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Välbehövlig uppfräschning

rillplatsen vid Torget
hade ett antal år på
nacken och var i behov
av rejäl upprustning. Vad
göra? Jo, makarna Axhammar och Sundén tog
sig an uppdraget. Bo och
Hans skaffade virke och
byggde ny anläggning.
Carin och Ulla utförde
markarbete och förberedelser samt ansning av
häck innan grillen lyftes
på plats. Hembygdsföreningen bekostade materialet, och nu kan vi i
byn njuta av grillning och
samvaro på platsen. Vi
tackar för insatsen!

KOMMANDE EVENEMANG
Nationaldagen 6 juni
*** INSTÄLLD ***
Ersnäs IF, Ersnäs Amatörteater

ANEA-afton
Normalt i juni

*** INSTÄLLD ***

Midsommar på Torget
*** INSTÄLLD ***
Byaföreningen
Ulla Isaksson-Axhammar tar en paus i jobbet

Hembergsleden

I

juni månad för 15 år sedan invigdes Hembergsleden. Sedan dess är det många bybor och utsocknes som använt sig av denna
möjlighet att komma i kontakt med vår varierande natur i form av skogar, myrmarker
och ”berg i dagen”.

EIF på Torget Midsommar
Kl. 13.00 sker dragning av EIF:s
medlemslotteri med åkgräsklippare
som högsta vinst. Se Ersnäs hemsida, Kalendern, för inbjudan och
vinstlista.

Ersnäsdagen juli
*** INSTÄLLD ***
Ersnäs IF, Byaföreningen, Teaterf.
Ralph Lundstengården

Längs leden finns 22 informationspunkter
med texter som är samlade i en liten broschyr. Efterfrågan på broschyren är god. Inför årets vandringssäsong har en aktualisering och nytryckning gjorts av den svenska
versionen. Vandringsledsguiden finns också
i en engelsk version. Guiden finns i en låda,
monterad på skidkuren i Gläntan och även i
en låda på Torget.
Ansvariga för leden är Bo Axhammar,
bo.axhammar@arcticview.se,
Krister Öhman, krister@krivision.se och
Sven Persson, sven@snowkids.se
Finns det förbättringar som kan göras eller
har Du andra synpunkter, hör av dig till någon av dessa tre.

Bilden tagen mellan pkt. 6 och
7 utefter Hembergsleden.
Foto Bo Axhammar.

Vi riktar ett tack till Susanna Andersson på
Bäcktorpsvägen som kommit med värdefulla
bidrag i samband med revideringen av broschyren.
Skiss över Hembergsleden,
Vanja Lindbäck
Konsten att göra affärer
är att vara välkommen tillbaka.

www.ersnas.se
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Gott om tid att komma ihåg

V

i har förmånen att bo här i vårt
hus i Ersnäs och trivs mycket bra.
Men det var inte självklart en gång.
Jag hade börjat arbeta på F 21 och
skulle flytta hitåt. Ansökan
om huslån blev avstyrkt,
för låg inkomst, var beskedet. Men det ordnade
sig. Nu är Ingegerd och
jag pensionerade och vi
är glada över att bo här. I
dessa tider är det bra att
ha utomhusjobb av allehanda slag runt huset, och
vi behöver inte alls känna
oss fängslade i karantän.
Vi har i dagarna gjort vår
44:e motionstur på cykel. Cykelvägen
mellan vår by och Antnäs är även den
en förmån för oss som bor här. Den
ger oss dagliga motionen i väntan på
att skogsstigarna och Hembergsleden
blir ”gång/språngbara”.
Numera får man tid över för allehanda
tankar och minnen.
En arbetsdag som jag kommit ihåg nu
är speciell för mig. Vi på jobbet hade
varit till F 7 Såtenäs på en veckas övning, ungefär 12 flygmaskiner och 40
man. Där hade motorn på en av våra
SK 60 ”gått sönder” så vi lämnade
den maskinen där då vi åkte hem. Efter någon vecka fanns en utbytesmo-

tor på plats.
Någon dag därefter åkte vi ner till vår
trasiga flygmaskin med en fyrsitsig
SK 60, (de två ordinarie
katapultstolarna kan monteras ur och ersättas med
fyra ”nästan normala” stolar, detta för transportbehov). Vi var två piloter och
två tekniker med en del
verktyg. Jag och min kompis bytte motorn på förmiddagen och efter lunch
gjorde vi en motorkörning
för att justera in motorvärdena och kolla installationen. Därefter gjorde vi en kontrollflygning, en av piloterna och jag, för
att verifiera att motorn var ”godkänd”
för flygning (tjänstebruk). Under den
tiden hade min kompis gjort den andra maskinen flygklar så då vi landade
med den godkända maskinen var vi

fort på väg hemåt, två maskiner och
fyra man. Vi kom till F 21 inom normal
arbetsdag. (Bilden visar en SK 60.)

Efter någon timme här hemma slog
det mig att jag faktiskt hade tillbringat arbetsdagen långt söderut och nu
var tillbaka igen, snabbt. Det kändes
overkligt.
Och numera, då jag befinner mig utomhus, får jag en bekant och hemtrevlig känsla av ljudet när F 21:s
Jas:ar passerar över nejden.
Krister Öhman

Familjenytt

Inflyttade - Se sidan 8.
Avlidna
Gärde Elvelin		
Irene Larsson		

* 27/11 1930
* 9/3 1930

 27/4 2020
 29/4 2020

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

Boktips
Små eldar överallt av Celeste
Ng (2019) handlar om bland annat klasskillnader, kulturkrockar,
familjerelationer, föräldraskap och
utanförskap. Boken är lättläst och
läsvärd, med olikartade karaktärer och flera dimensioner.
Gruffalon är en mysig bilderbok
på vers om att ”stor inte alltid är
starkast eller smartast”. Passar
för åldrarna 3–6 år. Handlar om
den smarta musen som överlistar
alla djur i skogen. Härliga bilder
av Axel Scheffler och en underbar
text av Julia Donaldson med översättning av Lennart Hellsing.
Handbok för superhjältar är en
spännande bok av Elias och Agnes
Våhlund för åldrarna 6–9 år.
Boken handlar om Lisa som bor
hos mormor när mamma arbetar
i en annan stad. Den nya skolan
medför besvärligheter för Lisa och
hon vantrivs. På skolbiblioteket
upptäcker hon en bok som liksom lyser. Det är då första steget
tas av Lisa för att bli superhjälten
Röda masken!
Bokmalarna ARV
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Annonsera i Ersnäsbladet
Vi tar gärna emot annonser till Ersnäsbladet. En normalsida består ju av tre spalter. En sådan halv spalt (i
höjdled) kostar 200 kr, 1/4 spalt hamnar då på 100 kr.
Två spalter i bredd för en bredare annons dubblar priset.
Betalningen skickas till byaföreningen på PluTTTTsgirokonto 809875-8 eller Swish - 1236182349.
Skicka önskemålen till krister@krivision.se

Bokbussen våren 2020
För allmänheten.

Fotbollsplan/Klubben, Tisdag 9/6 c:a kl. 19.35
Ralph Lundstengården, Onsdag 3/6 c:a kl. 13.15
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!

Nyvalda styrelser i föreningarna

Inställt vänortsbesök

Ersnäs Byaförening
Ordf. Elaine Blomqvist, 076-645 12 01
Sekr. Anneli Lyckestig, 070-263 53 49
Kassör Angelica Elvelin Lidström,
		
070-695 56 03
Från vä: Elaine, Angelica och Anneli

Vänortsföreningen ANEA (Antnäs, Novéant, Ersnäs, Alvik) har sedan 2010
haft ett utbyte med orten Novéantsur-Moselle i nordöstra Frankrike.
Veckolånga gruppresor har gjorts
mellan länderna ungefär vartannat år.

Ersnäs Idrottsförening
Ordf. Rickard Engström, 070-325 43 38
Sekr. Bo Axhammar, 073-021 50 58
Kassör Anders Vikberg, 070-686 84 76
Från vä: Anders, Rickard och Bo

I juli 2018 vistades 15 sörbybor hos
våra franska vänner. Nu i augusti
2020 hade 20 personer från Novéant
bokat in en veckas vistelse hos oss.
Tyvärr ställs besöket in på grund av
rådande pandemi. ANEA hoppas att
istället kunna ta emot de franska vännerna sommaren 2021.

Ersnäs Hembygdsförening
Ordf. Helena Strandberg, 070-303 68 98
Sekr. Karin Sandström, 073-818 70 60
Kassör Elaine Blomqvist, 076-645 12 01
Från vä: Helena, Elaine och Karin

Byaloppisen
I dagsläget råder osäkerhet om den
årliga byaloppisen kan hållas. Den
populära loppisen som sedan flera år
hållits första söndagen i augusti kan
behöva ställas in.

Vänortsföreningen ANEA
(Antnäs, Noveant, Ersnäs, Alvik)
Ordf. Elisabeth Greén, 070-227 54 43
Kassör Susanna Selberg, 070-621 01 99
Sekr. Ingegerd S Öhman, 070-227 76 32
Från vä: Susanna, Elisabeth och Ingegerd

Aktuell information om läget ges via
byns Facebooksida och Ersnäs hemsida under sommaren.

Svartskatan-Ersnäs Jaktklubb
Ordf. Ulf Olsson, 070-234 91 33
Sekr. Germund Beckenäs, 070-337 71 20
Kassör Susanna Andersson, 070-2209949
Från vä: Ulf, Susanna och Germund

Städkväll på Torget
onsdag 3 juni kl. 18.00
Vi kommer även i år att anordna
städkväll på Torget. Eftersom vi inte
brukar vara så många så klarar vi
Folkhälsomyndighetens krav på folksamling och vi ska även hålla rekommenderat avstånd.

Viltvårdsgruppen i Ersnäs
Jonas Seger, 070-37 333 03
På bilden: Jonas
Ersnäs Samfällighetsförening
Ordf. Hans Å Strandberg, 070-586 79 33
Sekr. Christina Holmberg 070-393 25 53
Kassör Anne-Lie Ottosson 0920-310 24
Ersnäs Amatörteaterförening
Ordf. Camilla Johansson, 070-557 70 69
Sekr. Carin Sundén, 070-623 66 67
Kassör Bengt Sundling, 070-606 29 70

Vår hemsida
www.ersnas.se
innehåller bl.a.
information om föreningarna och kompletta styrelser.

Det blir ingen hamburgare i år utan vi
bjuder på kaffe med dopp istället.
Välkomna!
Ulla Isaksson-Axhammar
Torgetgruppen

ERSNÄSBLADET

utges av Ersnäs byaförening och är öppet för alla
(föreningar, företag och enskilda) med
anknytning till byn och utkommer med
fyra nummer per år.

Bagarstugan

Vårt fina Torg

Bagarstugan öppnades 15 maj, och
den stänger i mitten av oktober.

Vi i Torggruppen hoppas att alla tycker att vårt Torg mitt i byn ska vara fint
och välklippt sommaren 2020, därför önskar vi att många hjälps åt att
klippa och vattna blommorna.

Dagtid till kl. 17.00 - priset 80 kr
Kvällstid från kl. 17.00 - priset 40 kr
Ring för info och bokning på
076-645 12 01
Elaine Blomqvist
Hembygdsföreningen

Anmäl dej på smejob45@lulea.st
eller ring, smsa 076-645 12 01.
Jourlistan och information om Torgjobbet finns på hemsidan
www.ersnas.se, välj där Torget
Vi hoppas på en fin sommar.
Föreningarna i Ersnäs

Manusstopp under 2020 är 27 jan,
11 maj, 10 aug och 2 nov och utdelning 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.
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Kristina tror på framtiden och planerar för en Potatisfestival och Skördemarknad. Tillsammans med ersnäsborna!

V

år fina byakrog lever nu stilla dagar efter den totala inbromsningen
av besökare som följt av Coronaepidemin. Men det sjuder av tankeverksamhet. Nu laddar Kristina Holmberg
på Ralph Lundstengården för en potatis- och skördefestival i september/
oktober. Så du som odlar eller har
en bekant som odlar grönsaker, bär,
blommor eller vidareförädlar till saft/
sylt etc är välkommen att vara med.

as när de små bladen sticker upp ur
jorden. Tänk vilken lyx att ta med sig
pannan ut i landet och gräva upp de
första späda små knölarna. Skölja av
dem, koka dem och njuta tillsammans
med en klick smör. Mmmm!
Jag tänker att hon har rätt. Hur gott
smakar det inte med den egna potatisen till surströmmings-premiären i
augusti.

I början på april, på
en av mina dagliga
vandringar fick jag en
spännande pratstund
med Kristina Holmberg som stökade på
sin restaurang. Jag
blev så inspirerad att
jag erbjöd mig att
hjälpa till litet.
- När detta tillstånd
av totalt stillestånd
är över kommer vi
alla vara törstande
på fest, glädje och
umgänge, säger Kristina. Kanske har vi
också omprövat en
del saker som vi inte
sett som viktiga tidigare.
Därför satsar hon nu
att bjuda in till en festival i september/oktober där knölen som vi gräver
upp ur jorden har en av huvudrollerna. Och hon vill ha ideer och förslag
från oss!
- Det går att göra hur mycket gott
som helst av potatis. Allt från palt och
pommes till en avsmakningsmeny i
toppklass, fortsätter Kristina. Dessutom, förr i tiden kallades ersnäsborna
för ”Pero-Ersnäsarna” pga att de stora
potatisland som fanns i byn. Så det
passar väl bra att ha en potatisfestival
just i vår by, skrattar Kristina.
Hon kommer också att upplåta trädgården på gården för försäljning av
det som produceras och tas upp ur
våra land och trädgårdar. Det skall bli
en riktig skördemarknad.
Jag undrar litet, varför potatis som
huvudroll? Vi är många som ÄLSKAR
pasta eller cous cous osv. Kristina
svarar genast att några erfarenheter
av den nedstängning av samhället
som varit är kanske att vi upptäckt att
vi behöver vara mer självförsörjande.
Många hyllor har gapat tomma på
pasta, mjöl och jäst t.ex.
Potatis är också jättelätt att odla. Du
får ett kvitto nästan direkt att du lyck-
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Men en festival är
inte bara mat. Det är
underhållning, kanske gamla foton med
motiv från potatishantering. Har du något minne förknippat
med denna knölvara?
Jag behöver hjälp
med detta från byns
föreningar och alla intresserade. Det skulle vara så roligt om
det kunde engagera
många! Jag kommer
att sätta upp en brevlåda vid Häärs så kan
man lämna förslag.
Själv skall jag gå vidare på min promenad men innan jag
går har jag lovat att
vara mottagare av
idéer och förslag. Hennes engagemang övertygade mig!
Alltså, Du som vill berätta något, har
foton eller vill sälja något på en kommande skördemarknad:
Maila: sundencarin@gmail.com eller
sms:a/ring 070-623 66 67.
Eller lägg i brevlådan på Ralph Lundstengården.
Fortsättning följer i denna historia.
/Carin Sundén

Riktigt aktuellt
”De meddelanden (på internet) som
skapar interaktion är de som spelar
på känslor och splittrar, sällan de som
inbjuder till reflexion. En dålig nyhet
för demokratin.”
Detta är några rader hämtade ur boken ”Medlöparna. En berättelse om
Europas glömska.”. Författare är den
fransk-tyska journalisten Géradine
Schwarz. En mycket läsvärd bok som
finns att låna på Stadsbiblioteket eller
i bokbussen (efter beställning).
Sven Persson

Ersnäs i riksetern

A

ldrig tidigare har Ersnäs nämnts
så ofta i radions P 1 som natten
och morgonen den 3 maj. Denna radiokanal sände då ”Fågelsångsnatten”
från fem olika platser i landet. En av
dessa platser var fågeltornet nere vid
Ersnäsfjärden. Thomas Öberg, som
bor i Råneå, höll i mikrofonen på programmets nordligaste punkt.
Denna speciella sändning var en variant av programmet Naturmorgon som
sedan 30 år tillbaka sänds varje lördagsmorgon sänds mellan kl 6 och 7
i P 1. Thomas Ö har under alla dessa
år varit Norrbottens röst i detta program och därmed spritt mången kunskap om länet och denna gång om vår
by och vår fjärd.

Byagemenskap

E

rsnäs har runt 600 invånare fördelade på 270 hushåll. Anledningen
till att ha valt just vår by som bosättningsort varierar. Att uppskatta småskalighet och närhet till människor
och natur är säkerligen en återkommande förklaring. Det är bl.a. på de
områdena byns föreningar är aktiva.
När vi jämför fjolårets medlemsförteckning med årets saknas just nu ett
40-tal namn. Samtidigt kan vi glädja
oss åt att ett 30-tal har tillkommit. Att
en del saknas kan ha sina naturliga
förklaringar. Vad gäller övriga är vår
förhoppning att ni inte säger upp bekantskapen. Och självklart är alla som
saknas på 2019 års förteckning varmt
välkomna in i gemenskapen.
Medlemsavgiften är 225 kronor för familj och 150 kronor för enskild. Beloppet sätts in på bankgiro 5970-5996 eller swishas till 123 264 83 68. Influtna
medlemsavgifter delas lika mellan
Byaföreningen, Hembygdsföreningen
och Idrottsföreningen.
Är Du osäker på om Du redan erlagt
medlemsavgiften för 2020, mejla
sven@snowkids.se får Du veta vad
som gäller på den punkten.
En del förmåner är knutna till medlemskapet. Mer om detta kan Du läsa
på www.ersnas.se

Rötter som lever

Information från Ersnäs IF

Ingrid Dybern, född Björklund, gick
bort för tre år sedan. Ingrid växte upp
i Ersnäs och behöll även efter sin flytt
söderöver mycket täta kontakter med
sin uppväxtmiljö.
Ingrids kvarlevande make, Bernt Dybern, som bor i Göteborg, stöder nu
för tredje året i rad med en generös
penninggåva vår Byaförenings verksamhet. Nedan vårt tackbrev till givaren.
Ersnäs i mars 2020.
Hej.
Här i Ersnäs går livet sin gilla gång
men även här med de inskränkningar
som nu hela världen har. Byns plan
att hålla Öppet Hus den 21 mars i vår
byalokal har skjutis på framtiden och
planeras nu till hösten då vi verkligen
hoppas att livet någorlunda återgått
till det normala.
Vi vill från föreningslivet tacka dig å
det hjärtligaste för de pengabidrag du
skänkt. Det är tänkt att användas till
vårt Öppna Hus. Planen var att med
hjälp av ditt bidrag bjuda på kaffe
och fika till besökarna, detta står som
sagt kvar.
Vi hoppas att Du är frisk och att Du
känner våra hälsningar.
Lev väl.
För föreningslivet i Ernäs

Anton Ökvist, Arvid Welin, Saga Norberg, Leo Welin,
Nils Welin, Ebba Drugge och Rebecka Drugge.

E

rsnäs IF skidsektionen avslutade
skidsäsongen med hamburgergrillning uppe i Gläntan och prisutdelning till ungdomarna, se bilden.
Pandemin påverkar av naturliga skäl
EIF:s verksamhet. Valborgs ställdes in och kommande arrangemang
är också i farozonen. Nationaldagen
kommer inte att kunna firas på traditionellt sätt. Sommarens stora evenemang i byn är ju Ersnäsdagen och
om den skall arrangeras är ännu inte
bestämt men det är väl troligt att den
inte kommer att genomföras i den
tappning som vi är vana vid.
Arrangerande föreningar fattar slutligt beslut kring arrangemanget i mit-

ten av Maj.
Fotbollslaget fortsätter att träna som
vanligt men tillsvidare är det inte til�låtet att spela träningsmatcher. Det
är i skrivande stund inte klart hur
fotbollssäsongen kommer att se ut.
Beslut från förbundet kommer under
maj månad.
Alla föreningar tappar inkomster när
arrangemang inte kan genomföras.
Föreningen har sökt stöd från Luleå
Energi genom Energiboosten. Det är
något för alla föreningar. Gå in på Luleå Energis hemsida och fyll i ansökan.
Bo Axhammar, EIF

Ulla Isaksson-Axhammar och
Carin Sundén, Ankaretgruppen

Information om Ersnäs

Ersnäs – den rika byn
1558 fanns det 22 bönder i Alvik, 21
i Råneå och 20 i Ersnäs. Drygt 60 år
tidigare hade det fortfarande mäktiga
byggnadsverket Gammelstads kyrka
invigts d.v.s. för 527 år sedan. Vilka
byggnader, som nu uppförs, kommer
att existera år 2546? Tanken hissnar
redan inför denna siffra. Ingen av oss
nu levande kan svara på fråga. Men
en gissning kan vara tillåten: ingen
byggnad.
Altartavlan med dess myller av träfigurer snidades i Antwerpen i början
av 1500-talet. Den kostade 900 mark
silver, ett på den tiden mycket stort
belopp. Betalningen var kontant till
skillnad från liknande affärer söderöver i landet som finansierades med
lån.
Detta fåtal invånare mäktade mycket.
I ett samhälle med oändligt större resurser hotas skolorna i våra byar av
nedläggning. Det finns anledning att
en stund reflektera över hur detta kan
komma sig?
Sven Persson

I

Ersnäsbladet finns en hel del information om Ersnäs och vi som
bor här. Om föreningarnas verksamhet, inflyttade och mycket annat. På
vår hemsida finns alla 106 nr av Ersnäsbladet, massan av information är
stor! Där finns alltså, fr.o.m. 1997, 23
års fakta om byn.
Ibland då jag söker något bland Ersnäsbladen, hittar jag intressanta saker och fina bilder och då kan jag bli
sittande där en bra stund. Och det är
lättare att bläddra och söka i Ersnäsbladen på nätet än bland pärmarna!
På Hemsidan finns också en hel del
information, förutom Ersnäsbladet.
Strategin är sådan att Facebookgruppen, Ersnäs by, innehåller ”dagsfärska och snabba saker” medan
hemsidan innehåller mera långsiktig information och dessutom i stor
mängd. Sådant är t.ex. komplett info
om Ankaret, Torget samt Kalendern
med byahändelserna, tyvärr just nu

ganska kortfattad.
Där finns föreningarna med styrelserna, adresser och årsmötesprotokoll
från några av dessa. För nyinflyttade
eller besökare finns menyvalet ”Att
göra”. Hembergsleden och dess punkter finns där på sidan. Och adressen
är www.ersnas.se
Ersnäs Logotype
Logotypen är en välkänd symbol för
Ersnäs. Den ska kunna användas i alla
sammanhang som rör byn.
Logon får fritt användas av företag
och föreningar i Ersnäs. Den får inte
förvanskas eller byggas in i någon annan bild. Den finns att hämta på Ersnäs hemsida.
Byaföreningens Logogrupp, som skapade logon hösten 2004, bestod av Bo
Axhammar, Mats Appelgren och Krister Öhman.
Krister Öhman
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Vart är vi på väg....

aj är en månad där vintern sakta
men säkert faller i glömska. Gräsmattorna väcks till liv och träden börjar lysa grönt. Fågellivet är i full gång
och livsandarna spirar inombords inför en sommar med sol och värme.
Så är det alltid men i år är det inte
business as usual, covid-19 påverkar
en hel värld och karantän har fått en
påtaglig och påfrestande betydelse.
Hyllningskörerna är många, med all
rätt, till alla som står i frontlinjen. Personal i sjukvård och inom omsorgen
gör ett fantastiskt arbete. Finns inte
en ledarsida som inte hyllar ”frontsoldaterna”. Körerna är många som
berättar att nu måste vi dra lärdomar
av pandemin och rätta till de brister
i samhället som pandemin obönhörligen blottat.

Sverker Sörlin, verksam vid KTH, uttryckte det så här i en krönika i DN/
Kultur den 5 maj:
En kris förvandlas alltid till en spegel
som visar oss våra samhällen sådana de verkligen är. Det tog trettio år
att göra oss av med beredskapen, men bara tre
veckor av coronavåren
2020 att inse att det var
ett stort misstag.
Kommer nu politiker och
våra myndigheter på riksoch lokalnivå att dra de
nödvändiga slutsatserna av pandemin? Att Region Norrbotten nu inser
att vårdnära service som avlastar
sjukvårdspersonalen inte skall läggas ner? Att kortsiktiga ekonomiska

Krångligt?
Alla vuxna i kommunen bidrar till den
gemensamma kassan via kommunalskatten. Därför är vi också självklart
intresserade av hur dessa pengar
hanteras.
Kommunens budget uppgår till runt 5
miljarder kronor per år. Går vi in på
kommunens hemsida, hittar vi en hel
del uppgifter också om ekonomin. Tidningarna innehåller då och då artiklar som berör kommunens ekonomi.
Många termer och siffror flyger omkring. Det är svårt att få en överblick.
Därmed blir alltsammans krångligt.
Har vi klart för oss en del grundfakta
och vad centrala begrepp betyder,
skingras en hel del av dimmorna. Av
det skälet ställde jag tolv frågor till
kommunen som också lade ned kraft

U

ppe på Hemberget ligger skoterföreningens raststuga. Från dess
altan har vi en hänförande utsikt över
vårt nobbottniskas landskap. Vi klart
väder kan vi se vindkraftverk i fjärran.
Dessa tillhör Sveriges största energiprojekt som vi trots detta vet väldigt
lite om.
Piteå Markbygd är platsen för denna
exploatering. Kommande höst ska här
finnas 283 vindkraftverk. Då utbyggnaden är avslutad 2023 finns i området mellan 700 och 800 vindkraftverk
som producerar 10-12 TWh el per år.
Detta kan jämföras med elproduktion
i Lule älv som uppgår till 14 TWh/år.
Produktionen i Markbygden kommer
att utgöra 6-8 procent av Sveriges totala elproduktion. Vi har, kan vi säga,
produktionsmässigt två luleälvar i
vårt län.
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på att besvarar dessa. Resultatet publicerades i nummer 1/2020 av ”Vårt
Luleå” som alla får i brevlådan. Nu går
det också bra att ta del av dessa kunskaper genom att gå in på
www.ersnas.se
Mitt på sidan finns rubriken ”De planerade skolnedläggningarna…” Klick!
Nästa rubrik ”Skolnedläggningar planeras”. Längst ner på den sidan en vit
ruta rubricerad Vårt Luleå. Till höger i
blått ”Läs svaren”. Klick! Och Du kommer fram till dessa tolv frågor och
kommunens svar. Är bilden för liten
kan den förstoras i din webbläsare.

effektiviseringar inte är en styrning
av verksamheten som garanterar
vård och service till medborgarna inför kommande kriser? Kommer vår
dystopiska arbetsmarknad att reformeras, där 17 procent av alla jobb
är osäkra korttidsanställningar vilket
naturligtvis påverkar verksamheter negativt?
Listan över misslyckade
”reformer” skulle förmodligen kunna göras tämligen lång. Jag är nog inte
ensam om att förvånas
över de hundratals miljarder som ges i stöd till företag, regioner och kommuner. Plötsligt lösgörs
enorma resurser. En reflektion är att
om regering och riksdag sett till att
offentlig sektor hade haft de resurserna från början då är jag övertygad
om att vi haft en betydligt annorlunda
situation idag och förmodligen till en
lägre kostnad.
Sverker Sörlin slutar sin krönika med
följande ord:
Vi vårdar minnena. Nu är tid att sörja,
både dem som lämnat oss för alltid
och de underlåtenhetssynder vi svarat
för i det förflutna, som i många fall
minskade deras chanser att leva. Men
nu är också tid att hedra deras minne
genom att vara klokare. Morgondagen
är den dag som är historia när nästa
kris kommer. Vi kan alla göra mycket
bättre. Det borde inte vara svårt.

Redaktionen välkomnar kommentarer.

Nej det borde inte vara svårt men jag
tror nog att de som hyllade hjältarna
igår nog glömt dom imorgon. Tack för
kaffet.

Sven Persson

Bo Axhammar

Vindkraft
Investeringen uppgår till 60 miljarder kronor. (Luleå kommuns
budget runt 5 miljarder/år.) Att
mobilisera en sådan mängd kapital är inte möjligt lokalt. Men
tydligen inte heller på riksnivå
vilket blir stutsatsen efter att
ha konsulterat Google. Det är
främst tyskt kapital som står för
finansieringen. Men projektbolaget Svevind AB har i alla fall regional anknytning. Huvudkontoret ligger i Piteå.
Fullt utbyggd kommer denna
vindkraftpark att permanent
tillföra regionen 200 jobb. Vilka
fördelar har vi nordsvenskar i
övrigt och på lång sikt av denna
exploatering? Blir någon del av
vinsterna kvar i länet eller blir
det som med elproduktionen i

Del av Piteå Markbygd
Luleälv? Här är Vattenfall ägaren och den
produktionens stora vinster hamnar i alla
fall i vår gemensamma (Magdalena Anderssons) kassa och inte i privata fickor.
Sven Persson

Arbetet för Ersnäs skola fortsätter

B

eskedet från kommunen i höst var
att inga förändringar i sörbyarnas
skolstruktur skulle ske just då, det var
ett glädjande besked. Kommunens
tjänstemän hade bland annat kommit
fram till att hyran för en ny skola i Antnäs skulle bli ungefär dubbelt så hög
som hyran för alla befintliga skolor i
sörbyarna. Detta kan inte ha kommit
som en nyhet, jag tror det kompakta
motståndet gjorde att man kände sig
tvungna att kunna presentera ett korrekt kalkylmaterial.

Man kunde ju hoppas att det var bra
med detta och det lugn som råder för
närvarande. Tyvärr är det inte slut
med detta, kommunens arbete med
att förändra skolstrukturen fortsätter.

Vår skola är fortfarande hotad, det
kan också gå fort vilket man tyvärr
fick erfara i Vitå. Det arbete man lagt
ner här och i andra områden som varit drabbade är beundransvärt. Deras
arbete är och har varit av enorm betydelse i vår kamp. Tillsammans kan
vi göra underverk.
Vad gäller folkomröstningen samlade vi gemensamt ihop knappt 9000
namn vilket räcker med god marginal. Ett antal möten med kommunens
företrädare har ägt rum för att bland
annat diskutera den fråga som ska
ställas. Som ni säkert sett i media har
man både försökt ändra frågeställningen och även att komma från folkomröstningen.
Som det ser ut i skrivande stund vill
man från kommunen ge två alternativ. Den exakta frågeställningen är
inte fastställd i skrivande stund.
Jag citerar vad Mona Nykänen formu-

Ersnäs IF - Projekt Pålbacka
Servicebyggnaden/Klubblokalen
på
Pålbacka är i bedrövligt skick, därför
tillsatte föreningen en arbetsgrupp
för att ta fram ett underlag för en ny
byggnad.
Arbetsgruppen består av Ulla Isaksson-Axhammar (sammankallande),
Lotta Lauritz, Ove Aspenfjäll och Krister Öhman.
Arbetsgruppen har tagit fram ett ritningsunderlag som styrelsen godkänt. Styrelsen har tillsammans med
arbetsgruppen haft ett möte med entreprenörer och yrkesfolk från byn för
att lyssna in synpunkter på projektet.

Därefter har en arkitektbyrå, Norconsult, framställt underlag för bygglov
med nödvändiga ritningar.
Projektet står och faller naturligtvis
med hur vi lyckas med finansieringen. Därför kommer vi att begära in
offerter från byggföretag och utifrån
dessa kommer vi att söka bidrag för
att finansiera bygget. Nu kommer inte
bidrag att finansiera bygget annat än
till en del, en stor del eget arbete är
nog nödvändigt. Målsättningen är att
projektet skall starta igång 2021 eller
2022.
Bo Axhammar

lerat mycket väl på Hela Kommunen
Ska Leva Och Lära på Facebook:
”Dessutom för de in en värdering
i alternativ 2, att ”ta ansvar för en
jämlik och kvalitativ skola”, vilket vi
anser inte hör hemma i en frågeställning. Med den typen av värderingsord
skulle det i så fall behöva skrivas in
en motsvarande formulering även på
alternativ 1, då vi ju anser att det är
mer ansvarsfullt och ger en mer kvalitativ och jämlik skola att agera enligt
alternativ 1.”
Som det ser ut nu kommer omröstningen att bli av. Det är nu viktigt att
vi alla är uppmärksamma på vad som
händer, att folkomröstningen blir av
och vilka alternativen blir. Sprid budskapet till så många som möjligt. Ni
som är engagerade i politiska partier
kan gärna arbeta genom dessa och
påverka. Ni vet vilken ståndpunkt olika partier har, 2022 har vi bland annat ett kommunalval, vad som sagts
och gjort i skolfrågan kan komma att
få stor påverkan på detta.
Då folkomröstningen äger rum vill vi
ha ett så stort deltagande som möjligt och vi hoppas naturligtvis på rätt
utfall.
Tack alla för ett bra samarbete.
Thomas Jonsson

Ännu en uppfräschning

P

å första sidan beskrevs en ideell
insats på Torget, dess grillplats.

Samma insats har samma grabbar
gjort vid Gläntan. Här var också grillen i behov av åtgärd varför en ny
sådan byggdes. Byaföreningen bekostade virket. Grabbarna är ju Hans
Sundén och Bo Axhammar, igen.
Och nu finns ved i vedboden, skänkt
av Mats Gustavsson!
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Varmt välkomna till
Ersnäs!

S

om ni ser saknas bild och
text om inflyttade till byn.
EB:s utsända har tyvärr inte
gjort ”inflyttarbesök” som brukligt. Vi hoppas att kunna göra
det inför augustinumret, och då
även lämna välkomstgåva och
information om byns föreningsliv.

Trädgårdscafé öppet lördagar och
söndagar 12-15 under våren och försommaren.
Från 22/6 Sommaröppet
onsdag-söndag kl. 12.00-15.00.
Grillkväll fredagar från kl. 18.00.
För mer information besök vår hemsida
www.ralph-lundstengarden.com
Flirt tycker jag är roligt. Det är
som att sitta på ytterplats, man
kan gå när man vill.
Margareta Krook

Vårtecken på Tranmyrvägen
Leif Nyström har en röd och grann bil
på sin gård - en Ford Galaxie årgång
1964. Bilen importerades till Sverige
från USA 2009, och Leif är sedan ett
år tillbaka ägare till den. Han berättar att bilhobbyn har blivit stor i vårt
land. Det är till stor del medelålders
och äldre personer som intresserar sig
för den här typen av bilar. Ofta kan
det handla om ”återfall” det vill säga
att personen har ägt och kört sådan
bil i yngre dagar. Det gäller även Leif,
som i ungdomen haft en likadan Ford
Galaxie, och nu kan njuta av hög nostalgifaktor. I garaget står dessutom
en Buick årgång 1963, som han håller
på att reparera.
Ett trevligt inslag för bilägarna är träffar, som årligen arrangeras på olika
orter i länet och i landet. Bilträffar
hålls under perioden juni-augusti och
exempel på sådana är onsdagsträffar
i Kyrkbyn, Gammelstad och torsdagar
i Badhusparken, Piteå.

I

Bilden insänd av Bo Axhammar

Tre varianter på samma
tema: Ingen är ofelbar
”En människa borde aldrig skämmas
för att behöva erkänna att hon haft
fel. Det är ju bara att med andra ord
säga att man är klokare idag än igår.”
Jonathan Swift
”Det behövs ofta mer mod att ändra
sin mening än att förbli den trogen.”
Willy Brandt
”Det är inte ett svaghetstecken att erkänna att man gjort fel och står för
det. Tvärtom tyder det på styrka.”
Lisa Magnusson
(ledarskribent i Dagens Nyheter)

Årets Ersnäsare
Värt att veta:
Bilar blir skattebefriade vid 30 års ålder och besiktningsbefriade vid fyllda
50. En del bilägare besöker dock bilbesiktning för att få kvittens på att
bilen är okej och för att få protokoll
på detta.
Ingegerd Skoglind Öhman

D

et är på Ersnäsdagen som Årets
Ersnäsare tar plats på scenen.
Många evenemang ställs i år in bl.a.
Ersnäsdagen. Kanske kommer en
motsvarighet till Ersnäsdagen att arrangeras till hösten. Juryn, som utser Årets Ersnäsare, avvaktar därför
med sitt arbete. Då det blir dags för
augustinumret av Ersnäsbladet, kommer vi att veta mer om vad som händer framöver.

Sällsynt besökare

mitten av april fick vi besök av en aldrig tidigare skådad besökare vid vårt fågelbord. Den mytomspunna korpen blev under några dagar vår gäst. Asaguden Oden var utrustad med två
korpar som han använde som sina budbärare, Hugin och Mumin.
Vår besökare döpte vi till Hugin. Emellertid ledsnade han på oss
efter en tid. Den gav sig av till andra matställen – eller var det
ena hona som lockade på annat håll? Denna svarta och ståtliga
fågel har en vingbredd på upp emot 130 cm.
Sven Persson

Ersnäsbladets manus- och utgivningsdagar finns i Redaktionsrutan
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www.ersnas.se

