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Byaföreningen och Ersnäsbladet 10 år
Interimstyrelsen som
valdes 8 april 1997
utgjordes av Mats
Appelgren, Kristina
Holmberg, Bo Carlsson, Olle Olsson,
Elaine Blomqvist, Håkan Bergström och
Jessica Hämäläinen.

S

å här såg det ut, det första Ersnäsbladet. Där kunde läsas att byn
fått igång byaföreningen, protokollet
fanns med och en bild på interimsstyrelsen.

Efter det mötet var byns utgångsläge
klart för att kunna ta upp ”de stora
frågorna” som var aktuella. Dvs. skolfrågan och problemen med E 4-korsningen.

Man kallade också till ett nytt möte för
att välja styrelse och anta stadgar.

Sidan 5

Årets Ersnäsare

En ny titel har skapats i Ersnäs
Sidan 2

En berättelse om jobb
och en ledig söndag
Sidan 2

Invandrarna

Denna gång har Ersnäsbladet besökt
en inﬂyttad familj på Axel Mårds väg.
Sidan 3

Om Gagsträsket

Det var en gång en myrslåtter...
Här ﬁnns ett förslag på en lämplig
söndagstur till sommaren.
Sidan 5

Dagbok från Indien

En avlägsen äventyrlig upplevelse.
Sidan 6

Utvandraren

Ersnästeatern i En Ny Revy

Från Ersnäs granskogar till Londons
ﬁlmvärld.
Sidan 7

EU och landsbygden

Nu går vi in i en ny s.k. budgetperiod.
Den omfattar de sju åren 2007-2013.
Sidan 8

Nu är det dags...

Till våren är tiden mogen för att placera ut våra två nya skyltar vid byns
infarter från E 4-an.
Sidan 8

www.ersnas.se

Du känner väl till avdelningen
Köp/Sälj på ersnässidan?
Självklart gratis att annonsera!
Ersnäsrevyn gör det igen efter 22 år, succé med utsålda salonger.
Läs om föreställningen på sidan 4.

Det är inte farligt att göra fel så
länge som felen är intressanta.
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Årets Ersnäsare

E

rsnäs Byaförening har beslutat att
instifta utmärkelsen ”Årets Ersnäsare”. En person som på ett särskilt
och uppenbart sätt bidragit till byns
väl och ve belönas med denna hederstitel. Personen i fråga behöver
nödvändigtvis inte vara boende i byn.
Alla, bybor såväl som utombyssare, är
välkomna med namnförslag. Samtliga
av världens drygt sex miljarder invånare är sålunda valbara, dock med tre
undantag nämligen Karl-Gustav Pettersson, Rosmari Bäckström och Sven

Tv i bredbandsnätet?

Persson. Dessa tre personer utgör
nämligen den jury som ska fatta beslut om vem som ska kortas till Årets
Ersnäsare.
Vid en ceremoni i samband med
Ersnäsdagen i juli månad offentliggörs
namnet och koras det Årets Ersnäsare.
Namnförslag lämnas till Sven Persson
persson.sven@telia.com
senast
den 15 juni. Han nås också på telefon
311 80.

Det har snart passerat två år sedan
Luleå Energi skrev att TV i ﬁbernätet
var strax bakom hörnet. Det visade
sig att till hörnet var det väldigt
långt.
De stora mediadrakarna satte käppar
i hjulet och av den anledningen har
det tagit tid.
Nu kan EB meddela att enligt Jörgen
Furberg på Lunet, så kommer en lösning att presenteras under 2007. Val
av tekniklösning bestäms nu under
våren.

Ledig söndag
Timmarna i getarskogen är ohyggligt
långa, även när klockorna är skrämda.
Jag ligger ofta på marken och försöker sova bort tiden och bakom slutna
ögonlock drömma mig hem.

Det känns som om jag åkt här förut i
andlös tystnad utan att komma hem.
Nu är det ingen dröm längre för solen blänker på styret och fartvinden
kyler.

Getaren har rätt till en ledig söndag
för varje bonde som städslat honom.
Medan djuren och jag vandrar bland
bergen och söker de frodigaste örterna låter jag tankarna gå till hemmet.
Jag undrar dagar som drunknar i åskregn, då skogen är ödslig och oskön,
om jag någonsin blir fri. En dag när
jag varit i Dosliden och gått i cirklar
runt djuren tills den blida aftonen inträffade frågade jag de ständigt närvarande korparna om råd.

Det mesta av dagen är jag hemma
hos mor och småsyskon. Hon behöver ved till sin spis och vedboden
gapar tom som ett övergivet trastbo.
Av gammal vana går jag ner till sjön
i mitt sökande efter brännbara grenar. Inkilad mellan strandstenar ﬁnns
en stock, putsad och slipad av vatten och vind. Det är tyst och lyhört
och yxhuggens ekande ljud upprör de
som alltid lyssnar. Nere vid stranden
går Akvelinas brokiga kor och betar
och bryr sig inte om vad jag gör. De
vandrar hemåt först när de hör Akvelinas lockrop i kvällningen. När mor får
veden kokar hon rabarberkräm och
undrar vilken skogshuggarstorm som
fällde trädet som hamnade i vårt våld.
Det är grymt att tiden rusar iväg så
fort i mors kök. Mor har lagat mina
slitna kläder. Nu sitter hon tyst med
knäppta händer och funderar på ord
som bara används av fattiga. Till slut
säger hon,

- Skall jag redan nu, innan sommaren
är halvvägs ta ut en ledig söndag?
Boskapen börjar vandra hemåt förbi
porlande vatten mot Nylidens höjder.
Vid Doslidtjärn lämnar jag en slocknad
lägereld och djupa fotspår i den sanka
myren. Koklövarna trampar fram stenar i rullstensåsarnas sand och i blåbärsriset ringlar huggormen undan.
Jag minns stunder jag vandrat här och
anat huldrans mörka ögon betrakta
mig. Även markerna, stigen minns där
jag drar fram med min boskapshjord.
Rävens, harens och skogsfåglarnas
ungar har vant sig vid, att vi vandrar
hemåt i kvällningen utan ont i sinnet.
Sista söndagen i juni tar jag ledigt
och cyklar hem till byn och till mina
jämnåriga kamrater. Nyliden ligger på
en ås och i dess norra del slutar den
allmänna landsvägen där kostigar tar
vid. Det är uppförsbacke till vägens
slut dit frostlänta marker ej orkar följa
med. Cykel har jag fått låna och det
sjunger om ballongdäcken när jag låter backen bestämma farten. Normalt
färdas jag till fots springande som en
strandpipare. I mitt ungdomliga oförstånd har jag åkt iväg i tunna kläder.
Morgonluften är kylig och knottrar
huden där solen skuggas av bergen.
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- Du måste ﬁnna dig i ditt öde. Sommaren är kort och snart börjar skolan
igen.
Bönderna brukar sin jord och levererar dagligen en ﬂod av söt och gräddrik mjölk till mejeriet i Bjurholm. På
små lastbilar med osynkroniserade
växellådor körs mjölken i krukor av
galvaniserad plåt på den gropiga vägen som skakar den färska mjölken
till grynig konsistens. Grannar träffas och utbyter tankar vid de många
mjölkborden, om vädrets inverkan på
skörden, om små och jordnära ting
eller om den unge Eugen. Han kör
mjölkbilen under några år och ﬁnner
stor glädje i arbetet eftersom det ger
honom rika möjligheter till styrketräning. De tyngsta krukorna, som rymmer 50 liter mjölk, svingar Eugen upp

i luften som en tyngdlyftare hanterar
sin skivstång. (Eugen blev svensk
mästare i tyngdlyftning.)
Vindelvägen börjar med dryga uppförsbackar. Jag står på pedalerna och
trampar och andas tungt av ansträngning. Själsligt bär jag på en diger barlast, vittror, huldror, gastar och vålnadshopar dyker objudna upp i min
fantasi när jag lämnar byn med de
många mjölkbryggorna.
I Skurträsk hörs röster från gårdstun. Bandhundar skäller. I Örträsk har
märkliga historier berättats om en
man vars ägor jag måste passera.
- Karl har ”baran i sin tjänst”.
När jag närmar mig gården och tänker
på Karl och hans ”bara” blir jag vettskrämd. ”Baran” är ett nystan, stort
som en fotboll. Det har fått sin kraft
från djävulen i utbyte mot ägarens
själ. Det krävs mod utöver det vanliga att tillverka den. Baran får kraften
när den bärs runt en kyrka motsols
en torsdagsnatt. Alla dessa berättelser kom över mig som en stor svaghet. Nu återstår det värsta provet, att
cykla förbi gården. I vilket ögonblick
som helst kan baran rulla ut på ett av
sina uppdrag. Baran kan mjölka kor,
hämta hem kött och annat nödvändigt
medan ägaren ligger på sofﬂocket.
Jag tvekar att passera gården så sent
en söndagskväll.
En man kommer ut på vägen. Nu
återvänder modet och jag cyklar vidare. Jag stannar en stund och pratar
med honom. Det är en ambulerande
skomakare som bosatt sig i en koja
nära Karls gård.
Den lediga dagen blev så misslyckad
att jag aldrig mer tog ut en ledig söndag under mina fem somrar som getarpojke.
Hans Gustavsson

Invandrarna

E

rsnäsbladets utsände (EB) har den
här gången besökt en familj på
Axel Mårds väg. I ett rött tvåvåningshus bor seden några år tillbaka Linda
Åberg (LÅ), Johan Lindfors (JL) och
företrädaren för nästa generation Klara. Linda är uppvuxen i Gammelstad,
Johan i Rosvik.
EB: Hur kommer det sig att ni valde
Ersnäs?
LÅ: Längtan till landet först och främst.
Genom att vi har de ﬂesta sociala
kontakterna söder om stan, drogs vi
åt det här hållet. Så när möjligheten
erbjöd sig att köpa detta hus i Ersnäs,
slog vi till.
EB: Ja, vi har sett att det snabbt började hända saker och ting här.
JL: Det fanns en hel del att göra och
vi kom snabbt igång. Renovering både
ute och inne. Klara hade ännu inte anlänt så vi kunde koncentrera oss på
byggarbetet. Vi har gjort nästan allt
med egna händer. God hjälp har vi
också fått av min far.
EB: Jag kan se att tummen sitter
på rätt plats. Då och då passerar en
bil genom byn med
ﬁrmanamnet
R.E.N.T. Just nu är den parkerad här
utanför. Berätta!
LÅ: Tillsammans med en kompanjon
startade jag den här städﬁrman för

fem år sedan. Numera är jag ensam
ägare till företaget. Det går bra och
jag har två anställda. Namnet är inte
en förkortning utan dessa bokstäver
gör det nog klart vad vi sysslar med.

därför skaffat mig en hel del kunskaper på det här området.

EB: Det brinner en brasa i öppna spisen insats, ser jag. Är det ett tecken
på att det här huset tillhör den gröna
energisektorn.

LÅ/JL: Vi trivs utmärkt. Vi tycker om
närheten till naturen. Det inger oss
en känsla av frihet att leva i den här
miljön. Ralph Lundstengården är en
tillgång. Är det något vi saknar, skulle
det vara en kiosk eller en pizzeria.

JL: Det kan vi säga. Vi har installerat vattenburen värme. Pannan eldas
med pellets. På taket har vi en solfångare som försörjer oss med varmvatten från juni till september. Där på
väggen ﬁnns en luftvärmepump som
vi kopplar på vid behov. Jag arbetar i
ett förtag inom energisektorn och har

Årsmöten
Ersnäs Samfällighetsförening
Kallelse till Ersnäs Samfällighetsförenings årsmöte den 20 februari kl. 19.00
på Ralph Lundstengården.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Ersnäs hembygdsförening håller årsmöte Tisdagen den 27 februari kl.
19.00 i Ankaret
Ersnäs Idrottsförening
EIF årsmöte hålls i skolan den 4:e
mars klockan 13:00

Om du tror att du vet allt
är du dåligt underrättad.
Kinesiskt ordspråk

Vid slutet av samtalet visar det sig att
i det här huset ﬁnns intresse både för
Viltvårdsgruppen och för Ersnäs Motionsdansförening. EBs utsände åtar
sig givetvis att förmedla de önskade
kontakterna.

Familjenytt
Inﬂyttade
Dennis Norberg och Mia Norberg har ﬂyttat till Klubbvägen 114.
Birger och Kristina Johansson har ﬂyttat till Tranmyrvägen 23.
Avlidna
Elsy Olsson * 24/10 1925 † 21/1 2007
Agne Törnkvist * 5/4 1941 † 23/1 2007

Hans Å Strandberg
Ordförande
Ersnäs Hembygdsförening

EB: Hur känns det att bo här i
Ersnäs?

Pärlor

L

uleå är en stor kommun. Inom dess
gränser ﬁnns vidsträckta naturområden. Flertalet av oss har säkert
kommit i kontakt med någon del av
detta väldiga utbud naturen tillhandahåller. Men någon totalbild har vi inte
haft tillgång till.
Den bristen är nu avhjälpt. Strax före
jul kom ”Den stora naturguiden till
pärlorna i Luleå kommun”. Författare
och fotograf är Thomas Öberg i Råneå. Han har åstadkommit ett imponerande verk. Boken är heltäckande,
välskriven och, inte minst, välfotograferad.

Nio vandringsleder med kartblad ﬁnns
beskrivna. En av dessa leder är Hembergsleden. Ett av uppslagen berättar
om Ersnäsfjärden och Möröfjärden..
Boken ﬁnns att köpa exempelvis på
Akademibokhandeln i Smedjan. Priset
är 250 kronor.

”Flygräddningen vid F 21
under 40 år”
Den boken ﬁnns att köpa hos Tore
Dahlberg på Tranmyrvägen 16,
0920-312 70.
Läs mera på www.ersnas.se
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D

et är i tidens tecken att leverera
gamla uppsättningar i ny förpackning detta med tanke på det näraliggande riksdagsvalet, där konceptet
nyttjats framgångsrikt. Att Ersnäs
Amatörteaterförening inte var sen att
ta fasta på detta när man döpte årets
revy till ”En Ny Revy” var nog inte så
svårt att förstå. Detta med en dubbelbottnad betydelse, förutom att appellera till en betydligt större ”förening”
så var det comeback för parhästarna
Hilding Lindbäck och Lars-Erik Lindvall. Även en del nya ansikten i ensemblen samt i orkestern, detta med
anledning av att sex i revygänget
gjorde ett uppehåll.
Detta måste betraktas som en styrka
att man har en så bred bas och en så
bra goodwill att man kan locka till sig
så många kompetenta människor till
ensemblen vilket inte minst märktes
på den eminenta orkestern.

rit målsättningen, vi har kul ihop och
vi gör mycket roligt. Det är viktigt att
ta med sambon som sitter hemma på
våra aktiviteter och resor, tillägger
Hilding. På frågan om det blir någon
ny revy så svarar Hilding

- Vi har årsmöte i april och då bestämmer vi hur det blir nästa år men
vi skall väl uppträda på Ersnäsdagen.
Samtliga bilder: Sven Nordstedt

Tre glada gossar....

Att Ersnäsrevyn levererar, det är vi
vana vid, men att man efter 22 år
rent av överträffar sig själv är för den
oinvigde en gåta. Recensionerna i lokalpressen har varit lysande och när
NSD köpte sista föreställningen så var
inte annat att vänta, en lång kö med
ett smärre kaos utanför redaktionen
på morgonen.
EB träffade Hilding och Vanja Lindbäck för att försöka få svar på frågan
om hur det är möjligt att efter 22 år
fortfarande leverera och överträffa sig
själva. Var ﬁnns hemligheten i konceptet?
- Jag tror att det är en viss typ av människor som tycker det här är roligt och
att vi har olika egenskaper som gör
att vi orkar fortsätta, säger Vanja.
– Att vi har roligt på vägen har va-
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Tuppen i högform

Lindvall in action

Ersnäsbladet fyller 10 år

I

år fyller Ersnäsbladet 10 år. Som
många andra har ”han” vuxit med
åren, från en A4 via en dubbelvikt A3
till numera två dubbelvikta sådana,
vilket ger dagens 8 st A4-sidor.
Första åren så fungerade tidningen i
första hand som informationskälla för
byborna i skolärendet och gavs därför
ut ofta. Mötena och besluten duggade
tätt.
Förutom internt i byn sprids den också
fysiskt i ett antal ex ”söderut”.
Ersnäsbladet ligger ju också på
www.ersnas.se klar att avnjuta för
de utﬂyttade på andra sidan klotet.
Där ﬁnns också ett antal av de tidigaste exemplaren. På webben kan man
dessutom njuta av bilderna i färg.
Under åren har ett stort antal byamöten, föreningsmöten, pubkvällar och
Ersnäsdagar annonserats ut. Där har
också funnits rapporter från många
evenemang, annonser och betraktelser över allehanda ting.
Redaktionen ser ljust på framtiden, vi
räknar med att det kommer att ﬁnnas
mycket ”som ska in” i Ersnäsbladet
även fortsättningsvis.

Det var en gång en myrslåtter

S

ommartid följer vi Orrtjärnsvägen.
Efter fem km tar vi av till höger
och vandrar någon kilometer i sydlig
riktning. På vintern följer vi skoterleden. Vi korsar Orrtjärnsvägen. Efter
en stund viker vi av till vänster från
leden. Och snart breder vårt eget
världsarv ut sig: Gagsträsket.
Gagsträsket är inte en sjö som namnet kan förleda oss att tro. Det är ett
myrområde och det är ett kulturhistoriskt minnesmärke. Här och var på
den vidsträckta våtmarken med vajande starrgräs ligger lador. Under
Gagsträskets storhetstid fanns det 60
lador här. För vart år som går sjunker
de mer och mer samman och förenar
sig med myren.
Så sent som i början av 1950-talet var
här i slåttertid liv och rörelse. Karlar,
försedda med snöskoliknande tingester fastsurrade på skorna, gick fram
med sina liar. Gräset samlades ihop
och drogs till ladorna. Inga hästar
kunde röra sig på dessa våta marker.
Allt gjordes med mänsklig muskelkraft. Först när vintern kom var det
dags för hästarna. Höslädarna fylldes
och fodret fraktades hem den långa
vägen till byn.
Vid den norra sidan ligger ännu idag

en slåtterstuga som även den undan
för undan sjunker samman och förenar sig med marken den är uppförd
på. Här övernattade slåtterfolket och
här tog de skydd då åskskurarna drog
fram över trakten.
Ursprungligen ägdes Gagsträsket av
staten. Förmodligen var det så att
de marker som reste sig ur havet på
grund av landhöjningen i en del fall
ﬁck staten som ägare. 1825 ﬁck en
bonde från Ersnäs förfoganderätten
över området. 50 år senare kom en
möröbo att bli ägare. Längre fram delades området upp på ﬂera ägare från
byarna runt om.
Marken var näringsrik och gav goda
skördar. Ägarna fann att det var värt
att satsa på en del markförbättringar
genom att avleda vattnet och göra
marken torrare och därmed mer lättarbetad. Redan den förste ägaren
gjorde utloppet från Gagsträsket mot
Ljustjärn djupare för att sänka vattennivån. Ljustjärn ligger någon kilometer nordväst om Gagsträsket.
Nära 100 år senare förbättrades utloppet och en stor kanal grävdes ner
till Ljustjärn. Kanalen började emellertid efter några år att grundas upp
av nedrasande lermassor. Gagsträsket
försumpades på nytt. Ägarna

önskade avvattna träsket genom att
gräva ett dike söderut. Emellertid var
man beroende av ekonomiskt stöd för
att genomföra arbetet. Av det skälet
kom det allmänna i form av Hushållningssällskapet in i bilden. Där satte
man som villkor för stödet att vattnet skulle föras norrut. Men nivåskillnaden var för liten. Därför måste en
pump installeras som lyfte vattnet så
att det sedan kunde ge sig av i önskad
riktning.
Så blev det. En pump, driven av en tio
hästars råoljemotor, installerades. På
vårarna torrlades träsket med hjälp
av denna pump.
Jordbruket gick tillbaka och Gagsträsket blev ett tidigt offer. Men fortfarande en bit in på 1980-talet fanns pump
och pumphus kvar. Nu är pump och
motor nedmonterade och bortförda.
Nu återstår blott fundamentet som
vittnar om hur våra förfäder strävade efter att förbättra sin utkomst och
sina liv.
Den del av Gagsträsket som ligger i
Luleå kommun, är numera samfälld
mark med beteckningen s 62 och förvaltas av Ersnäs Samfällighetsförening.
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Dagboken
Juldagen 25 december 2006
Efter fyra dagar i Indien, närmare bestämt i Kerala som ligger i södra Indien med en yta lika stor som Småland
och med trettien miljoner invånare,
skall vi tolv svenskar med Ulf Måwe i
spetsen göra en vandring i djungeln.
Vi är i Indien för att bland annat ﬁra
Eva Måwes sextioårsdag.
Värsta magsjukan har just lagt sig. Vi
åker från vår uppehållsort Kovalam i
tre bilar som körs av duktiga indier.
Traﬁken är enorm och vägarna inte
de bästa. Bor första natten bekvämt i
en skola. Sven, Ulf och jag får besöka
guidens kristna familj och där sjöng vi
indiska och svenska julsånger tillsammans.
26 december
Tidig väckning för avfärd ut i djungeln. När vi kört en bit, ser vi färsk
elefantbajs på vägen Efter frukost
tre timmars vandring. Vi ser apor och
spår av elefanter. Efter lunch bad och
vila. Sedan blir det en tuff vandring
för övernattning i tält. På vår vandring
ser vi bisonoxar, hjortar, en buffel och
vildsvin.Vi hör även elefanter som bökar runt bland bambuträden. I mörkret kommer vi till vårt nattläger. Vi får
mat runt lägereldar. Sover tryggt med
vakter runt eldarna.
27 december
Tidig väckning. Det ljusnar och vi får
frukost. Efter ytterligare en tuff vandring, får vi syn på tre elefanter. Efter
lunch båttur till ett vattenfall där en
del av oss badar. På eftermiddagen
vandring till ett nytt nattläger. En tiger
har just kissat in sitt revir och lämnat
färska spår på vår stig. En djup vallgrav är grävd runt vårt läger för att
vi ej skall få elefantbesök. Vi hör dem
trumpeta i dalen. Vår toalett blir en

grop i marken då en elefant roat sig
med att förstöra den tidigare.
28 december
Idag återvänder vi till Kovalam. Bilresan hem, cirka tjugo mil, tar elva timmar. Vi stannar på ett enkelt matställe
och serveras den hittills godaste maten under vår indienvistelse. Kostnad:
åtta kronor. Vi köper härliga kryddor.
Hälsar på en tio dagar gammal elefantunge född på Ulf Måwes födelsedag. Härligt att vara tillbaka i vårt
strandnära rum bara något 30-tal meter från stranden. Vi somnar till bruset
från havet.
29 december
Börjar dagen med sol och bad. Vandrar efter stranden och tittar på ﬁskare
och hur de drar sina nät. Båtarna ser
ut som vikingaskepp. De sliter hårt för
liten fångst. På kvällen tittar vi på indiska danser.
30 december
Efter morgondopp i Arabiska havet
gör vi en vandring till en ﬁskehamn.
Där är väldigt fattigt och smutsigt.
Det bor mest muslimer där men även
kristna. Både kyrka och en stor moské
ﬁnns där. Klockan femton utbryter allmän strejk. Myndigheterna utfärdar
tre timmars utegångsförbud i Keralas
huvudstad. Detta inträffar med anledning av Saddam Husseins hängning.
Till middagen kan man inte servera
oss öl då det är många poliser ute.
Man varnar turisterna. Kanske tas vi
för amerikaner.
31 december
Vandring i solen cirka 35 grader och
bad 29 grader. På kvällen den stora
festen för att ﬁra tre stycken sextioåringar bland andra Eva Måwe. En fantastisk fest på ett strandhotell. Vi var

cirka sextio personer svenskar och
fransmän. Ett mäktigt fyrverkeri och
massor av ﬁrande indier överallt. De
tog oss i hand och önskade oss ett
gott nytt år.
Om ett par dagar packar vi våra ryggsäckar för att med nattåg fara norrut i
Kerala mot nya äventyr. Vi som far är
min svägerska Kerstin, Sven och en
kompis till oss.
Elisabet Persson.

Döm ingen förrän du gått en mil i
hans mockasiner.
Indianskt ordspråk
Det är inte de onda människornas
ondska som är farlig utan de godas
tystnad.

Info från Ersnäs IF
Skidspåret kommer att prepareras så
fort det ﬁnns tillräckligt med snö. Information om när spåret är klart läggs
ut på www.ersnasif.se
EIF Klubbmästerskap i skidor går av
stapeln den 10:e mars klockan 12:00
vid skidstadion. Slingor för vuxna och
barn i olika åldrar kommer att anläggas. Det ﬁnns även tipspromenad och
andra aktiviteter för skidlösa.
Dragningslista i Ersnäs IF:s lotteri:
1:a pris nr 72 Folke Öhman, 7 500 kr
2:a pris nr 142 Gunilla Dahlbom,
4 500 kr
3:e pris nr 255 Pierre Axhammar,
3 000 kr
4-8:e pris utlottades hemliga vinster
och vinnarna var:
Björn Strömbäck
Jonas Seger
Peder Öberg
Roland Hansson
Eivor Brännmark
Per Olsson, Ersnäs IF
Våra två ”sidor”
Ersnäs har en egen hemsida,
www.ersnas.se med 12 837 besök
sedan 2003-06-01, men vi ﬁnns
naturligtvis även med på kommunens
byasidor på adressen:
www.byar.lulea.se och välj där
Ersnäs. Där är 3 157 besök registrerade sedan 2001-03-19.

Många är engagerade i ﬁsket.
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Synpunkter och material mottages av
Krister Öhman, kristman@tele2.se

Utvandraren

F

rån Ersnäs granskogar till Londons ﬁlmvärld och tillbaka igen
nästan.

ger vid havet.

in pengar via Internet för att köpa
upp gammal skyddsvärd skog i hela
Sverige.

När jag ﬁck frågan om jag kunde
skriva lite om att vara utvandrare till
Ersnäsbladet blev jag lite förundrad.
Jag är väl inte utvandrare jag har ju
just kommit hem. Fast när jag tänker
närmare på det bor jag ju inte längre i
Ersnäs men jag måste säga att jag är
fortfarande Ersnäsbo.

Jag har själv studerat och jobbat i
London under en 10 årsperiod. Efter
mina senaste studier i Sverige inom
3D var mitt mål att åka tillbaka till
London och jobba på en ﬁlm. Så sagt
och gjort så gjorde jag det. I min meritlista ﬁnns nu ﬁlmer som Harry Potter, Johnny English, Tomb Raider, Finding Neverland och James Bondﬁlmen
”Die Another Day”.

Min uppväxt i Ersnäs har varit underbar. Naturen och människorna här
uppe är unika. Jag är så stolt av att
vara Norrlänning och säger till alla jag
möter hur vackert och bra det är här.
Ibland kanske jag målar upp bilden av
Norrbotten lite väl mycket, men tja
jag vet inte. Det enda jag kan hitta
som är lite negativt är att vi klagar
lite väl mycket. Jag tror inte riktigt vi
inser hur bra vi har det.

För tre år sen återvände jag hem
igen. Saknaden av naturen och familjen blev för stor. - Jag älskar Luleå
och Norrbotten! Annars hade jag inte
lämnat London, eftersom jag hade
ett kanonjobb där. Här i Luleå har jag
startat mitt eget företag Strandform
där jag jobbar inom 3D och interaktiv
media. Att en dag göra en egen ﬁlm
och en bok står högt upp på min önskelista över tänkbara projekt.

När jag får frågan varför jag inte bor
i Ersnäs nu, är det endast en sak jag
alltid saknat när jag bott där, och det
är inte närheten till stan. Nej, det har
jag insett måste ha varit rätt bra för
er föräldrar, vilken koll ni har på era
barn som måste hämtas efter en kväll
ute. Det jag har saknat är havet. Så
nu bor jag 1,7 mil utanför Luleå i en
liknande by som Ersnäs, men byn lig-

Jag och Ann Rask (bästa kompis från
Bälinge) har även startat en stiftelse
för att rädda Sveriges gammelskogar.
Åren utomlands ﬁck mig att inse Sveriges unika värden och skogens betydelse för miljön. Alla år på hästryggen
i Ersnäs skogar har satt sina spår.

Pub på Logen

Klubben tar styret...

Tranor

Pubafton på Ralph Lundstengården
lördagen den 24 mars kl. 21-01.

Vid årsmötet 12 februari valdes Gunnar Lauritz, Klubbvägen, till ordförande för Ersnäs byaförening.

Tranorna dröjde sig länge kvar den
gångna hösten. Så småningom lämnade de sina lågﬂygningar, gick högt
upp i luften, hittade de rätta luftströmmarna och seglade iväg mot sina
övervintringsplatser. Många styr då
mot sydväst och landar några veckor
senare i gränstrakterna mellan södra
Portugal och sydvästra Spanien. Andra väljer en sydöstlig bana och kan
efter många mil spana in Egyptens
pyramider.

”Levande musik” utlovas.

ening och är öppet för alla (föreningar,
företag och enskilda) med anknytning
till byn och utkommer med fyra nummer
per år. Manusstopp under 2007 är 12/2,
28/5, 13/8 och 12/11 och utdelning fredagen därpå.
I redaktionen:
Sven Persson, Tranmyrvägen 29,
telnr 311 80 och e-postadress
persson.sven@telia.com
Krister Öhman, Tranmyrvägen 14,
telnr 312 59 och e-postadress
kristman@tele2.se
Bo Axhammar, Ersnäsvägen 45,
telnr 311 04 och E-postadress
bo.axhammar@tele2.se

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

- Vad hoppas jag nu på genom att
skriva allt detta? Jo, jag hoppas jag
kan inspirera andra att våga satsa på
det man vill och tror på. Bli lite mer
positiv och se glädjen i det man gör.
Vi är duktiga här uppe, vi vill och vi
kan.
Jenny Strand

Stiftelsen ”Ett klick för skogen” är
en insamlingsstiftelse som samlar

Ersnäsbladet utges av Ersnäs byaför-

Lämna tips om innehåll till redaktionen
och/eller skriv gärna själv om något Du
vill förmedla.

Hittills har stiftelsen köpt upp och bevarat 70 hektar biologiskt värdefull
gammelskog i Årrenjarka. Vi är
inga trädkramare, utan vårt koncept
bygger på frivillighet och samarbete
mellan skogsägare och statliga myndigheter. Vi erbjuder till exempel privata skogsägare att köpa upp deras
skog till marknadspris i de fall när
Skogsstyrelsen klassat deras skog
som nyckelbiotop men inte själva har
råd att ge skogsägaren den ersättning
deras skog är värd. På så vis får skogsägaren ut skogens ekonomiska värde
samtidig som skogen får stå kvar! Nu
kommer det nog att ta ett tag innan
en ny skog köps upp i Norrbotten. Så
lugn alla skogsägare i Ersnäs!

För allas trevnad!
Inom tätbebyggt område bör byns
hundägare ”plocka upp” efter sin/sina
hundar. Och runt gårdsinfarter.

Tranor ﬁnns över hela den euroasiatiska kontinenten. Sibiriens tranor har
andra ﬂyttvägar än våra ståtliga sommargäster. En del av dessa östliga kusiner håller till på högplatåer i östra
Indien under vintern. En liten artikel
i The Hindu Times berättar om dessa
för oss så välkända fåglar. En koncentration av övervintrande tranor sker i
närheten av en liten stad som heter
Keechan. Dagligen strös spannmål ut
för att föda besökarna. Denna djuromsorg ﬁnansieras av utﬂyttade bybor som gjort lyckan som affärsmän i
städer som Bombay och Madras.
I Ersnäs verkar tranorna att klara sig
utan hjälp från utﬂyttade ersnäsbor.
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Aktivisterna

M

örön blev Årets by 2006. Hade
den avgörande faktorn vid detta
val varit antalet aktiva vintermotionärer skulle Ersnäs blivit den självklara
och överlägsna vinnaren.

Det handlar om Nederluleåstafetten
som kanske läsaren anar. Vår by kammade hem Luleå kommuns aktivitetspris 2006 som utdelas till den by som
i förhållande till folkmängden mobiliserar ﬂest deltagare i detta arrangemang. I fjol deltog hela 29 ersnäsbor
vilket var ett rekord. Ett annat rekord
från i fjol var antalet deltagande lag
totalt nämligen 41.
Årets stafett går av stapeln lördagen
den 17 mars. BAIK, som varit en av
de medarrangerande klubbarna, har
i år dragit sig ur som medarrangör.
Detta medför att uppläggningen blir
något annorlunda jämfört med tidigare år. Det handlar fortfarande om sex
sträckor och alltså lag med sex deltagare. Samtliga sträckor körs i spårsystemet i Antnäs. Den totala längden
blir densamma som tidigare dvs. 35
km.
I dagarna skickas inbjudan ut. Många
i byn ﬁnns med på sändlistan. Av inbjudan ingår alla detaljer. Den som är
intresserad men inte ﬁnns med på den
här sändlistan (som innehåller ﬂertalet av tidigare ersnäsdeltagare) hör av
er till persson.sven@telia.com eller
tel 311 80.

EU-pengar

E

uropeiska Unionen tillhör ju inte
ersnäsbornas favoritorganisationer. Vi norrbottningar låter oss inte
köpas som Lotta Gröning en gång
formulerade sig i NSD. Så är det ju.
Ty det faktiska förhållandet är att de
pengar länet förfogar över för att utvecklaNorrbotten fördubblades i och
med vårt EU-medlemskap. Den effekten har också nått Ersnäs. Hembergsleden och insatserna på Gläntan är ett
par av de konkreta resultaten.
Nu går vi in i en ny s k budgetperiod. Den omfattar de sju åren 20072013. Norrbotten förfogar under de
åren över 2,2 miljarder kronor av EUmedel. Länsstyrelsen har tagit fram
ett översiktligt program för hur dessa
pengar ska användas. Programmet
ﬁnns utlagt på
www.bd.lst.se/program
Det här programmet överlämnades till
regeringen i slutet av oktober. Regeringen granskar programmet. Därefter har Bryssel fyra månader på sig
att fatta det slutgiltiga beslutet. Det
troliga är att man varken i Kanslihuset eller i Bryssel kommer att göra
några mer betydande förändringar.
Programmet återvänder därefter till
länet och så småningom gräsrötterna
i t ex Ersnäs. För vilka projekt ska vi
söka pengar? Fundera och hör av er
till persson.sven@telia.com eller tel
31180.

Datakurs i Ersnäs?

Den frågan samlade 11 intresserade.
Det blev alltså inte en full kurs.
Dessutom visade det sig att det tänkta studieförbundet inte kan genomföra någon kurs här i Ankaret under
våren.
Jag undersöker andra alternativ.
Krister Öhman

Medlem i Byaföreningen?!

Stöd byaföreningen genom att vara
medlem. Årets avgift är 25 kr per person eller 50 kr för familj.
Använd
bifogat
inbetalningskort
till PlusGirokonto 80 98 75-8 med
Ersnäs byaförening som mottagare.
Vid Internetbetalning skriver du in ditt
namn i stället för OCR-numret.
Tredje alternativet till betalning är
kontant till Helge Björnström på Tranmyrvägen 11.

www.ersnas.se

Den girige saknar alltid något.

Du tittar väl in till www.ersnas.se
ibland, där ﬁnns byakalendern!

Skyltning vid E 4:an

V

i har ju sedan något år tillbaka infört en ny Ersnäs-logotyp. Detta
var en del i projektet ”Besöksadress
Ersnäs”.

från E 4-an. De planeras ersätta nuvarande skyltar med ”Ladan och potatisen”, som på sin tid sattes upp av
byaföreningen.

Meningen är att logon ska bli ett varumärke för Ersnäs och därigenom göra
byn välkänd. Den ﬁnns
bl.a. i form av träskyltar
utefter
Hembergsleden
samt i Ersnäsbroschyren.

Ibland kan det tyckas att antalet skyltar vid korsningen är väl stort och

Logon får fritt användas
av enskilda och företag i
PR-syfte och den ﬁnns att
hämta på www.ersnas.se
som bild i ﬂera storlekar.
Den ﬁnns också i två exemplar som träskylt i formatet 48 x 81 cm
Till våren är tiden mogen
för att placera ut dessa två
skyltar vid byns infarter
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brokigt. För ett antal år sedan tog
byns företagare ett grepp på skyltningen och införde en samlingsskylt
för samtliga företag. Dessutom ﬁnns
likadana skyltar vid någon korsning
intill respektive företag. Ett bra initiativ men numera har företagslistan
”förändrats” och skyltningen
är delvis inaktuell.
Vi vill gärna ha synpunkter
på ”skyltning vid E 4-an”.
Hur vill vi att de två entréerna till byn ska se ut?
Sven Persson, tel. 311 80 eller persson.sven@telia.com
Bo Axhammar, tel. 311 04
eller bo.axhammar@tele2.se
Styrelsen i
Ersnäs byaförening samt
Arbetsgruppen
Besöksadress Ersnäs

Detta extrablad plus inbetalningskort för medlemsskap i byaföreningen bipackades i Ersnäsbladet

Brist på barnomsorg i byn?!
Vi försöker skaffa oss en bild över hur stort behovet av barnomsorg i byn
egentligen är då nuvarande tillgång på platser inte räcker till. Vi vill ha
vår barnomsorg i byn där barnen ﬁnns.
Ni som har barn som skall börja förskola under 2007-2008 kontakta
Carina tel. 24 86 85 eller Tuula tel. 123 15.

Ungdomslokalen
Ungdomslokalen har hittills varit öppen 4 ggr i år och första gången
kom inga barn, andra var det ca 15 st, tredje 8 st och i veckan var det
inga barn (förutom de som följde med de vuxna).
Intresset från vuxna har heller inte varit så stort som förra terminen.
Om intresset från ungdomarna och vuxna fortsätter att vara svalt så
måste vi utvärdera verksamheten. Vi fortsätter två gånger till och därefter så utvärderar vi behovet.
Gunilla Björklund/Byaföreningen

Har du frågor? ring Gunilla 138 60

