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Ersnäs Amatörteater uppmärksammar tre
verksamheter i byn
Vid EA styrelsemöte den 2 juni beslutades:
§2
AVVECKLING FÖRENING
…………….
Styrelsen BESLUTADE att:
Bidrag skall gå till tre verksamheter i Ersnäs som endera haft ett gott samarbete med Ersnäs Amatörteater och/eller arbetar i Ersnäs Amatörteaters anda,
nämligen:
Ersnäs Byaförening
10.000 kronor, att användas till att roa byborna.
Ersnäs Idrottsförening 5.000 kronor
Ersnäs Förskola		
5.000 kronor, inköp av material och/eller utbildning.*
*Ersnäs Förskola arbetar med gestaltning som en del i sin pedagogik, tillsammans med barnen. Kostnader för inköp betalas av EA kassör då medel inte kan
”öronmärkas” i kommunkonton.
REKVISITAFÖRRÅD
Rekvisita och kläder tillfaller Ersnäs Förskola i den mån de önskar.
UTBETALNING av bidraget kommer att göras under hösten 2021.
Ersnäs den 2 juni 2021

KOMMANDE EVENEMANG
Höstmingel och marknad
på Ralph Lundstengården
Lördag 11 september
kl. 11.00 - 15.00
Är du intresserad av att sälja?
Beställ marknadsbord av Elaine
Blomqvist, tel 076-645 12 01.
Lunch och fika finns naturligtvis.
Ralph Lundstengården, Byaföreningen och Hembygdsföreningen

HembergsUtmaningen

Motionsloppet Hembergsutmaningen på hela/delar av Hembergsleden
genomförs söndag 19 september.
Start och mål vid Ersnäs skidstuga
(Gläntan).
Mera info läggs ut på Ersnäs hemsida www.ersnas.se senare.
Ersnäs IF

Styrelsen för ERSNÄS AMATÖRTEATERFÖRENING
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Invasiv växt i byn

rygt femton främmande växter
frodas i diket längs Bäcktorpsvägen vid avtagsvägen till Gläntan. Den
största är cirka två meter hög. Växterna ser det ut att vara en storvuxen
art av loka, troligen Tromsöloka som
är listad på EU:s lista över invasiva
främmande arter.

Tromsölokan kan bilda stora och täta
bestånd som konkurrerar ut den naturliga växtligheten och påverkar därmed också insekter och andra djur i
närmiljön. Lokan kan avge substanser i marken som är giftiga för andra växter, vilket försvårar för växter
att komma tillbaka även om lokan
tagits bort. Växtsaften är giftig och
kan i kombination med solljus orsaka
brännskador på huden. Skyddskläder
är nödvändiga vid hantering av växterna.
Ingegerd Skoglind Öhman

Hur blir det med
gran-sämjan i år?

N
Iakttagelsen är den 10 juli inrapporterad till www.invasivaarter.nu och foton bifogade.
Information om denna växtart finns
på Naturvårdsverket respektive Havsoch Vattenmyndigheten.

Surströmmingsmiddagen

i höst är inställd.

Hembygdsföreningen

ANEA medlemsträff

hålls i september månad, troligen
på Torget. Inbjudan kommer via
utskick till medlemmarna samt på
Ersnäs hemsida www.ersnas.se i
Kalendern.
ANEA/Styrelsen

Julmarknad

på Ralph Lundstengården den
20 november. Mera info i Ernäsbladet nr 112.
Ralph Lundstengården

är nästa Ersnäsblad kommer ut, i november, har
vi förhoppningsvis en grann gran på Torget.

Redan nu efterlyser Hembygdsföreningen någon som
vill skänka ett julträd dit.
Max 10-12 meter får den vara och stå lätt till för
att hämtas. Hembygdsföreningen står för nedtagning
och hämtning.
Vill du se din gran på torget, kontakta Hans Sundén,
070-313 12 64

www.ersnas.se
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I början av ett arbetsliv

et är ju viktigt för oss alla att
komma igång med arbetslivet kommer inte det igång kan resultatet bli vad som helst. Med det som
bakgrund roterade hjärnan igång och
några historier tonar fram. Jag har
ju vuxit upp på en bondgård, vi hade
kor, häst, skog, åkrar, hölador, vedbod, backe ner mot sjön och roddbåt. Alltså fina möjligheter att greja
på med det mesta under uppväxten.
Därefter kom arbetslivet.

argumenten har jag glömt. Jag skrev ett kvitto på
pengarna, noterade bilens regnr, och tog emot ca 17
– 18 000 kr. Jag vågade givetvis inte lämna pengarna
obevakade på firman. Då jag kom hem till mina föräldrar så blev min mor förskräckt. ”Så mycket pengar, tänk om det kommer en tjuv i natt, eller att huset börjar brinna!”. Vi lade pengarna på ett märkligt
ställe och bestämde att om det börjar brinna så ska
pengarna räddas. Jag redovisade bilaffären följande
morgon hos chefen.
Krister Öhman

Familjenytt
Elföreningen i Korsträsk – inte bara
en förening utan ansvarigt för elnätet
i trakten. De hade lastbil, några Volvo
Duett och ett antal elektriker anställda.
Jobb med Börje, mina föräldrars kompis. Han hade ingen bil utan körde
moped. Han brukade jobba åt Elföreningen sommartid. En sommar, jag
var 16 eller 17 år och körde också
moped, så jobbade vi ihop. Vi körde
iväg miltals på våra uppdrag att rensa under kraftledningar och att gräva
kabeldiken för senare elinstallation.

Inflyttade
(här finns de inflyttade som inte blivit intervjuade på sidorna 7 och 8).
Camilla och Allan Aspviken med barnen Hampus och Hanna,
Ersnäskammen 25.
Camilla Lindbäck och Peter Lindström, Ersnäsvägen 51.
Avliden
Anders Larsson			

* 9/11 1954

 12/5 2021

Har du något till Familjenytt, skicka det till krister@krivision.se
Vi behöver hjälp med att få in uppgifter!

Bokbussen hösten 2021 och våren 2022.
För allmänheten.

En gång, sittandes med benen i vårt kabeldike
tvärs över en åker, på väg ner mot en sommarstuga, åt vi vår medhavda lunch. Kompisen åt
fläskpannkaka på smörgås, så skrattade han till:
”Hon har armerat pannkakan!” och drog ett antal långa hårstrån ur pannkakan.
Det är inte alltid de stora sakerna som man
minns.
Senare i Älvsbyn jobbade jag på en bilverkstad
där ägaren även hade bilaffär. Därifrån finns
också minnen.
En sen vinterkväll, jag var på verkstaden ensam. Jag reparerade troligen min egen bil, vi
gjorde så ibland. Det bankar på dörren och jag
släpper in en någorlunda färsk bilköpare. Han
kom långväga ifrån, han skulle slutbetala sin bil.
Chefen, som bodde intill verkstan var borta och
kunden skulle bestämt betala sin bil denna kväll,

Böcker kan lånas via www.biblo.se och hämtas på bibliotek
eller bokbussen. 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!

Aktivt teaterombud

H

oppas att de flesta i Ersnäsbladets område känner till
Norrbottensteatern i Norra hamn, Luleå! Den är för
övrigt landets tidigaste länsteater, startad 1967.
Jag är teaterombud där och via mej kan Du beställa biljetter med 30% rabatt på teaterns egna produktioner. Teatern har ordnat coronasäkert på bästa sätt för besökare.
Så här bokar du biljett:
Kolla på Norrbottensteaterns hemsida vilken föreställning
du vill se.

digitalt inom utsatt datum.
Om du inte betalar förfaller biljetten.
(Jag ska INTE ta betalt och har inga ” pappersbiljetter”)

Skriv mejl till talgun@icloud.com och berätta om det är
vuxen, ungdom eller pensionär som ska ha biljetten.

Vad som spelas på teatern i höst kan du läsa på
Norrbottensteatern.se

Jag beställer biljetten för teaterombudspris.

Välkommen med dina bokningar! Hoppas vi ses på teatern!

Biljetten skickas till din mejladress och DU betalar den

Gun Hellström Dahlberg
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Tack för att du betalar medlemsavgift till
föreningarna i byn.

öreningarna i Ersnäs tackar alla
som redan betalat medlemsavgift.

Genom ditt stöd kan vi driva bl.a.
Gläntan med elljusspår och övriga
verksamheter, fotbollsplanen, Hembergsleden, bagarstuga, våra samlingslokaler Ankaret och Torpet, Ersnäsbladet, Ersnäs hemsida samt ha
aktiviteter i byn. Allt för att du skall
trivas och ha en aktiv fritid i vår by.
Det är ett stort ideellt arbete som ut-

S

förs och vi välkomnar alla att ta del
i detta, med den möjlighet du har.
Kontakta respektive förening om du
vill vara med på ett hörn.

Ersnäs Idrottsförening

Om ni inte redan är medlem och/eller är nyinflyttad finns uppgifter på
Ersnäs hemsida, www.ersnas.se, om
hur man blir medlem.

Måndag 30 augusti i Ankaret
kl. 19.00.

STORT TACK!
Föreningslivet i Ersnäs genom
Thomas Jonsson

Att träffas, skapa, göra saker tillsammans

tudieförbundet Vuxenskolan (SV)
i samverkan med Ersnäs hembygdsförening och Byaförening gör
nu en satsning att fånga upp om det
i byn finns intresse av studiecirklar,
kulturarrangemang och aktiviteter.
Lokal finns i Ersnäs skola med köksdel
och möteslokalen ”Ankaret” och förhoppningarna är att vi faktiskt kanske
kan börja träffas i grupp till hösten.
Förslag och idéer på aktiviteter är
tex: studiecirkel i bondska, knyppling, röjning, timring, bakning, dans,
yoga, föräldragrupp, bokläsning, skaparträffar, förenings och styrelsekunskap, digital kunskap för seniorer tex
att använda mobiltelefon och vara
med på digitala träffar, språk, hälsa,

I en studiecirkel är man 3 eller fler
personer, träffas minst 3 gånger och
minst 9 studietimmar totalt. Ett kulturarrangemang kan vara musik,
sång, berättarträffar, teater, föreläsning, utställning etc. Det finns också
möjlighet att ha aktiviteter som är
under kortare och längre tid än en
cirkel. SV kan hjälpa till med bland
annat lokalkostnad, marknadsföring,
kontakter, kopiering av material,
kursmaterial med mera. Möteslokaler finns också ifall man behöver ses i
centrala stan.
•
•

•
•
•

Smula 3 paket jäst i degbunken.
Smält 500 gr. margarin.
Värm vätska (ex 1,5 liter mjölk + lika
mycket vatten), en flaska sirap, 1 tsk
salt (värm fingervarmt), häll detta
över jästen, blanda om.
Man kan blanda i 2 påsar brödkryddor
(valfritt).
Rör sedan i ungefär 3,5 kg rågsikt
(kan sätta mera rågsikt, beror på hur
fast deg du vill ha). Låt sedan degen
jäsa, ungefär 30 min.
Jag använder bara rågsikt, man kan
ta andra mjölsorter också, man tager
vad man haver.

Söndag 22 augusti kl. 13.00 på
Torget, vid regn blir det Ankaret.

Ersnäs Byaförening

Ersnäs Hembygdsförening
Tisdag 7 september kl. 19.00 i

Ankaret. Sedvanliga årsmötesförhandlingar, vi bjuder på fika.
Årsmöten finns i Kalendern på
www. ersnas.se och uppdateras
kontinuerligt.

trädgård… ja möjligheterna är oändliga.

•

Recept - Mjukkaka.

Återstående årsmöten

Vad har du för idéer?
Har du ett ämne du brinner för eller har kunskap i och kan tänka
dig vara ledare?
Är ni redan en grupp personer
som träffas?
Vill du ha något att göra?
Vill du träffa andra?
Vill du lära dig något nytt eller bevara något gammalt?

Hör av dig till verksamhetsutvecklare
Tira Blixt på Studieförbundet Vuxenskolan eller någon av föreningarna för
mer information. Du kan också hitta
inspiration till kurser och studiecirklar via hemsidan sv.se och vår facebooksida SVLuleå.
Tira Blixt, Ersnäs

Hembergsutmaningen
2021
Söndag den 19 september är det dags
igen för svett, lera och glädje för både
stora och små deltagare!

När den har jäst kan du baka ut, börja
med att göra ämnen, sedan är det lätt
att kavla och nagga. Låt kakorna jäsa
lite innan gräddningen.

Ersnäs IF bjuder in till terränglöpning,
mer info kommer längre fram. Delta i
eget tempo och i valfri löp/gångstil.
Du hinner träna på den vackra leden
eller runt elljusspåret, så på med
skorna och ut till skogs!

Elaine Blomqvist

Väl mött!

Tänk på att främlingar är vänner som du inte känner.
Abraham Lincoln

De korta orden ja och nej är
de som borde fordra mest
eftertanke.

Varje människa har sin egen
natur liksom varje träd.
Har du någonsin vredgats på
ett äppelträd för att det inte ger
päron?
fritt efter Niko Kazantzakis

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.

Manusstopp under 2021 är 25 jan,
10 maj, 9 aug och 1 nov och utdelning fredag ca 2 veckor efteråt.
I redaktionen:
Krister Öhman, tel. 070-635 67 74
E-post krister@krivision.se
Elaine Blomqvist, tel. 076-645 12 01
E-post: smejob45@lulea.st
Ingegerd Skoglind Öhman
tel. 070-227 76 32
E-post: ingegerd@krivision.se
Carin Sundén, tel. 070-623 66 67
E-post: sundencarin@gmail.com
Redaktionsmedlem emeritus:
Sven Persson, tel. 070-691 53 96
E-post: sven@snowkids.se
Ersnäsbladet
finns att läsa/hämta
från byns hemsida www.ersnas.se
Där finns även alla tidigare nummer.

3

EMMA – Sveriges yngsta mästerkock 2021

E

mma Karlsson Lohiniva, 12 år, har
vid EB:s besök just kommit hem till
hembyn Alvik efter en veckas vistelse
i Grythyttan. Hon vann som många
av läsarna säkert har noterat den
nationella tävlingen Sveriges yngsta
mästerkock. Vistelsen och vinnarplaketten utgjorde segerpriset. Emma
fick tillbringa en Grythyttanvecka
med sin familj, då hon fick kockpraktik och familjen fick njuta av god mat,
spa och umgänge. Carl-Jan Granqvist
har grundat kulinariska inriktningen
på orten, startat högskoleutbildning
med mera. I Grythyttan finns Måltidens hus, där Emma fick möjlighet
att bekanta sig med fördjupning inom
området. Hon vill i framtiden studera
vidare inom kulinariska området på
högskolenivå, så småningom starta egen restaurang och arbeta vidare med eget matlagningsprogram på
teve.
Emma har varit matintresserad hela
sitt liv och har haft fullt upp allt sedan
”Mästerkocken”. Under inspelningsti-

Björnen i Ersnäs
En björn passerade delar av Ersnäs
torsdag den 29 juli kl. 22.30.
Markus Lundholm, Luleå, kom med
sin bil utefter Ersnäsvägen på väg
mot E4-korsningen. Över tomten vid
adressen 58 kom björnen springande, in på gatan och galopperade mot
väster framför Markus bil, på lagom
avstånd. Han tog fram telefonen och
filmade björnen.
Rickard Engström, Ersnäs, stod vid
sin bil vid Lejanvägen 2 och hörde ett
ovanligt, mjukt galopperande ljud.
Ute på gatan passerade björnen och
Rickard tog sin bil och körde efter
björnen och Markus.
Vid Zackes Väg 2 lämnade björnen
Ersnäsvägen söderut och sprang in
på tomten och försvann ur synfältet.
Se den gula linjen, björnens dokumenterade färdväg, den är 424 meter lång.
Om du Googlar på ”Björnen i Ersnäs”
hittar du flera exemplar av filmen och
olika artiklar om det som hände.
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Sedan var det tävlingsmoment i huvudstaden under veckoslutet. Inspelningen av själva finalen tog tre dagar
på grund av komplexiteten i uppgiften. Därefter kom den mycket svåra uppgiften att tiga om resultatet.
Emma var tuff och yppade inte vinnaren för en enda person. Vid ett tillfälle
var hon nära att försäga sig men fann
en utväg i stunden.

den under hösten 2020 flög hon till
Stockholm varje fredagmorgon, och
varje inspelning av ett vanligt avsnitt
tog två dagar. Under veckorna hade
Emma fullt upp varje dag. Hon tränade varje eftermiddag under veckorna och fredagsmorgnar övade hon
matlagning innan hon gick till skolan.

N

Emma och hennes medtävlanden har
under tävlingsperioden funnit varandra, och delar stor glädje i det gemensamma intresset för matlagning.
Någon dag efter EB:s besök kommer
en av ”medkockarna från söder” att
besöka Emma och tillbringa några dagar i norr.
Emma utsågs till Årets Lulebo 2021.
Vi gratulerar till utmärkelsen och önskar henne lycka till med framtida utmaningar.
Elaine Blomqvist och Ingegerd
Skoglind Öhman

Ytterligare dimensioner till Hembergsleden

u har Nederluleå församling och Sörbyakyrkans Missionsförening inrättat en fast
installation av en pilgrimsled utefter Hembergsleden. Där finns sju skyltar som bygger på pilgrimsvandrarens sju ord. De ska ge
vandraren harmoni och ro.
Ordet pilgrim härstammar från latinets ”peregrinus” och betyder främling. Som pilgrim
ger du dig av från det kända, mot det okända. På vägen får du ta emot nya erfarenheter, möten och insikter, ensam eller tillsammans med andra.

I

juni lade vi till ytterligare en dimension på
leden - nu kan man skriva startkort varje gång man vandrar. Varje månad från juni-september lottar vi ut priser. I oktober gör
vi en extra dragning på samtliga månaders
startkort.

Korten hittar du i lådan vid anslagstavlan
som är uppsatt där leden grenar sig till 3 km.
Anledningen till startkorten är två - stimulera till motion och att vi vill veta hur
många som vandrar på Hembergsleden. I nästa nummer kommer vi att presentera statistik från årets vandringar.

En vandrares tankar

H

embergsleden i Ersnäs var en
mycket trevlig överraskning när
jag hittade till den för några år sedan.
Vartefter tiden gick fann jag mig själv
vandrandes här under olika årstider

syn för gudar. De olika väderstrecken bjuder på oändliga vidder av skogar, ängsmarker och vattendrag. Här
avnjuter man sin medhavda matsäck
och kan vila ögonen på det milsvida

de Ersnäsbornas förfäder att ta upp
de begärliga mineralerna ur berget.
En förmodad intressant historia, som
säkerligen än i dag dryftas på orten,
tänker vandraren.
Sista biten av vandringen ansluter
till vinterns elljusspår och till sist en
påminnelse i form av en gedigen och
mycket vackert byggd stengärdsgård,
som berättar om förfädernas hårda
slit i skog och mark.

till stor glädje och förnöjelse. Upplevelsen av den skiftande naturen, de
fina stigarna och spångarna, de ystra
bäckarna i snösmältningstider gjorde
den sex kilometer långa vandringen
till en ren fröjd. Min upprepade, och
varje gång förnyade känsla av välbefinnande i den vackra skogen, fick
mig att återvända med jämna mellanrum.
Variationen av högresta granar, tallar,
björkar, liksom myrarnas fina starrgräs och skiftande diskreta färger, det
rikliga blåbärsriset som kantar nästan
hela leden och ledens sträckning med
sina höjdvariationer, gör vandringen i
allra högsta grad mödan värd.
När man så har bestigit Hemberget
och nått toppen är omgivningen en

fantastiska landskapet. Efter pausen,
och fullmatad med naturens skönhet, vandrar man en liten stund och
så öppnar sig landskapet igen, och
nu med ögonen vända mot väster,
skådar vi över, om möjligt, ännu mer
milsvida vidder. Nu ser man ända bort
till Markbygdens vindsnurror vid horisonten i ett lätt dis, och ett skogsområde som känns svindlande stort. När
man sett sig mätt vandrar man vidare
nedåt på stigen och följer då några
av istidens klapperstensfält, som har
minst tiotusen år på nacken.

Som extra grädde på moset visar det
sig att Hembergsbjörnen avlagt visit i
Ersnäs tre dagar innan min vandring
i förra veckan. Enligt uppgift har han/
hon helt oblygt lufsat omkring i närheten av bebyggelsen. Tro’t eller ej
men det gläder mig alldeles särskilt,
för ända sedan jag började gå på
Hembergsleden har jag känt att jag
haft osynligt sällskap i den bortre delen av leden. Jag har den lilla egenheten att vid ”björnkänning” omedelbart
sjunga en operaslinga för full hals
”Lascia ch’io pianga” länge och väl,
och jag lovar att ingen nalle någonsin
besvärat mig under mina vandringar
under alla dessa år.

På vägen ner för berget står skylten
”Gruva” med pil som pekar till vänster. Här uppenbarar sig mycket riktigt ett dagbrott som återigen får
vandraren att för sitt inre öga se de
vedermödor som det en gång kosta-

Byaloppis 2021

1

augusti var det dags
för årets loppis, det
sjunde i ordningen. Drygt
tjugotalet försäljare fanns
utspridda i byn. Utbudet
var som vanligt varierat
och det fanns möjlighet
att fynda passande ting
för alla åldrar och behov.
Vi tackar Jessica Rohdin
som var årets loppissamordnare!

Tack till Hembergsledens tillskyndare
för de fräscha nya fina skyltarna som
ni satt upp utmed hela leden och för
att ni jobbar så fint med att sköta om
den.
Lisa Wede, Luleå

Boktips från Bokmalarna ARV
VUXENBOK

BOK FÖR 6-9 år

Familjen

Cirkusdeckarna och
surströmmingsmysteriet av Dan Höjer.

Johanna Bäckström Lerneby är
född och uppvuxen i Måttsund.
Hon har följt en familj i Agnered i flera år. En familj som
kontrollerar upp emot 50 000
människor. Vi kallar dem maffia, själva kallar de sig Problemlösare.
Carin Sundén

Utspelar sig i Ångermanland, runt en nedgrävd silverskatt kring
Skuleberget. 5/5 av ett
av mina barnbarn.
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Rikedom – Minnen från en uppväxt i Ersnäs

östen 2005 flyttade jag senast
från Ersnäs, efter några kortare
bortaspel. Då flyttade jag till Stockholm, sedan Gävle, och för fyra år
sedan flyttade jag, maken Johan och
våra barn Leo och Lovis till Mora. Där
trivs jag bra, men det är något speciellt med Norrbotten. Och trots att det
gått 17 år sedan jag bott här kallar
jag mig fortfarande för norrbottning.
När jag tänker tillbaka på min barndom och mina 22 år i Ersnäs minns
jag skidturer med lunch över elden,
tolkning med bob bakom skotern och
pimplande på isen. Jag minns cykelturer upp till byn för att leka med
kompisar, dagar i Måttsundsbacken
och tunnel- och kojbyggen i jättestora snöhögar. Jag minns dagar i snickarboden, i något av trädgårdslanden
och hur jag travade ved. Jag minns
hur jag valde godis och tuggummi, en
i taget, som Siv plockade och lade i
en liten påse. Jag minns hundar, katter, kor, får, hästar, fiskar, älgar, rådjur, rävar... och mängder av fåglar.
Jag minns god mat och bastubad.
Och jag minns även mer dramatiska
minnen, som när jag en morgon fick
se en rökpelare ringla sig upp över
byn, vilket visade sig vara Vivo-butiken som brann ner...

Det finns mycket mer jag skulle kunna ta upp (och mycket har jag glömt),
men de flesta minnen får mig att tänka på ett ord: rikedom. Visst, allt
var inte guld och gröna skogar. (Det
om något vore underligt.) Men närheten till
naturen,
skapandet,
omtanken och engagemanget som jag växt
upp mitt ibland, det är
rikedom enligt mig.
I dag jobbar jag som
marknadskommunikatör och är i uppstarten
av att börja jobba som
frilansande illustratör.
Min uppväxt har verkligen präglat den jag
är, och jag brinner inte
helt otippat för vår natur, att skapa
och röra på mig. Jag ger mig ofta ut
på små som stora äventyr, själv eller
med vänner eller familjen. Ett äventyr
kan handla om en solotur över fjället,
men måste inte vara större än att ge
sig ut och ta en fika i skogen.
Tillsammans med familjen åker vi oftast upp två gånger per år för att hälsa på mina föräldrar Siw och Roland
Hansson, min syster Åsa som nyss

flyttat hem till byn, och resterande släkt och vänner i närheten. Och
det gläder mig att samma anda lever
kvar, och att det fortfarande finns saker att upptäcka. Förra sommaren var
det första gången jag
besökte Hembergsleden. På bilden ser du
mig, svettig och lycklig över att ha hittat en
riktig guldled för löpning! Det känns ju galet att det tog så lång
tid för mig att hitta en
sådan pärla, men nu är
det en favorit för hela
familjen.
Jag är glad för att mina
barn får se den miljö
jag växte upp i, och för
att de uppskattar att vara här. Precis
som jag är tacksam för att jag fick
växa upp här i Ersnäs.
Lisa Kriga, fd Hansson
Född 1982, bor numera i Nusnäs,
Mora, tillsammans med maken Johan
och barnen Leo, 12 år, och Lovis, 9 år.
Instagram:
@lisakriga och @lisakriga_creations

Mediala Kristina och Ralph

S

venska Dagbladet innehåller söndagar artiklar om resor och resmål. Den 30 maj fanns i tidningen en
artikel om Sveriges åtta bästa
vägkrogar. Vår by träder in på
den nationella scenen. Bland
dessa åtta förnämliga besöksmål
fanns nämligen Ralph Lundstengården med. Naturligtvis uppmärksammar Ersnäsbladet denna händelse genom att återge
tidningens text om vårt eget
stjärnställe.
Rubriken på denna helsidesartikel lyder:
Sommarens 8 bästa vägkrogar
och en av underrubrikerna Pionjärgård Ralph Lundstengården
med denna text:
”I byn Ersnäs, 800 meter från
E 4an mellan Luleå och Piteå,
väntar en annan värld. Här har
Ralph Lundsten, den världsberömde
pionjären inom elektronisk musik,
förvandlat 1700-talsgården han vuxit
upp i, till ett mellanting av kulturellt
centrum och en genuint lantlig restaurang med tillhörande litet boende
(varav ett av rummen är Ralphs gamla pojkrum).
Öppettiderna är varierande så ring alltid i förväg men sommartid dukas det
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emellanåt upp en populär skärgårdsbuffé på ortens fisk och andra råvaror från Norrbottens skafferi, givetvis

Holmberg. En bensträckare att minnas, helt enkelt.”
Den mediala uppmärksamheten
finner vi också i radion. Mina
morgnar förgylls av radions P 2.
Jag hör musiken men däremot
tar jag mestadels inte del av
programledarens presentationer.
Men så hände det. För några
morgnar sedan hörde jag plötsligt orden ”byn Ersnäs utanför
Luleå” Det är inte förvånande att
en person som under 45 år haft
sin hemvist i denna by plötsligt
uppfattar vad radions presentatör har att säga.

P 2 bygger under sommaren upp
en sverigekarta där orter med
musikalisk anknytning markeras. Det var byns stora namn
ute i världen som var orsaken till
Ralph Lundsten gratulerer Kristina Holmuppmärksamheten: Ralph Lundberg till titel Årets Ersnäsare 2015
sten. På det sättet blev också
till tonerna av Lundstens musik. Här
Ralph Lundstengården uppmärksamfinns också kafé, trädgård och en bumad. Gå in på länken nedan för att se
tik som säljer lokalt hantverk. Med
kartan och läsa om ställena.
lite tur får du även en Ralph-anekdot berättad av gårdschefen Kristina
Sven Persson
Surfa till
https://sverigesradio.se/artikel/musikaliska-resmal-i-hela-landet
Scrolla därefter ner litet så visas Sverigekartan

Inflyttade till Ersnäs

Den 2 juni flyttade Elise Kieri och Jimmy Nilsson in på
Bäcktorpsvägen 70. Hunden Heylye, en 4-årig welsh
springerspaniel ingår i familjen. Jimmy arbetar som kalkylator på Umia och Elise är markförhandlare på Trafikverket. Paret har länge letat efter ett hus och har nu
funnit det rätta.

Andreas Isaksson och Emelie Nilsson är sedan
våren -21 ägare av Vidmansvägen 25, men har
bott där i ett år. Familjegården har bebotts av
4–5 generationer och har ”sedan gammalt” benämnts Jåkup. I familjen finns två katter. Emelie har häst, som nu är hemma på sommarbete
och vistas i Öjebyn vintertid. Andreas är drifttekniker på Lulekraft och Emelie civilekonom
med tjänst inom Piteå kommun.

Daniel och Petra Engström är nu tredje generationen på
Axelmårdsvägen 87. Huset byggdes av farfar Sven som
tillsammans med Linnea flyttade in till jul 1950. Så småningom tog sonen Kjell och makan Eva över, och nu är
det alltså Daniels tur. I familjen finns barnen Adina 2
½ år, Alexander 10 år och systern Elvira Björkén 11 år.
Kjell och hunden Elvis ingår för närvarande i hushållet.
Daniel arbetar på F 21 och Petra vid tandvården Hermelinen.

Åsa Hansson är sedan juli ägare av Ersnäsvägen 25 och har
flyttat in strax före besöket från
EB:s utsända. Hon är uppvuxen
i byn och tillhör därmed gruppen
återvändare. Åsa har bott bland
annat i Piteå och i Stockholmsområdet. Hon arbetar som psykolog på Sunderby sjukhus och
sjunger i Luleå Kammarkör.

Ersnäsvägen 28 bebos från och
med juli av Mari Conrad och
sönerna Vilmer 9 år, Uno 12 år
och Isak Gramner 22 år. Sönerna vistas på adressen ungefär
varannan vecka, och har vuxit
upp på annan adress i byn. Mari
arbetar på Region Norrbotten.
Hon är trädgårdsintresserad vilket är synbart invid bostaden.

Sommarpryo i aktion

S

om traditionen bjuder så har vi även i år sommarpryo-ungdomar som hjälper oss att snygga
upp i byn. Sju ungdomar under ledning av Cornelia
Norberg målar byggnaderna vid skidstadion/Gläntan. De har tidigare varit i Måttsund och snyggat
till och avslutar nu i Ersnäs.
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Inflyttade till Ersnäs

A

nn Strandberg och Jouni Vesa, sönerna Alve 4 år respektive Nino 6 år, samt katterna Ninja och Rut bor
sedan drygt en månad på Zackes väg 2. De har bott i
Rosvik ett par år och innan dess i Luleå. Paret har kommit med dansen till byn! Ann är danslärare i Luleå. Jouni
har eget företag, är verksamhetsansvarig på ABF samt
tillsammans med Ann medgrundare av dansföreningen
Exiled. De kommer att närmast starta en dansutbildning
på Sunderby folkhögskola.

F

amiljen Rubensson är sedan juni 2021 ägarna av Ers
näsvägen 95. Emelie är en mångsysslande egenföretagare, frilansande skribent, yogalärare och tillverkar
egna smycken. Magnus är affärschef på Nordsjöfärg med
bas i Malmö, och han ansvarar för Norr- och Västerbotten. Sönerna Liam 10 år och Frank 7 år är skolpojkar och
ragdollen Pippi 2 år bekantar sig med nya stället. (Frank
saknas på bilden). Familjen kommer närmast från Kyrkbyn, Gammelstad.

Ersnäsbladets
och byaföreningens utsända hälsar
familjerna
varmt
välkomna till byn
och dess föreningsliv och aktivitetsmöjligheter.
De
nyinflyttade
välkomnas
med
en gåva i form av
en reflexväst. Den
kan vara värdefull
vid promenader i
vintermörkret.

P

eter Nordström, Emma Jakobsson, döttrarna Agnes
(snart 5 år) och Maja (10 år) är nybyggarna på Ostibyvägen 155. De har byggt ett behändigt hus av fastighetens befintliga dito från 1850. Familjen har kvar sin
bostad i Lerbäcken, men huserar vid tidpunkten för vårt
besök i husvagn på gården. Arbete pågår för fullt utomhus, och paret lider inte brist på uppgifter. Planen är givetvis att bosätta sig permanent i byn. Emma är anställd
inom statlig myndighet och Peter är egenföretagare.
Kompisen Ebba Lindroth 9 år (längst till höger) är med
flickorna på bilden.

E

rik Keisu och Phuangphet Seekhew (Ann) bor sedan ett
halvår på Vidmansvägen 9.

De äger restaurangerna Alcatraz och Zaap i Luleå samt
har nyligen öppnat en även i Gällivare. Erik är bördig från
Kiruna och Ann från Thailand. Paret har lång erfarenhet av
att driva restaurang och har gjort detta även i Thailand,
där de har bott ett antal år. Paret trivs bra med lugnet i
Ersnäs, som motvikt mot långa och intensiva arbetsdagar
inom restaurangnäringen.

Ersnäsbladets manus- och utgivningsdagar finns i Redaktionsrutan
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