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Glada hälsningar från Ersnäs Förskola

Årets Torggran
Mats Karlsson (Stensjökullen, Blåsmark) 
skänker årets gran till Torget. 

Morfar var från Ersnäs.

Hembygdsföreningen och Ersnäs By
tackar så mycket!

KOMMANDE EVENEMANG

Julmarknad på Ralph 
Lundstengården

lördag 20 november kl. 11-15.

I restaurangen serverar vi Ris-
grynsgröt och skinksmörgås och 
gott hembakat fikabröd.

I kåtan bjuder Tomtemor på glögg 
och pepparkakor.

Tomten träffar du i Tomtebo. Där 
tar han gärna emot barnens öns-
kelistor.

Julmarknaden pågår uppe på Lof-
tet, utomhus och i bagarstugan. 
Ett 20-tal utställare med genuina 
produkter är anmälda. Passa på att 
köpa julklapparna!

Ralph Lundstengården

Hockeykväll i Ankaret
den 20 november kl. 17.00.
Anmälan via SMS till 
Bo Axhammar 073 021 50 58 
Anders Vikberg 070 686 84 76
Avgift 100 kr, då ingår hamburgre 
samt valfri dryck. 
Max 60 deltagare.

Julbord på Ralph 
Lundstengården

Årets julbord börjar den 27 novem-
ber och pågår till den 19 december.

Vi dukar upp vårt stora hemlaga-
de julbord fredagar, lördagar och 
söndagar. Övriga dagar kan stör-
re grupper och företag boka plats.
Bokning och info: 070-393 25 53

Besök gärna vår hemsida för mer 
information:

www.ralph-lundstengarden.com

Vi på Ersnäs förskola är glada, 
stolta och tacksamma att Ersnäs 

Amatörteaterförening tänkte på oss 
när de avvecklade sin verksamhet. Vi 
fick massor av underbara dräkter som 
kommer att leva vidare i vår utbild-
ning, samt 5 000 kr i bidrag till vår 
verksamhet. Pengar som vi kommer 
att använda till barnen. 

Tack för alla skratt ni skänkt genom 
åren, dräkterna kommer att leva vi-
dare och förhoppningsvis leda till 
många fler skratt. 

Tusen tack från alla oss på Ersnäs
förskola!

Styrelserna för Ersnäs 
Hembygds- respektive Bya-
förening har träffats i ge-
mensamt möte och enats 
om att verka för att slå 
samman de två föreningarna till en 
gemensam. Detta eftersom förening-
arna har likartade målsättningar och 
arbetar för att främja byns gemen-
skap och intressen.

En arbetsgrupp bildades 
med tre representanter från 
vardera föreningen. Grup-
pen har träffats och arbete 
pågår med att utforma för-

slag till stadgar för den gemensamma 
föreningen.

Förslaget kommer att presenteras vid 
respektive förenings årsmöte 2022.

Föreningar förenas

Julkonsert
Alviks Blandade Kör sjunger julsånger.
Lördag den 4 dec kl. 18.00 i Sörbyakyrkan.
Söndag den 5 dec kl. 16.00 i Gammelstads Kyrka.

(5 st medlemmar bor i Ersnäs)
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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!

Bokbussen hösten 2021 och våren 2022.
För allmänheten.

Födda
Marianne Eriksson och Erik Lundberg meddelar: Den 14 augusti fick vi tillök-
ning i familjen på Axel Mårds väg 31, en pojke som heter Valter, 54 cm lång 
och med vikten 4360 g. Storebror heter Alvar.

Sandra och Andreas Viklund på Ersnäsvägen 40 meddelar: Björn heter vår 
fjärde lille kille. Han föddes den 16 augusti, vägde 3255 g och var 50,5 cm 
lång. Hans stolta storebröder heter David, Petter och Eskil.

Jenny Hedström och Oskar Bergman har fått en son den 19 september. Han 
vägde 3480 g och längd 51 cm. Storebror heter Jack och familjen bor på 
Bäcktorpsvägen 111.

Den 19 oktober fick Lilly och William en lillebror, lille Ingemar. Han vägde 
3685 g och var 50,5 cm lång. Lyckliga föräldrar är Sara och Simon Emmoth 
på Ersnäsvägen 156.

Avlidna
Birger Johansson * 31/3 1946  31/8 2021
Lise Seger  * 17/9 1949  3/9 2021

Familjenytt

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

Bevare oss från känslomässig flockimmunitet!

Efter 552 dagar upplöstes de fles-
ta restriktioner den 29 september 

2021. I 18 månader lev-
de vi i ett slags undan-
tagstillstånd med hand-
tvätt stup i ett, handsprit, 
plexi glasskärmar i bu-
tikskassor, ”5 baguetters 
avstånd” (enligt en skylt 
på ett bageri), armbågs-
hälsningar och fötter som 
möttes i en liten lekfull 
småspark. Utan kramar 
av kära anförvanter. Utan 
de upplevelser vi vill ha av 
att se eller delta i sport-
evenemang,  teater, kon-
serter, resor m.m.  Många 
arbetade hemmavid, 
fram   för skärmen andra 
oroade sig för smitta och en eventuell 
permittering. En del bytte yrkesinrikt-
ning - men vi inrättade och anpassa-
de oss. Gick lunchpromenader, um-
gicks utomhus i vind och snöglopp. 
Allt för att hålla fast vid möjligheten 
att vara med vår ”flock”. 

Flockimmunitet mot viruset  nämndes 
som ett möjligt halmstrå  och inne-

börden förklarades frekvent vid Folk-
hälsomyndighetens dagliga press-

konferenser. Mycket fritt 
överfört till sociala sam-
manhang kan flockimmu-
nitet betyda att vi stänger 
ute alla utanför vår egen 
lilla flock.  Att vi inte ser 
och bryr oss om andra. 
Men glädjande nog var 
viljan att hjälpa till, t.ex. 
med att handla åt äldre, 
stor och känslan hos den 
som gav en utsträckt hand 
god. En annan sak jag no-
terade under denna ”en-
samma” period var att vi 
bybor hälsade på varan-
dra när vi möttes på vä-
gen. Stannade till ibland 

och utbytte något litet ord om livet 
och vår vardag. Vi såg och bekräfta-

de därmed varandra. Detta lilla Hej 
och ögon som möttes var, och är, ett 
litet men viktigt bevis för att vi inte 
drabbats av ”känslomässig flockim-
munitet”.

Vi har nog blivit mer medvetna om 
vikten av våra familjer, vänner, gran-
nar och vår frihet att kunna delta i 
aktiviteter och arrangemang och där-
med berika oss själva, i samspel med 
andra människor.

Inför den julhelg som kommer fram-
gent önskar jag att Du får möjlighet 
att trängas, kramas och hålla kalas. 
Nu ser vi fram mot ett Gott Nytt Po-
sitivt 2022 för vår by och och alla oss 
som har Ersnäs som sin hembygd.

HEJ DÅ!

Carin Sundén

Lulemål - Leif Lundström

Hä man bara järntran – da kLaar man se.
Da räckLe böri a håål – da hål e.
He man åt förstä he fa man lemen.

Ersnäs globaliseras
Alltifrån sitt grundande på 1960-talet döper 
IKEA sina möbler efter orter i Sverige. Det dröj-
de många år innan vår by kom att uppmärk-
sammas på det här sättet. Men nu har det skett. 
En förvaringsbänk med namnet Ersnäs ingår 
i IKEA-utbudet. IKEA har drygt 300 varuhus i 
43 länder. Nu kan många nyfikna världen över 
googla på Ersnäs och hamnar då säkerligen på 
www.ersnas.se  
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ERSNÄSBLADET utges av 
Ersnäs byaförening och är öppet för 
alla (föreningar, företag och enskilda) 
med anknytning till byn och utkom-
mer med fyra nummer per år. 

Manusstopp under 2022 är mån-
dagarna 17 jan, 9 maj, 8 aug och 
31 okt och utdelning fredag 11 dagar 
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.

Äppelkaka för
Advents- och Julkaffet

Magdagårdens Juliga Äppelkaka

Ugn 175 gr
Tid  55 min (i ugnens nedre del)

1 pkt saffran 0,5 g
2,5 dl socker
150 g rumsvarmt smör
3 ägg
1 dl neutral kesella (mager)
3,5 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
2 äpplen
(1-2 msk florsocker)

Gör så här:

Stöt saffran med lite av sockret. Rör saffan, 
socker och smör smidigt.

Rör i äggen, ett i taget, och därefter kesella.

Rör sedan i mjölet, blandat med bakpulver 
och häll smeten i en avlång bröad form (typ 
brödform 1,5 l).

EIF

En dator kan tala om mer för 
dig om en sak än du egentligen vill 
veta.

Angus Walker

Datavirus kan drabba människor 
också. När ett sådant sabbade 
min hårddisk mådde jag dåligt 
en hel vecka.

Mike Knowles

Skala, kärna ur och klyfta äpp-
lena. Stick ner dem i smeten 
och grädda i nedre delen av 
ugnen.

Låt kakan svalna innan du 
stjälper upp den. Pudra ev över 
florsocker på ovansidan.

Fotbollslaget tackar alla supportrar som stöttat på hemmamatcherna under 
den gångna säsongen. Laget placerade sig på femte plats i div IV.

Foto: Robert Romanowski

Dags för skidor!

Ersnäs by har ett av världens när-
maste, härligaste och tuffaste 2,5 

km skidspår med belysning! Så fort 
det vita guldet fallit i tillräcklig mängd 
prepareras spåret av ideella krafter 
och ger alla med skidor på fötterna 
en hög puls efter en riktig svettig joy-
ride som den utmanande topografin 
erbjuder.

Mer information om skidträning kom-
mer på Ersnäs facebook framöver och 
i nästa Ersnäsblad.

Du har också möjlighet att träna cir-
kelgympa tillsammans med Ersnäs 
skidsektion: tisdagar 18.30- 20.00 i 
Alviksskolans gympasal.

Välkommen!

Vi har noterat 31 övernattande 
denna säsong. Sen kan det fallera 

då vi nu i princip ”helautomatiserat” 
bokningen. Alla kategorier av gäster 
kan betala kontantlöst då vi har gjort 
det möjligt för utlandsbetalning via 
bank, för dem som inte kan swisha.

Denna säsong har vi haft gäster för-
utom Norden, bl.a. från Luxemburg, 
Nederländerna, Frankrike och Tysk-
land.

Hembygdsföreningen

Ställplatserna

Här nedanför, i Redaktionsru-
tan, kan du läsa av manusdag och 
räkna fram utdelningsddag för Er-
snäsbladet under hela året.

Ge den du älskar vingar att flyga,
rötter att komma tillbaka till
och skäl att stanna.

Dalai Lama
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17 ANEA-medlemmar möttes i Torpet 
vid årets medlemsmöte. Den sedvan-
liga hissningen av franska trikoloren 
uteblev denna gång då regnet stod 
som spön i backen. Inne i Torpet gav 
brasan i öppenspisen både värme och 
mysfaktor. Deltagarna avnjöt ham-
burgare med tillbehör och till kaffet 
serverades en läcker kaka alltmedan 
ett förnöjsamt sorl fyllde rummet.

Ordförande hälsade alla välkomna och 
informerade tillsammans med styrel-
sen om aktuella frågor. En intressant 
tipsrunda hölls inomhus, och var och 
en av deltagarna belönades med pris.

Glädjande nog har våra vänner i 
Novéant sur Moselle hälsat att de 

önskar besöka oss i augusti 2022! En 
resa var inbokad redan 2020 då vi 
hade planerat att ta emot 20 franska 
vänner, men pga pandemin sköts den 
upp till 2021, och kunde ej ske det 
året heller. ANEA ser nu fram emot 
ett aktivt år, där planering och förbe-
redelser inför nästa års vänortsbesök 
från Frankrike står i centrum!

Är du intresserad av Frankrike, eller 
av ett utbyte med en vänort? Skulle 
du rentav vilja vara värdfamilj under 
den vecka som vi har besöket från 
Frankrike? Eller vill du delta med oss i 
någon aktivitet under vänortsveckan? 
Om du inte är medlem - välkommen 
till ANEA!

Kontakta gärna någon av oss;
Ordförande Elisabeth Greén
  elisabeth.green@aspia.se
Kassör Susanna Selberg
  susannaselberg@gmail.com
Sekr. Ingegerd Skoglind Öhman
  ingegerd@krivision.se

Styrelsen genom Ingegerd S-Ö

Vänortsföreningen ANEA-medlemsträff 14 september 2020

22 personer deltog den 4 september 
vid invigningen av den pilgrimsled 
längs Hembergsleden som Nederluleå 
församling och Sörbyakyrkans Mis-
sionsförening inrättat.

Bandet klipptes av representanter för 
Ersnäs byaförening och församlingen, 
varefter vandringen startade. Korta 

stopp för en stunds kontemplation 
gjordes vid var och en av de skyltar 
som bygger på pilgrimsvandrarens 
sju ord; Frihet, Enkelhet, Tystnad, 
Bekymmerslöshet, Långsamhet, 
Andlighet och Delande. Vid sko-
terstugan genomfördes en mässa 
med nattvard som avslutning av 
vandringen.

Från mitten av juni var det möjligt att skriva startkort 
för vandring längs Hembergsleden. Varje månad t.o.m. 

september har det lottats ut tre presentkort på ICA. In-
tresset har varit över förväntan, totalt 258 startkort har 
skrivits. 65 procent av korten var skrivna av kvinnor och 
35 procent av män, med andra ord en klar övervikt av 
kvinnlig representation.

Med stöd av Byaföreningen, Hembygdsföreningen och
Ersnäs IF gjordes en extra dragning på samtliga måna-
ders startkort och följande deltagare var lyckliga vinnare:

1:a pris presentkort 500 kr   Leo Molin
2:a pris presentkort 400 kr  David Hansson
3:e pris presentkort 200 kr   Åke Ögren
4:e pris presentkort 200 kr   Jolin Bäck
5:e pris presentkort 200 kr   Erik Lejon
6:e pris Vattenflaska  Hannah Sandström
7:e pris Vattenflaska  Gun Hellström Dahlberg
8:e pris Reflexväst  Kent Lindblad
9:e pris Reflexväst  Johan Kriga

Ytterligare statistik kan vara av intresse:

• 183 startkort var skrivna av Ersnäsbor. 
• 42 startkort var skrivna av besökande från centra-

lorten.
• 4 st var registrerade på besökare från länet.
• 25 startkort var skrivna av besökande från den södra 

delen av riket.
• 4 st kort skrivna av utländska turister varav de som 

färdats längst var från USA.

Med andra ord kan vi säga att Hembergsleden är en väl 
frekventerad del av vår by.
Den första juni nästa år startar vi om igen med startkort 
efter leden och vi hoppas att vi då får se dig noterad 
bland startkorten.

Motion ger vinst på flera sätt!

Skrivlust eller något att 
berätta!

På Ersnäs hemsida finns möjlighet att 
få publicerat egna skrivna alster. Där 
finns i dagsläget några få texter.

Välkomna att fylla på med innehåll av 
skilda slag!

Hitta dit: www.ersnas.se och välj 
där Författare i menyn till vänster.

Invigning av Pilgrimsleden

Krister Öhman, Maria Lundström Pedersen och Susanne Larsson
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Boktips från Bokmalarna ARV
BOK FÖR BARN 3-6 år
Vem ser Dim?
Av Maria Nilsson Thore.

I en pytteliten värld i stora 
skogen möter vi Dim. Som du 
och jag men mindre än en kot-
te. Dim vill bli sedd, men ser 
det stora varelser som klam-
par omkring i skogen honom? 
Underbara bilder pryder denna 
bok.

VUXENBOK

Vajlett och Rut

av Karin Alfredsson är en be-
rörande bok om relationen 
som utvecklas mellan två 
inflyttade kvinnor i en gud-
fruktig inlandsby. Vajlett är 
lärarinna och Rut postfröken, 
och de två låter sig inte ku-
vas av församlingens regler. 
En mycket läsvärd skildring.

En alldeles sann decembersaga

Det här handlar om när det var skyltsön-
dag i Ersnäs, för länge sedan. Jo då, det 

fanns fyra affärer, café och mack i byn en 
gång.  Ulla Isaksson Axhammar minns, kom-
pletterad av P O Sundéns minnes-bilder. Som 
jag minns, säger Ulla, var vintrarna oftare 
kalla och mer snörika än nu. Byns struktur 
är sig ganska lik men byvägen (Nuvarande 
Ersnäsvägen) hade bara tre gatlyktor. Men 
på Första Advent hände något. Hon fortsät-
ter: Affärernas skyltfönster och entrédörrar 
var upplysta och utsmyckade. Innehavarna 
spände upp lakan för skyltfönster och bu-
tiksdörrar för att dölja julsmyckningen. Runt 
tretiden togs lakanen bort och avslöjade un-
derbara ting, mestadels barnsaker, för ivriga 
fönster-shoppare.

Vi skall nu följa Ulla utefter Memory Lane. Vi 
befinner oss i slutet på 1950-talet, början på 
60-talet.

I byn förbereder man sig för att, familjevis, 
ta sparken och börja sin färd utefter Ersnäs-
vägen. Det är skyltsöndag. Ullas familj börjar 
sin sparkfärd vid nuvarande Vidmansvägen, 
där de bor. Första stoppet är Olofssons. (Af-
fären låg vid nuvarande stora parkeringen till 
Ralph Lundstengården. Anm: affär och bo-
stad raserades helt av en brand i november 
1991). Det lyser runt hela affären och Ulla 
ser alla härligheter. Skyltfönster och golv i 
affären är fulla av leksaker: bilbanor, blund-
dockor, bilar m.m. Ett minne som består är 
året då en järnväg med cirkulerande tågsätt, 
tomtar som passagerare på vagnarna och 
med lampor placerade runt spåret, blinkande 

i olika färger. Denna syn upphör 
inte att finnas som ett julminne 
för Ulla.

En rask sparktur fram och in på 
Zackes Väg. Här ligger Konsum 
(Zackes väg 3) med byagranen 
placerad framför entrén, helt nära 
vägen. Även här finns härliga sa-
ker att skåda. Bara ett stenkast 
därifrån finns Br. Larssons (Zack-
es Väg 4) som P O Sundén också 
minns.

Innehavaren, Johan Larsson, satte 
ut ett bord innanför dörren till af-
fären med prydnadssaker, tomtar 
och leksaker. När julen var över 
täckte han bordet med ett lakan 
och flyttade in det på lagret. Näst-
kommande skyltsöndag bar Lars-
son fram bordet och tog bort laka-
net. Det som var kvar var åter till 
salu (till samma pris) och så fyllde 
han på nya ting. Skyltningen var 

fixad. Brolampan lyste hela nat-
ten.

Mitt emot Br Larssons ligger Ida 
Nilssons Lanthandel (Zackes Väg 
9). Här är tallkvistar och lampor 
uppsatta runt skyltfönstren och 
på golvet inne i affären ligger en 
julduk utplacerad - med leksaker 
och prydnadssaker på.

Ulla minns att det fanns tända 
marschaller och facklor vid en del 
ställen. Det var så vackert. Vad 
gjorde det att man frös både om 
händer och fötter? Hemma igen 
fick man kanske en kopp varm 
choklad samtidigt som man tog 
fram papper och penna för att 
ranka sina hetaste önskningar till 
tomten. Se, det var en alldeles 
sann saga.

Carin Sundén

Kampen för kvinnlig rösträtt har 
en lång bakgrundshistoria. Det 

kan vara klokt att påminnas om det 
idag när vi tar rösträtten som själv-
klar. 

Arbetet om rösträttsfrågan i vårt 
land startade på 1880-talet innan 
kvinnor äntligen år 1921 fick avläg-
ga sina röster i ett riksdagspolitiskt 
val. Sverige var sist av de nordiska 
länderna. Finland med kvinnlig röst-
rätt redan 1906 var först i Europa! 
Liechtenstein däremot, där rösträtt 
för kvinnor i nationella val infördes 
så sent som 1984 var sist i Europa. 

Hämtat från SCB:
I valet 1921, var skillnaden i valdel-
tagande mellan män och kvinnor 15 
procentenheter. Idag röstar kvinnor i 
högre utsträckning än män, både sett 
till antal och andel, men skillnaden är 
numera bara runt en procentenhet. I 
riksdagsvalet 2018 deltog 89 procent 
av kvinnorna och 88 procent av män-
nen.

Kvinnors rösträtt 100 år Norrbottensteatern har genom före-
ställningen ”Ja må hon leva” firat den 
100-åriga födelsedagen för kvinnlig 
rösträtt i vårt land. Föreställningen är 
en fartfylld illustration av utveckling-
en för kvinnors självständighet under 
det sekel som gått.

Ingegerd Skoglind Öhman 

Teaterombudet 
Gun Hellström 
Dahlberg kan för-
medla biljetter till 
rabatterat pris. 
Förestäl lningen 
pågår t.o.m. 30 
december.
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Det är söndagsmorgon den 19 sep-
tember och funktionärerna från 

EIF har samlats vid Gläntan för att 
ställa i ordning tävlingsplatsen inför 
Hembergsutmaningen. Terrängtäv-
lingen var föregående år en intern 
angelägenhet pga. pandemin och nu 
var det dags för en publik tävling.

Inget kunde klagas på vädret som vi-
sade sig från sin goda sida och solen 
färgade löven i höstlik prakt. Bland 
funktionärerna undrade man hur 
många som skulle delta när man inte 
hade någon föranmälan. Blir det bara 

de närmaste sörjande?

Det blev något av en ketchupeffekt, 
för när det närmade sig starten så 
hade 97 st anmält sig och med sup-
portrar var det klart att det behövdes 
köpas in mer korv till grillen.

Ja, vem vann motionsklassen 6 km? 
Resultatlistan hittar du på 
www.ersnas.se.

Men den snabbaste tiden blev under 
25 minuter vilket imponerar med tan-
ke på Hembergsledens sträckning.

Tävlande i Miniutmaningen startar

EIF:s Hembergsutmaningen - tolfte upplagan

Dryga milen norr 
om Västerås lig-

ger en liten ort som 
heter Haraker. Ge-
nom området rinner 
Svartån som mynnar 
ut i Mälaren.

Svartån kan inte rik-
tigt mäta sig med 
Luleälv när det gäller 
vattenmängd. Men 
så fort vatten faller,
skapas möjligheter. Detta gäller ock-
så små vattendrag.

I Haraker finns sedan lång tid tillba-
ka, närmare bestämt 733 år, en kvarn 
och nu ett litet kraftverk. För tio år 
sedan köpte Anton Lindblad denna 
anläggning med tillhörande fastighet. 
Anton är uppvuxen på Tranmyrvägen. 
Den 23 oktober blev Anton känd för 
en vidare krets genom en artikel i Af-
tonbladet. Tidningen utser Svenska 
hjältar bl.a. Årets Hållbarhetshjälte. 
Nu är Anton nominerad inom denna 
kategori.

Antons kraftverk producerar el som 
motsvarar årsförbrukningen för 200 
hushåll. Den gröna elen minskar ut-
släppen av koldioxid motsvarande 
den mängd 60 till 80 personer åstad-
kommer per år.

Trots att äpplen är dyra i våra affärer 
är det stora mängder av frukten som 
blir fallfrukt och förstörs. Men Hara-

Utvandrad kraftman

Ett antal äpplen innan mustning!

ker är ett undantag. Förutom kraft-
verket driver Anton också ett musteri 
som tar till vara stora mängder äpp-
len som finns att tillgå i trakten. På 
det sättet produceras i Antons muste-
ri 40 000 liter äppelmust per år.

För att läsa artikeln i Aftonbladet och 
även se en film, gå in på

www.aftonbladet.se/svenskahjaltar

Sven Persson 

Fyrklöverns Skoter & 
Fritidsförening

Ronny Lejon, ordförande sedan ett 
par år, har en lång tid som aktiv i 

föreningen; hela 34 år. Han och några 
kamrater har i helgen arbetat med att 
röja led, placera ut stolpar och led-
kryss.

Föreningen har ca 340 medlemmar. 
Noterbart är dock att det inom Luleå 
kommun finns cirka 11 000 registre-
rade skotrar. Alla byar (17 stycken) 
söder om Luleälven ingår i förening-
en, som har byakontaktmän i respek-
tive by. Var och en av byarna svarar 
för arbetet med underhåll med mera 
för sitt avsnitt av lederna som totalt 
sträcker sig 26 mil i terrängen.

Föreningen har skoterstugor i Ersnäs 
och Klöverträsk, och i Ale har man 
nyttjanderätt till byaföreningens stu-
ga. Ronny berättar att det under se-
nare år har varit mycket skadegörelse 
i och kring ”vår” skoterstuga på Hem-
berget. Den renoverades och piffades 
upp för något år sedan, men pynt och 
diverse föremål har stulits efterhand. 
Ved finns för att användas vid grill-
ning och mys vid brasan. Föreningen 
tar tacksamt emot en symbolisk sum-
ma som vedbidrag, och swishnumret 
finns på anslag vid stugan.

Föreningens leder står öppna för an-
dra än skoteråkare, därav namnet 
skoter- & fritidsförening. Lederna an-
vänds och uppskattas av bland annat 
hundägare och skidåkare.

Kvinnor välkomnas till föreningen, 
eftersom ingen aktiv sådan finns för-
närvarande i styrelse eller annat upp-
drag.

Ronny informerar om att medlemsav-
giften är 200 kr/år, för enskild eller 
familj, och skickar med en hälsning 
om att beloppet mottages på Swish-
nummer 123 60 22 453. 



7

Den globala uppvärmningen – fördel Ersnäs
”Södra Sverige kan inte räkna med 
el från norr”. Så löd en artikelrubrik 
en dag i oktober i Sörmlands Nyheter, 
Sörmlands svar på Norrbottens Ku-
riren. Artikelns inledning: ”Norrland 
har varit Sveriges batteri. Där har 
länge producerats ett överskott på el 
som skickats söderut.”

Nordlig revolution
Då jag 1972 började jobba på läns-
styrelsen, fanns det nå-
gonting som hette regi-
onalpolitik. Det var inom 
det området som jag hade 
mina arbetsuppgifter. Upp-
giften var att medverka till 
att utveckla företag, nya 
och existerande, för att på 
så sätt dämma upp utflytt-
ningen från länet. Någon 
radikal vändning som ett 
resultat av denna regio-
nalpolitik var det svårt att 
notera. Däremot medförde 
dessa statliga satsningar i 
norr att redan existerande 
fördomar om norra Sverige 
förstärktes i landets södra 
delar. Där i norr lever de på 
stöd från Staten.

Mot den bakgrunden får vi 
kalla det som nu sker för en 
revolutionär förändring.

”Sverigekartan ritas om med stora 
satsningar i norr” (DN 21 03 04). ”Nu 
ska arbetssökande lockas flytta norr-
ut” (SvD 21 07 20). Northvolt, Hybrit, 
HS Green Steel, LKAB och vindkraft.  
Tusentals nya anställda kommer att 
behövas, dels direkt i dessa företag, 
dels för alla de kringeffekter sats-
ningarna medför. Peter Larsson, re-

geringens samordnare för den sam-
hällsomställning som denna väldiga 
expansion medför, räknar med att 
befolkningen i Norr- och Västerbotten 
kommer att öka med 50 till 100 tusen 
på andra sidan 2030.

Har vi själva insett vilken ny värld vår 
del av landet går till mötes? Hur in-
tensiv är mediebevakningen? Visst, i 
nummer 3 av ”Vårt Luleå” ges den-

na radikala förändring stort 
utrymme.  Där finns Peter 
Larsson också med på en 
sida. Men hans namn och 
roll har nog ändå inte rik-
tigt etablerats i vårt med-
vetande. Och det handlar 
ju faktiskt om en mental 
omställning hos oss alla. 
Antingen som boende eller 
som hängiven norrbottens-
supporter.

Effekt Ersnäs
Allt detta motiverar valet 
av rubrik för denna text. 
Och allt detta har också ef-
fekter på den lokala nivån, 
på vår egen ersnäsnivå.

I nämnda nummer av ”Vårt 
Luleå” finns en underrubr-
ik som lyder: ”Här ska Lu-
leå växa”. Söder om älven 
handlar det om Antnäs.

Visst är det en fördel även för Ersnäs 
om utbudet av kommersiella och 
samhälleliga tjänster växer några ki-
lometer från byn. Men det är önskvärt 
att denna expansion också får konse-
kvenser för Ersnäs. Detta av två skäl:

1. Jag har redan nämnt sydsvenska 
fördomar om Norrbotten. Undersök-

ningar visar att viljan att flytta norrut 
på många håll är svag, Därför måste 
Luleå kommun ta till vara alla möj-
ligheter att förbättra sin förmåga att 
attrahera. Att kunna erbjuda en rike-
dom av boendealternativ är en sådan 
möjlighet. Precis som vi människor är 
olika, är också kommunens byar oli-
ka.  Antnäs utvecklas till en villaför-
stad. Detta tilltalar säkerligen många 
inflyttare. Men utvecklingen visar att 
många också föredrar den mindre och 
glesare skalan av boende, sådan som 
vår by kan erbjuda. Den möjligheten 
får inte kommunledningen försitta.

2. Tack vare ett omfattande engage-
mang pekar det mesta på att skola 
och förskola i Ersnäs kommer att leva 
vidare. Men vår by skulle klara av 
en hel del nybyggande utan att dess 
småskaliga karaktär går förlorad. Hur 
tar vi till vara på denna möjlighet?

Förslag
En inventering görs av mindre om-
råden lämpliga för bebyggelse med 
fem/sex villor. Om kommunens 
VA-anläggningar även fortsatt utgör 
en flaskhals för inflyttning, finns det 
reningsanläggningar i liten skala som 
löser det problemet. Ett preciserat 
förslag tas fram som överlämnas till 
de styrande i Stadshuset. Byafören-
ingen rekryterar för detta arbete en 
projektgrupp på fem personer, både 
nyinflyttade och personer som bott 
längre i byn.

Under årens lopp har många initiativ 
tagits i Ersnäs som gett bestående 
resultat. Vi fortsätter på den inslagna 
vägen, eller hur.

Senaste nytt 
Det har just bildats en ny inter-
nationell organisation som över-
satt ungefär heter ”Koalitionen för 
tidiga användare.” Den utgörs av 30 
världsledande företag såsom Ama-
zon och Apple. Och fyra svenska: 
Volvo, Scania, Vattenfall och SSAB. 
Två av dessa med tydlig norrbottnisk 
anknytning. Låt oss vara stolta!

I sitt linjetal som ny partiledare note-
rar Magdalena Andersson att i Norr-
botten kommer de kommande åren 
investeringar på 700 miljarder kronor 
att göras. Norrbotniabanan kommer 
att byggas. Låt oss glädjas! 

Magdalena A vill se att kommunalrå-
den blir svettiga för att klara av den-
na nya värld. Några av dessa kommu-
nalråd finns två mil norr om Ersnäs.

Sven PerssonUtsikt från Alåbron
Vi har ju förändringar i vädret numera. Denna bild är INTE tagen i samband 
med vårfloden, den är tagen torsdag 4 november 2021 från gamla Alåbron.

Apropå den globala uppvärmningen
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www.ersnas.seErsnäsbladets manus- och utgivningsdagar finns i Redaktionsrutan

Inflyttade till Ersnäs

Ersnäsbladets och byaföreningens utsända häl-
sar familjerna varmt välkomna till byn och dess för-
eningsliv och aktivitetsmöjligheter.

De nyinflyttade välkomnas med en gåva i form av en 
reflexväst. Den kan vara värdefull vid promenader i 

vintermörkret.

Camilla Lindbäck och döttrarna Ella 16 år, Ebba 13 år 
har i maj tillsammans med Peter Lindström flyttat in 

på Ersnäsvägen 51. Familjen har ”flyttat hem” eftersom 
huset är Camillas föräldrahem. Hon arbetar som chefs-
sekreterare på Region Norrbotten. Peter är fältmontör 
inom smedsyrket och arbetar med stålkonstruktioner. 
Ella och Ebba studerar.

Nelly Lahti och Max Kenrattana samt sonen Julian 11 
månader är nya ägarna av Svartskatavägen 471, och 

flyttade in i september efter en tids renoveringsarbete. 
De har bott i Luleå innan de fann sitt nya hem efter le-
tande i olika byar. Paret trivs och njuter av närheten till 
naturen. Max arbetar inom Swebor stålindustri och som 
diskjockey under veckosluten. Nelly är juridikstuderande 
och gör inhopp på Wallstens café och restaurang Bistro 
Norrland. I familjen finns tre små hundar, som välkom-
nade EB:s utsända vid besöket.

Karin Gunnarsdotter och Åke Åströms adress är sedan 
augusti Ersnäskammen 11. De har bott på Kunoön 

sedan nio år, och har nu funnit detta hus på fastlandet. 
Karin har gått ut den 4-åriga konstlinjen på Sunderbyns 
folkhögskola och har dessförinnan bl.a. arbetat 20 år 
på Norrbottens museum. Åke befann sig på Kunoön vid 
EB:s besök, då jakt och fiske är viktiga sysslor. Karin 
och Åke har båda en skapande ådra, vilket ju har varit 
en nödvändighet vid permanent boende på en ö utan el. Camilla och Allan Aspviken med sonen Hampus och 

dottern Hanna, är nya invånarna på Ersnäskammen 
25. Till familjen hör två hundar, tre katter, 15 hönor, två 
tuppar och en häst. De har bott i Ale i 20 år, och bor nu 
i huset som varit Camillas föräldrars sommarhus i tre 
decennier. Föräldrarna har nu fritidsboende i ett mindre 
hus på gården.
Camilla arbetar på Hillrom (f.d. Liko) och Allan på BDX 
Green. Hampus är elektriker och Hanna utbildar sig till 
plåtslagare på gymnasiet.

Familjen lever ett aktivt liv, vilket även katterna på bild-
en gör.

Märkligt öde

Leif Lundström berättar på Ersnäs 
hemsida om ett besynnerligt öde 

för en man som utvandrade från vår 
by till Amerika. Läs historien som 
beskriver vad en lång hattnål kunde 
ställa till med i början av 1900-talet. 

Du kan läsa Leifs berättelse på Ersnäs 
hemsida, i menyn till vänster, under 
menyvalet Historia.

Det är alltid för tidigt att sluta träna!
Med stigande ålder försämras funktionen successivt i fle-
ra av kroppens organsystem. Men även mycket högt upp 
i åren går det att förbättra, inte bara bibehålla, funktio-
ner genom regelbunden fysisk aktivitet.

Rätt glasögon för rätt tillfälle.
Läsglasögon försämrar avståndsbedömningen och ska 
inte användas när man är uppe och går. Progressiva 
glasögon kan innebära en ökad risk att snubbla utom-
hus. För vissa är vanliga glasögon bättre på promenaden.

Många bränder börjar i köket.
Ofta startar de i en kastrull som kokar torrt. Om oturen är framme sprider 
sig elden till fläkten, där det kan ta ordentlig fyr om man har missat att torka 
bort gammalt fett. Regelbunden rengöring av fläkten minskar brandrisken, 
liksom att hålla spisen fri från tidningar och annat brännbart. En s.k. spisvakt 
kan hjälpa till att stänga av spisen om du glömmer den.

MSB


