsligt aningen 
ansträngda. Det är synd. 

I all ödmjukhet kunde jag kanske 
komma med några råd? Jag vet inte 
om jag är rätte mannen att utdela rå-
den, men vi lever fortfarande i ett fritt 
land, så jag tar chansen.

Slappna av. 

Börja med att ta för vana att då och 
då åka in mot ett urval av kommunens 
byar. Kanske Ersnäs, Alvik, Änges-
byn, Vitå, Brändön, och Klöverträsk. 
Prata med folk. Ta en kopp kaffe, jag 

är övertygad om att ni är välkomna i 
stugorna.

Det finns en oherrans massa andra 
byar också, men jag kan inte begära 
att ni ska hinna med alla under en 
mandatperiod, eller? Ta det bara lugnt 
och lyssna. Det finns ingenting att 
vara rädd för där ute på landsbygden. 
Staden och landsbygden hör nämli-
gen ihop. Så enkelt är det nu och har 
alltid varit. Att slappna av och visa öd-
mjukhet är ett ganska säkert sätt att 
skaffa sig lite trovärdighet. Det räcker 
inte hela vägen, men det är en himla 
bra början.

Jag menar, det var bara ett par de-
cennier sedan som någon reklamtom-
te i stadshuset deklarerade att Luleå 
skulle bli centrum i Barentsregionen. 
Hallå? Storhetsvansinne?

Om ett år ska vi börja fira att Luleå 
fick stadsrättigheter år 1621, för fy-
rahundra år sedan. Häftigt. Men kom 
då ihåg att på den tiden ansågs Luleå, 
(eller Gammelstad), vara en bra plats 
att rasta hästarna på.  Få sig en bit 
mat, innan man åkte vidare mot mer 
häftiga platser uppe i Tornedalen och 
vidare upp mot lappmarkerna. Något 
annat skäl fanns inte att stanna till i 
Luleå. 

Kan vara bra att tänka på för den som 
känner sig övermodig.

Lars Hedström, Luleå

Gästkrönikör är denna gång lulebon Lars Hedström. I fjol utkom han 
med diktsamlingen Gråstensland. Kurirens recension avslutades med 
dessa ord: ”Gråstensland är en överraskande fin och tänkvärd dikt-
samling som jag hoppas får många läsare.” 2018 utkom Hedströms 
första diktsamling ”Edeforsgatan 80 och andra ställen”. Som redaktör 
för boken ”Ladornas bygd” (1978) är Lars välbekant med våra trakter. 

Konsten att slappna av
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Slutversionen av Bygdeutvecklingsplanen för Ersnäsbygden samt 
den sammantagna utvecklingsplanen för Sörbyarna finns på

www.ersnas.se. 

Sörbyarnas utvecklingsplaner är redovisade för landsbygdsrådet 
och kommer även att ligga som grund till kommunens framtida 
arbete med landsbygdsutvecklingen. Osäkert om det blir i form av 
en strategi eller plan, där har inte kommunledningen tagit ställning 
ännu.

Elaine Blomqvist, Byaföreningen

Bygdeutvecklingsplanen

SolidaritetDokumentärfilmaren Robert Romanowski

Visste ni att en av de boende i Ers-
näs är dokumentärfilmare, och 

har gjort en 56 minuter lång film i 
samarbete med Filmpool Nord?

Filmen har titeln ”Det var länge sen 
vi sågs” och kommer att premiärvi-
sas på Folkets Bio i Luleå, troligen i 
mars månad. Temat i filmen är sökan-
det, det vill säga att fylla ett tomrum 
som finns inom en människa. Den är 
i grunden en familjedokumentär, som 
berör de djupa frågeställningar som 
ett skilsmässobarn kan uppleva. 

Filmaren är Robert Romanowski. Han 
bor sedan 4 år tillsammans med sam-
bon Caroline och 4-åriga tvillingsöner-
na Bastian och Liam i hyreshus i byn. 

Familjen Romanowski

Robert kom tillsammans med sina 
föräldrar från Polen till Sverige 1985. 
Föräldrarna skildes och tillvaron för-
ändrades. Detta påverkade Robert 
mycket och han bar i fortsättningen 
inom sig frågan ”varför?”.

Robert växte upp i Stockholm och 
levde där tills han fyllde 30 år. Där-
efter tröttnade han på storstadslivet 
och flyttade till Gotland för att senare 
flytta till Luleå. Han har utbildat sig 
inom dokumentärfilm på Birkagården 
och Biskops Arnö folkhögskola. Sam-
bon Caroline är aktiv i dansgruppen 
Exiled, och Robert har gjort kortfil-
mer där gruppen dansar genom Lu-
leå. Välkända motiv som exempelvis 
kranen vid Södra hamn och den så 
kallade graffitigränden på Varvsgatan 
bildar bakgrund för dansarna. Avsnitt 
av hans filmer kan ses på produk-
tionsbolagets hemsida
www.weareoneproduction.se

På nämnda sida finns en dokumentär-
serie om Roberts och Carolines ”resa 
i att bli föräldrar”. Där kan man följa 
graviditetstiden och vad det innebär 
att  vara prematurförälder.

Personporträtt är något som Robert 
intresserar sig för. I dokumentärfil-
men som nämns i artikelns inledning 
beskriver han sitt och föräldrarnas liv. 
Frågan ”varför?” ställs. Robert ser en 
potential i att visa filmen för ungdo-
mar i högstadieåldern, eventuellt i 
kombination med workshop. Filmen 
kan fungera som ett stöd vid funde-
ringar kring tillhörighet, hur det är att 
komma till ett annat land, varför till-
varon blev som den blev etcetera. 

Robert arbetar förutom med filmpro-
duktion även som personlig assistent, 
och har tillsammans med Lars Gus-
tavsson skapat företaget Ren assis-
tans AB. Han har dessutom en hel del 
annat på gång. Vi önskar Robert lycka 
till i framtiden, och hoppas att det 
finns möjlighet att visa filmen ”Det 
var länge sen vi sågs” lokalt för oss 
i Ersnäs!

Filmens affisch, där är lille 
Robert med sina föräldrar

Ingegerd Skoglind Öhman

Rubrikens ord betyder sammanhåll-
ning mellan olika människor i en 

grupp, samhällsklass, nation, världen 
i stort. Här håller vi oss till gruppen, 
den samling människor som vi boende 
i Ersnäs utgör.

Känslan av sammanhållning/gemen-
skap har bättre förutsättningar att 
vara stark i en inte alltför stor grupp. 
En sådan grupp utgör boende i Ersnäs 
med sina 650 invånare. Var och en av 
oss känner normalt bara en mindre 
del av den gruppen. Men säkerligen 
upplever flertalet bybor en gemen-
skap redan av det skälet att vi delar 
en gemensam miljö och att vi på en 
del områden har gemensamma in-
tressen gentemot omvärlden.

En hel del bybor engagerar sig i akti-
viteter som inte bara berör den egna 
familjen utan också har betydelse för 
andra bybor. Ett annat sätt att visa 
sin solidaritet med omgivningen är att 
med ett begränsat bidrag backa upp 
byns föreningsliv.

Byaföreningen, Idrottsföreningen och 
Hembygdsföreningen kom för tolv år 
sedan överens om att samordna med-
lemskap och årsavgift. Ett ökande 
antal av byns hushåll ställer upp och 
visar i den här formen sin solidaritet 
med Ersnäs. I fjol var det 182 hus-
håll som bidrog (motsvarande 60 pro-
cent av hushållen). Dessutom kunde 
vi registrera 20 utsocknes betalande. 
Dessa inbetalningar tillförde de tre 
föreningarna vardera 12 000 välbe-
hövliga kronor.

Avgiften är 225 kronor för familjer 
och 150 kronor för ensamstående. 
Beloppet sätts antingen in på bangi-
rokontot 5970-5996 eller swishas till
123 264 83 68 (se bifogade lösblad).

Medlemskapet medför också ekono-
miska fördelar. På Ersnäsdagen i juli 
utlottas bland namnen i medlemsma-
trikeln nio värdefulla priser. Och de 
som hyr samlingslokalen Ankaret, gör 
detta till rabatterat pris.

Lokal folkomröstning om skolorna
Ett tillräckligt antal kommunmedborgare har 
krävt en folkomröstning rörande skolornas 
framtid. 

Gå till www.ersnas.se och klicka på 
De planerade skolnedläggningarna... 
till höger. 

Där informeras om det aktuella läget.
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Partiledare med ersnäsanknytning

Kommunens verksamhet måste 
skära ner. Ekonomin är i kris. 

Media informerar och belyser läget 
ur olika synvinklar. På kommunens 
hemsida finns mängder av ekonomisk 
information.  Men för oss läsare och 
kommunmedborgare är det lindrigt 
sagt mycket svårt att foga samman 
alla dessa fragment till en helhet

Ekonomi kan avskräcka. Det verkar ju 
vara så krångligt. Jag vill påstå att det 
i hög grad handlar om hur materia-
let presenteras och vilka pedagogiska 
ambitioner presentatören har.

Jag ställde tolv korta och enkla frå-
gor till Kommunstaben. Svaren skulle 
definitivt hjälpa oss att föra en mer 
informerad diskussion och förbättra 
våra förutsättningar att argumentera 
för vår sak (eliminera hotet mot sko-
lan). Min tanke var att svaren skulle 
publiceras i detta nummer av Ersnäs-
bladet.

Nu gjorde Kommunstaben bedöm-
ningen att dessa kunskaper vore en 
tillgång inte bara för oss i Ersnäs utan 
för alla kommunmedborgare. Därför 
kommer svaren att publiceras i nästa 
nummer av Vårt Luleå som kommer i 
våra brevlådor nu i februari. Det blir 
spännande att se hur detta kommer 
att presenteras.

Sven Persson 

Jag vill att det fortsatt ska finnas 
förutsättningar för oss att bo och 

verka här i Ersnäs, där vi redan har en 
befintlig infrastruktur (vägar, VA, sko-
la, annan service). Förstärkningen av 
noder och staden får inte ske på be-
kostnad av befintliga byars infrastruk-
tur och service. Om förutsättningar 
ges till att fler tomter kan bebyggas 
i vår by, där inte VA-frågan blir den 
bromsande faktorn, ökar prognosen 
för ett ökat barnunderlag även i fram-
tiden. Markägare kan stycka av tom-
ter och sälja till unga människor som 
vill bygga och bo på landsbygden. Al-
ternativa VA-lösningar som är hållba-
ra måste eftersträvas för vi vet att ett 
utbyggt kommunalt VA-nät inte ligger 
i en nära framtid, om än alls.

Skolan i vår by har stor betydelse för 
det sociala livet. Den utgör en mötes-
plats och kittet mellan oss som bor 
i området, i alla åldersgrupper. För-
svinner skolan försvinner också för-
eningslivets enda möteslokal. Skolan 
är förenad med både föreningsliv och 
möten mellan människor, vilket bidrar 

Kunskap är makt

till trygghet för oss som bor här. Ett 
gott grannskap gör att vi trivs, vill bo 
kvar och det ökar därmed vårt välmå-
ende. Våra barn växer upp i en trygg 
och stabil miljö vilket lönar sig i läng-
den för skolresultat och vägen vidare 
ut i vuxenlivet.

När jag berättade för min 5-åriga son 
att han och hans lillebror mest troligt 
inte kommer att få gå i Ersnäs skola 

Skolan är nyckeln

Den 14 november 2019 inträffade 
en historisk händelse i vår by. För 

första gången besöktes Ersnäs av le-
daren för att av våra riksdagspartier: 
Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet.

Jonas Sjöstedt har en speciell 
relation till Ersnäs. Han är gift 
med Ann Måwe, uppvuxen på 
Ostibyvägen i Ersnäs och se-
dan september 2019 Sveriges 
ambassadör i Vietnam. De 
som var med på mötet kunde 
också lyssna till en hälsning från Ann 
Måwe som hon sänt till byn med an-
ledning av detta besök.

Besöket inleddes med en rundvand-
ring i skolan och en gedigen informa-
tion om dess verksamhet. Vid den 
efterföljande diskussionen fick Jonas 
Sjöstedt en tydlig bild av skolfrågan 
i vår kommun i allmänhet och läget i 
Ersnäs i synnerhet. I sina kommenta-
rer under samtalet konstaterade Sjö-
stedt att situationen är densamma i 
många av landets kommuner och att 
Ersnäs blir en symbol för motståndet 
mot nedläggningar av skolor.  Han fin-

ner det märkligt att den grundläggan-
de samhällsfunktion, som skolan ju 
är, tvingas till omfattande besparingar 
samtidigt som vi i Sverige aldrig haft 
det materiellt bättre än vi har idag.

Som bekant är Vänsterpar-
tiet starkt emot vinster i väl-
färden som börsnoterade 
bolagsskolor är ett exempel 
på. Om föräldraföreningar 
vid en nedläggning ersätter 
den kommunala skolan med 

en fristående skola har Sjöstedt och 
Vänsterpartiet däremot förståelse för 
detta. En sådan fristående skola drivs 
ju inte för att ge ägarna vinst.

TV:s Norrbottensnytt fanns på plats. 
Vi tittare blev något förvånade över 
reportaget eftersom det inte med ett 
ord berörde anledningen till besöket 
utan ägnade sig helt och hållet åt en 
nyutkommen rapport om narkotika-
problemet. Efter vår reaktion skedde 
dagen därpå ett tillrättaläggande ge-
nom att det klargjordes varför Sjö-
stedt hade besökt Ersnäs.

utan får börja i Måttsund eller Antnäs 
var hans första kommentar: ”Mäh, då 
kan jag ju inte cykla till skolan”. Ja det 
är sant. Utan en skola i Ersnäs förlo-
rar mina barn möjligheten att kunna 
gå och cykla till skolan själva. Att inte 
skapa förutsättningar för barn i tidig 
ålder att själva gå eller cykla till sko-
lan hämmar barns möjlighet till var-
daglig fysisk aktivitet som vi vet har 
stor påverkan på folkhälsan senare i 
livet.

Genom att stänga skolan i vår by och 
sälja fastigheten innebär att möjlig-
heten för att återskapa en skolverk-
samhet i framtiden omintetgörs. Vår 
by ligger i ett strategiskt bra läge med 
goda förutsättningar för att vara en 
livskraftig by. Avståndet till centrala 
Luleå är inte särskilt långt, närheten 
till E4 och ett framtida stationsläge för 
Norrbotniabanan i Antnäs samt omgi-
vande åkermarker ger Ersnäs goda 
möjligheter även i framtiden. Ageran-
de i så kallade stuprör måste upphö-
ras och ersättas med ett helhetstänk! 

Sandra Viklund

Dramatikern Camilla Blomqvist, uppvuxen i Ersnäs, 
har på uppdrag av ”Ung scen i norr” skrivit en pjäs för 
ungdomar. Hon har intervjuat ett antal mellanstadie-
elever i länet, och deras drömmar ligger till grund för 
ungdomspjäsen ”Det jag bara vågar drömma om”. 

Pjäsen har premiär den 11 mars på Norrbottenstea-
tern och kommer även att visas ute i länet.

Aktuell ungdomspjäs

Vi vet inte alls hur verkligheten är, 
vi vet bara hur vi uppfattar den.
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Hembergsleden, även cykelled!
Cykling är för många en livsstil, vil-
ket det finns bevis för i Ersnäs. Albin 
Rosenberg, LTU-student och 20 år i 
vår, är en mountainbike-entusiast. 
Han skaffade sin första mountainbike 
(MTB) då han var 13 år, och har hun-
nit nöta ett antal cyklar sedan dess. 
Även pappa Lars-Göran är cyklist och 
har förmånen att ärva sonens cyklar.

Albin beskriver att terrängcykling 
innebär olika typer av cykling och 
variation mellan vinter och sommar. 
Svårighetsgraderna varierar på leder 
och stigar, likaså lutningen i backar 
och på underlag (downhillcykling, 
stigcykling, fatbikecykling osv.)

Albin är med i Luleå terrängcyklister 
och deltar i olika aktiviteter. Medlem-
marna har varit med och byggt/grävt 
stigar på Ormberget och Måttsunds-
berget, och det finns flera cykelslingor 
i Luleå med omnejd.

Kring vårt eget berg, Hemberget, cyk-
las det sommar som vinter. I byn finns 
sex ungdomar som har följts åt och 
utvecklats som MTB-cyklister. De har, 
som nämnts i tidigare nummer av EB, 
arbetat med att anpassa en mängd 
spångar längs Hembergsleden för att 
passa cyklisternas behov. 

Albins föräldrar, Tuula och Lars-Göran, 

gör sitt för att underlätta vintercyk-
ling. Under fjolårsvinterns kallperiod 
då det var alltför kallt att åka skidor, 
passade de på att vandra leden med 
snöskor. Det gick bra, och därefter har 
det blivit ett antal snöskopromenader. 

Bröderna Arvid och Albin på väg
mot skoterstugan på Hemberget

I vinter har de gjort likadant. Snösko-
gången ger fina naturupplevelser och 
god motion, och inte minst ett stadigt 
underlag för vintercyklisterna!

Albin har själv eller med en kam-
rat åkt till olika cykelmetropoler för 
cyklingar och tävlingar, exempelvis i 
Bygdsiljum, Åre, Funäsdalen, Järvsö. 
Häromåret deltog de i endurotävling i 
Levi med deltagare från Finland, Sve-
rige, Norge, Ryssland. Albin för akti-
vitetslogg och noterade 200 cykeltim-
mar för 2019. Nu satsar han på att 
nå 300 timmar under innevarande år. 
Han styrketränar under vintern för att 
i skadeförebyggande syfte bygga upp 
muskulaturen.

Hur hittar man igen passande cykelsti-
gar? Jo, det finns en särskild hemsida 
som är ett forum där cyklister kan 
hitta information om leder/stigar med 
mera, Trailforks.com

Albin har lagt upp cykelstigarna kring 
Hemberget på ovannämnda sida, och 
där ser man information om t.ex. höj-
dintervaller och avstånd.

Han berättar att hobbyn innebär 
mycket tid för att serva cykeln. En 
terrängcyklist belastar sin cykel hårt 
över stock och sten, varför reparatio-
ner och behov av reservdelar är van-
ligt.

Ingegerd Skoglind Öhman

Denna söndag den 26 januari var 
salarna välfyllda i den röda bygg-

naden med klockstapel som ligger 
mellan ICA Sörbyhallen och Antnäs 
Sporthall. Sörbyakyrkan fyllde år. För 
25 år sedan i slutet av januari 1995 
invigdes denna kyrka som sedan dess 
utvecklats till en välbesökt mötesplats 
för många av sörbyaborna.

I slutet av 1800-talet byggdes i flera 
av våra byar bönhus i regi av frikyr-
kan Evangeliska Fosterlandsstiftel-
sen (EFS). Traditioner förändras. På 
1980-talet lades det ena EFS-huset 
efter det andra ner. Svenska kyrkan 
i form av Nederluleå församling och 
i samverkan med EFS beslöt då att i 
stället bygga en ny kyrka för denna 
bygd.

En del värdefulla föremål från de ned-
lagda bönhusen kom att ingå i den 
nya kyrkan.  Från EFS i Ersnäs kom 
dels en altartavla som pryder en av 
kyrksalens väggar, dels själva altaret.

Många agerade i olika roller under 
jubileumsgudstjänsten bl.a. körerna 
Sörmony och Sång till hälsa. Båda 
körerna har som medlemmar också 
några skönsjungande ersnäsbor. Det 
finns plats för fler körmedlemmar.

Under den kommande påsken kom-

mer SVT-program, knutna till denna 
helgs kyrkliga inslag, att komma från 
Gammelstads kyrka. 

Men som vi vet vid det här laget sänds 
TV-program sällan direkt. Program-
men spelas in i förväg. Så även i detta 
fall. Vem vill inte komma med på en 
bild i TV, sänd till hela det svenska fol-
ket? Nu har vi chansen. Helgen den 
15 och 16 februari är vi välkomna att 
närvara i Gammelstads kyrka för att 
delta i dessa inspelningar. 

Håll utkik efter annonser i tidningarna 
eller ring Sörbyakyrkan för närmare 
information, 0920 -  27 70 00. 

Jubilaren

Sörbyakyrkans präst Magus Lindh 
höjer kalken inför nattvarden.
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Inflyttade till Ersnäs

Ersnäsbladets och 
byaföreningens utsän-
da hälsar familjerna 
varmt välkomna till 
byn och dess fören-
ingsliv och aktivitets-
möjligheter.

De nyinflyttade väl-
komnas med en gåva i 
form av en reflexväst. 
Den kan vara värdefull  
vid promenader i vin-
termörkret.

Sara och Simon Emmoth flyttade in på Ersnäsvägen 
156 den 22 november 2019. I familjen finns William 

5 år och Lilly 8 år, samt en hund och en katt. De kommer 
närmast från Bergnäset och valde Ersnäs på grund av in-
tressena hästar, natur och skidåkning. Sara arbetar med 
barnsjukförsäkringar på Folksam och Simon med admi-
nistrativa uppgifter inom BillerudKorsnäs. 

Moa Söderholm flyttade i december 2019 in på Ers-
näsvägen 29 med barnen Melker 5 år och My 4 år. 

Barnen vistas varannan vecka hos pappa i Rosvik. Moa 
arbetar som trafikledare vid Luleå taxi och har sin ar-
betsplats i Bergnäset. Hon är uppvuxen i Ersnäs på Tran-
myrvägen och känner att hon nu är ”hemma” i byn igen.

Johanna Hietala, alvikstjej i grunden, har sedan decem-
ber adressen Ersnäsvägen 134. Hon bor i lägenhet med 

hunden Kai, av rasen australian shepherd. Kai flyttade 
med Johanna från Frankrike där hon har bott i perioder 
under senaste åren. Johanna arbetar numera med pro-
duktionen av lyftselar vid Hillrom (f.d. Liko) i Alvik.

Pirkko Juuso flyttade från Vittangi till Ersnäs i novem-
ber 2019. Hon bor i hyreshus på Ersnäsvägen, och 

har en son med familj som sedan ett antal år bor på 
Klubbvägen. Pirkko har även en dotter som bor i Vittangi, 
men veckopendlar till arbete på Luleå Tekniska Universi-
tet (LTU).

Julia Ottosson och Sebastian 
Berglönn har bott på Ersnäs-

vägen 142 sedan juli 2019. 

Julia är uppvuxen i Ersnäs, 
medan Sebastian har sitt ur-
sprung i Boden. Julia arbe-
tar som lyftselssömmerska på 
Hillrom (f.d. Liko) i Alvik. Se-
bastian är systemutvecklare, är 
basketfan och har dataspel som 
fritidsintresse. Julia sysslar med 
hästar på ledig tid.

Till salu

Färgsprutsystem 
Bosch FFS 3000-2

Sprutan har aldrig använts. 

Kontakta Sven Persson
070-691 53 96

eller sven@snowkids.se 


