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Julgran på torget och i Klubben

N

är du läser detta så är julen till
ända och överstånden. Men när
detta skrivs så är det en månad kvar
till julafton och alla förväntningar är
på topp och någon dm tjockt snötäcke
täcker marken. Att det skall vara en
gran på torget tar nog alla som en
självklarhet men bakom detta självklara döljer sig mänskliga krafter.
Kjell Engström skänkte granen, Hans
Sundén fraktade den till torget och
Anders Isaksson lyfte den på plats.
Till sin hjälp hade dom Helge Björnström, Sven Persson, Hans Blomqvist,
Ulla Iasksson-Axhammar och undertecknad.

På andra sidan E4:an, klubbensidan, så tronar det även där en gran
som skänkts av Marit och Tomas
Bäck. Jonny Bäck bistod med traktor och med hjälp av Bo och Birgitta Carlsson, Kjell-Åke Lundberg
tillsammans med donatorerna så
restes granen. Att denna ideella
och mänskliga kraft tillsammans
gör att vår by känns lite trevligare
att bo i är det väl ingen som invänder mot. Så på förekommen anledning så vill vi från redaktionen utbringa ett rungande TACK från alla
ersnäsbor.
Bo Axhammar

Julgranen och soldattorpet på Torget. Foto Bo Axhammar

Vem kan man lita på?
Historien om barnomsorgen i Ersnäs

Sture Bryggman, Leif Wikström, Ingrid Norberg och föräldrar

I

Kuriren och NSD har vi kunnat läsa om hur föräldrar i
byn erbjuds plats på dagis i
Bergnäset. Vad är det som händer kan nog den icke initierade
läsaren undra?
Här kommer en kort resumé.
• Januari 2007 upptäcker föräldrar i byn att kön till dagis är
27 barn och 10 får plats och 17
barn står utan omsorg.
• Den 13 mars arrangeras ett
möte i Ersnäs där politiker från
BUN (Barn och Utbildningsnämnden) och tjänstemän från
Skolförvaltningen deltar (se bilden). Ett positivt möte där alla
ansvariga lovar att situationen
skall lösas till kommande höst.
Då skall man bl a titta på föräldragruppens förslag att köpa

in en ledig fastighet, granne
med förskolan.
• I maj kommer signaler att
ansvariga tjänstemän inte arbetar efter intentionerna från
mötet utan föräldrar erbjuds
plats inom upptagningsområdet och på det sättet blir man
av med delar av kön.
• I juni tar BUN beslutet, trots
den akuta situationen i sörbyarna, att skjuta på utbyggnad
i Ersnäs till budgetförhandlingarna 2008.
• I augusti lämnar två personer från byn in ansökan om
att få starta personalkooperativ.
• I oktober säger banken nej
till finansieringen av kooperativet, dvs. priset för fastigheten är för högt.

• I januari 2008 publiceras artiklar i lokalpressen där
föräldrar är upprörda över att kommunen erbjuder
dem plats i Bergnäset. I samma artiklar lovar ansvarig tjänsteman att kommunen skall lösa problemet
med lokaler så att plats skall erbjudas till hösten
2008.
Kontakt tas med Ingrid Norberg, ordförande i BUN,
angående beslutet i juni att utbyggnaden av omsorgen skulle tas med i kommande budget. Beskedet
var att Ersnäs inte fanns med i budgeten men att
hon gett ansvarig för lokaler i uppdrag att titta på en
utbyggnad av dagis.
Som den noggranne läsaren noterat så är vi tillbaka
på ruta ett, dvs problemet kvarstår och politikerna
lovar åter att lösa problemet. Idag är situationen
annorlunda, det handlar inte längre om de tolv barn
som står i kö. Föregående år så föddes det nio barn i
Ersnäs och ett i Fällträsk och detta innebär att trycket ökar från tolv barn till tjugotvå barn. Detta år så
kommer det att föddas ytterligare fem barn enbart
i Ersnäs.
Det BUN har lyckats med är att fördyra omsorgen
i Ersnäs då byns förslag var att köpa in den lediga
fastigheten. Kostnaden var hälften mot nyproduktion och för oss inblandade är det en gåta hur man
hanterar ekonomin. Är det kanske så att BUN:s hantering av ekonomin tvingar Gatuchefen att släcka
belysningen på hösten och att den kommunala städningen läggs ut på entreprenad?
Som sagt, vem kan man lita på…..
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Januari 2008

L

illkisse har kommit tillbaks! Ladugårdsprinsessan Edith har varit
borta sedan dagen före julafton. En
hel månad har hon kämpat i ett villaområde i Dorotea. Genom annonser i
det lokala bladet har vi gjort doroteaborna uppmärksamma på hennes belägenhet och de har verkligen engagerat sig i Ediths göranden och låtanden.
Vi har träffat fantastiskt vänliga människor på våra kattsökarresor. Det har
kommit många rapporter per telefon
också, vi har fått veta exakt på vilken
balkong hon har befunnit sig. Samma
intresse visade de boende på Klubbvägen när hon var borta några dygn
en kallvinter för några år sedan. Det
värmer hjärtat att träffa snälla människor när det är besvärligt. Låt oss
fortsätta att engagera oss i varandras
bekymmer!

Hur kommer det sig att ett djur plötsligt bryter upp, bestämmer sig för att
lämna de sina och söka sig till något
nytt? Kanske är det inte underligare

än det är för oss människor. ”Jag vill
ha ett hus och en katt!” sa min hustru
när hon klöste på tapeterna i trerummaren i Rinkeby, Stockholm för åtta
år sedan. Rinkeby ligger väldigt bra
till med tunnelbana och Järvareservatet alldeles nära, men det fattas ändå
något, något som inte är helt lätt att
beskriva. Jag ska inte påstå att allt är
perfekt i Ersnäs heller, det finns alltid saker som kan förbättras och vi
alla måste vara uppmärksamma så
att inte maktens människor fattar fel
beslut, exempelvis när det gäller byns
barnomsorg. Men ändå, Ersnäs känns
som hemma. Det tror jag att lillkisse
också tycker, när jag eldar åt henne i
bastun.
Gunnar Lauritz,
ordförande i Ersnäs byaförening

Årsmöten

Familjenytt

Ersnäs byaförening håller årsmöte den 11 februari kl. 19.00 i
Ankaret. Även nya medlemmar är
välkomna.

Född
Camilla Bäckström och Christer Lundström har fått en son den 30 januari.
Han vägde 4270 g och var då 52 cm lång. Syskonen är Linus, Isak och Tilda
och de bor alla på Axel Mårds väg 56.

Ersnäs Samfällighetsförening
har årsmöte den 19 februari 2008
kl. 19.00 i Ralph Lundstengården.
Sedvanliga årmötesförhandlingar.
Välkommen!

Inflyttade

Ersnäs hembygdsförening håller
årsmöte den 20 februari kl. 19.00
i Ankaret.
Ersnäs IF håller sitt årsmöte den
16 mars kl. 14.00. Platsen är Ralph
Lundstengården.

Dragningen i Ersnäs IF:s
medlemslotteri
29/1 2008
1:a pris 7500 kr, lott nr 189,
Leif Strömberg
2:a pris 4500 kr, lott nr 70,
Anders Olsson
3:e pris 3000 kr, lott nr 260,
Hans Sundén
4:e till 9:e pris
presentkort på 250 kr:
nr
nr
nr
nr
nr

194
294
1
192
29

Roland Englund
Anneli Backman
P.L Hansson
Lars Forsberg
Hans Blomkvist

nr 187 Kurt Gustavsson
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Johan Bäckström och Gabriella Andersson till Tranmyrvägen 21.
Maria Brännmark och Wiggo Nilsson har flyttat in på Ersnäsvägen 3.
Inga, Linn och Minna Långhed har flyttat in på Lejanvägen 3.
Kristina Sjöström, Erik Lantto och Hannah Sjöström till Lejanvägen 4.
Gunnar Lindström har flyttat in på Ersnäsvägen 138.
Dan Johansson och Annica Gedlund på Bäcktorpsvägen 52.
Tobias Josbrandth, Theres Ström, Julia Ström, William och Klara Josbrandth
har flyttat in på Axel Mårds väg 35.
Jubilar
Inger Sundén fyllde 70 år den 29 januari.
Inger har under många år jobbat ideellt för Ersnäs IF och hon levererar
bingolotter i byn. Det är tack vare Inger och hennes fränder som föreningslivet överhuvudtaget existerar. Detta utan vare sig bonusavtal eller avgångsvederlag.
Från redaktionen utbrister vi i ett rungande – Hurrrraaa!

Invandrarna

D

e flesta infödda ersnäsbor – åtminstone de något äldre - känner till namnet på de olika gårdarna
i byn. Ett av dessa namn är Lejans.
Det är en fastighet som ligger mitt i
byn. Namnet är förknippat med en indelt soldat, långt tillbaka i tiden, som
hette Lejon.
På denna jordbruksfastighet bodde
Anna och Bernhard Olsson. Här födde
Anna tolv barn. Två av dessa tolv kan
vi då och då möta på Ersnäsvägen
nämligen byborna Olle och Anna-Maria. Den gamla mangårdsbyggnaden
revs och ersattes av det nuvarande
huset 1946. I slutet av 60-talet gjorde
sig Anna och Bernhard av med korna.
I juni 2006 kom ett flyttlass till Lejans. Huset hade fått nya ägare: Malin och Erik Sundqvist. Nu ett och ett
halvt år senare kommer Ersnäsbladet
på besök för en intervju.
EB: Berätta vilka ni är?
Malin: Vi kommer båda från Vuollerim. Jag är 27 och Erik 30 år. Som Du
säkert anar kände vi varandra tidigt i
våra liv. Vuollerim är ju inte en storstad. Vår samvaro kröntes av vårt giftermål 2006. Jag är försäkringsrådgivare på SEB, stationerad i Luleå, men
med hela länet som arbetsfält.
EB: Vad jag förstår är Du certifierad
rådgivare. Du har fått en gedigen utbildning för att kunna ge kunderna

goda råd rörande penningplaceringar.
(Malin instämmer.)
Erik: Jag jobbar på Liko och har därför nära till jobbet. Mycket praktiskt.
Samvaron med Liko har nästan lika
många år på nacken som min samvaro med Malin. Min mor har nämligen
drivit en textilfabrik i Vuollerim som
länge varit underleverantör till
Liko.

med en småskalig boendemiljö. Därmed blir ju också skola och dagis av
den dimensionen. Här hälsar folk på
varandra även om man inte är helt
bekanta. Här har vi en lugn och avspänd atmosfär. Vi känner att det råder en positiv anda här i Ersnäs och
det är många som flyttar in både sådana som vi och ”hemvändare”.

EB: Varför blev just Ersnäs
adressen för flyttlasset?
Erik: Vi bodde i en lägenhet inne
i Luleå men kände mer och mer
att vi hade chansen att få ut det
bästa av två världar. Vi kunde
ha närheten till en större stad
där allt finns som vi rimligtvis
önskar oss och behöver. Samtidigt kunde vi ordna ett boende
som vi var van med från vår
uppväxt.
Malin: Jag var ute på Internet och fick
då syn på att ett hus på Ersnäsvägen
40 var till salu. Vi gav oss raskt iväg,
körde in på gården, gick igenom huset
och kom omgående fram till att detta
var vårt hus. Det gällde att snabbt
fatta ett beslut och det gjorde vi och
nu sitter vi här och samtalar vid vårt
matbord i Ersnäs.

EB: Du, Erik, har ju också etablerat
Dig som ledamot av styrelsen för Ersnäs Hembygdsförening.

EB: Har förhoppningarna infriats?

Ersnäsbladets utsände tillönskar de
nya ersnäsborna ett fortsatt gott liv
och återvänder till redaktionen med
hjälp av tjänstefordonet – sparken.

Båda: Absolut!! Vi är som sagt vana

Erik: Det stämmer. Det är givande.
Vi har en bra blandning av äldre och
yngre, män och kvinnor i styrelsen. På
så sätt har vi också fått bra kontakt
med en hel del ersnäsare.

Uppbackning
Många är medlemmar i Ersnäs Byaförening. Men det är också många vi
saknar i medlemsregistret. Avgiften
är liten: 50 kronor per familj, 25
kronor för enskild person.
Medlemskapet och avgiften har tre
funktioner. 1) I förhandlingar med
utanförstående makter, inte så sällan kommunen, är det en styrka om
vi kan påvisa att hela byn genom sitt
medlemskap i Byaföreningen bryr sig.
2) För de som helt och hållet på ideell
basis ägnar en hel del tid åt arbetet
i Byaföreningen är det en uppmuntran eftersom medlemskapet uppfattas
som en uppskattning av det arbete
som läggs ner. 3) Ett tillskott i kassan.
De större utgiftsposterna under 2007
var: Belysning/flaggstång/flagga Torget 36.000 kronor. Torrtoa Gläntan
3.600 kronor. Ersnäsbladet 8.300 kronor. Och de större inkomstposterna:
Byapeng från kommunen 11.000 kronor. Medlemsavgifter 3.600 kronor.
Andraplats Nederluleåstafetten 1.500
kronor. Som ni ser, förbrukade Byaför-

Ersnäsbladet utges av Ersnäs byaför-

ening och är öppet för alla (föreningar,
företag och enskilda) med anknytning
till byn och utkommer med fyra nummer
per år. Manusstopp under 2008 är 28/1,
26/5, 25/8 och 10/11 och utdelning fredagen därpå.
I redaktionen:

eningen under föregående år en hel
del av sina reserver.
Medlemsavgiften är säkerligen inte
avskräckande. De gäller bara att
”komma sig för”.
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.
Eller så betalning kontant till Helge
Björnström på Tranmyrvägen 11.
Styrelsen

Sven Persson, 311 80 och E-postadress
persson.sven@telia.com
Krister Öhman, 312 59 och E-postadr
kristman@tele2.se
Bo Axhammar, 311 04 och E-postadress
bo.axhammar@tele2.se

Våra två ”sidor”

Ersnäs har en egen hemsida,
www.ersnas.se men vi finns naturligtvis även med på kommunens byasidor
på adressen:
www.byar.lulea.se och välj där
Ersnäs.
Ersnäsbladet finns också att läsa/hämta
från byns hemsida www.ersnas.se och
där ser du bilderna i färg. Där finns även
tidigare nummer.
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Postlådorna

A

nnika Lundberg tog för några år
sedan fram ett förslag till hur Torget skulle utformas. Undan för undan
förverkligas denna plan även om en
del förändringar görs under arbetets
gång.
Ett inslag i förslaget är en anslagstavla kombinerad med ett ställ för
brevlådor. Annika, som ju i sitt arbete
kommer i närkontakt med brevlådor,
har valt en modell som både är arbetsvänlig och tilltalande.
Illustrationen visar hur kombinationen brevlådor/anslagstavla kan se ut.
Kombinationen ljugarbänk/brevlåda
skulle säkert också kunna vara ett
trevligt inslag på sina håll.
I vår by har vi 275 hushåll och därmed
lika många brevlådor. Antalet brevlådemodeller är långt ifrån lika många.
Men rätt många typer finns det. För
flertalet är nog inte brevlådan förknippad med den egna personligheten till
skillnad från de kläder vi bär eller hur
vi inreder våra hus.
Kanske detta kunde vara en utgångspunkt för att ge hela byn ett kännemärke nämligen brevlådor av samma

modell överallt och monterade på ett
prydligt sätt. Sådana exempel kan vi
se på sina håll i vår omgivning. Det
vore intressant att få läsarnas reak-

Årets Ersnäsare

Flaggan

För första gången korades i fjol Årets
Ersnäsare. Som läsaren kanske påminner sig, blev Kent Bäckström den
förste att få motta denna hedersamma utnämning.

I förra numret presenterades ett förslag om vilka dagar under året som
skulle hedras genom att flaggan på
Torget hissades. Listan avvek från den
officiella på ett antal punkter. Ett antal officiella flaggdagar hade strukits.
Andra hade tillkommit.

Nu är det dags att nominera kandidaterna inför utnämningen av Årets Ersnäsare 2008. Vad ska då kandidaten
ha för meriter? Jo, någon som arbetat/arbetar för byns väl och ve. Verksamheten ska i en eller annan form ha
satt spår i Ersnäs. Detta arbete kan
ske på helt ideell basis dvs utan egen
ekonomisk vinning. Men vi utesluter
inte heller insatser som sker i eget intresse men som på ett påtagbart sätt
också har positiva konsekvenser för
byn och dess framtid.
Juryn som utser Årets Ersnäsare består av Rose-Marie Bäckström, KarlGustav Pettersson och Sven Persson.
Förslag lämnas till den sistnämnde
antingen via e-post persson.sven@
telia.com eller på telefon 31180.

Särskrivningar

Ensam stående kvinna söker lägenhet.
Jag skriver just nu på min doktors
avhandling.
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tioner till idén att likforma vår by i det
här avseendet. Redaktionen är adressaten.

Läsarna inbjöds att komma med kommentarer. Ingen enda ersnäsare reagerade. Detta kan bara tolkas som att
alla tyckte förslaget var bra. Byaföreningens styrelse har därför fastställt
de officiella flaggdagar som vår by
kommer att iaktta.
Våra flaggdagar är således:
1 jan Nyårsdagen
8 mars Internationella kvinnodagen*
April Påskdagen
1 maj Det arbetande folkets dag
9 maj Europadagen*
6 juni Nationaldagen
Juni Midsommardagen
Juli Ersnäsdagen*
14 juli Viktorias födelsedag
24 nov Kvinnofridsdagen*
10 dec Nobeldagen
22 dec Vintersolståndet*
(* Ersnäs eget val)

Cathrine 5 år
När man gifter sig får man inte
skratta. Och så får man inte säga
nej.

Linn 7 år
Det är inte säkert att man vill gifta
sig med vem som helst.
Det är inte säkert att man vill klä
av sig heller.

Julmarknaden i Ersnäs
Julen känns nu lite avlägsen men som
föregående år så arrangerades julmarknaden på Ralph Lundstengården
tillsammans med Byaföreningen.
Under två dagar, den 24 och 25 november, så besökte en strid ström av
människor marknaden sökandes efter
julstämning.
Hela den mysiga logen med sina två
plan användes för marknaden.
Det var ett lyckat arrangemang där
hantverk och andra julklappstips erbjöds besökarna. Och en välkommen
paus med julstämning och julmat var
även det uppskattat.

Nordisk mästare i Ersnäs
Det kom ett mail till redaktionen med
tipset att det fanns nordiska mästare
i byn. Det handlar nämligen om jaktprov för hundar och i det här fallet är
hundrasen gordonsetter.
EB passade på och besökte Johan och
Tina Backlund boendes i Klubben och
ägare till fyra gordonsettrar. 2006
blev det seger i Nordiska mästerskapen med hunden Iris.

EB: Hur många jaktprov måste man
vara med på för att ha en chans att
komma med i landslaget?
- Tre till fyra premier i segrarklass för
att vara kvalificerad. Vi hade två hundar uttagna till NM 2006 och den tredje kom med som första reserv. Och nu
i höstas så hade vi en hund som blev
uttagen och det blev en andra plats.
EB: Var gick NM 2006?
- Det gick i Norge, Kongsvold, fågelhundarnas mecka kallas det och det
var bara för gordonsettrar. Och 2007
så var provet i Sverige, i Bruksvallarna söder om Östersund.
Förutom fyra vuxna hundar så ingår
det numera i familjen tio valpar, som
är sex veckor och dom kräver mycket
tillsyn och skötsel. Att Johan och Tina
har nått stora framgångar med sina
hundar vittnar väggarna om med diplom och utmärkelser, väggutrymmet
räcker inte längre till. Att det kräver

mycket arbete och tid för att kvalificera hundar till landslaget framgår
med all önskvärd tydlighet i samtalet
med Johan och Tina. Många mil efter
vägarna, för den största delen av träningen förläggs till fjällmiljö, både under vårvinter och höst.
För de som vill veta mer om Johan och
Tinas verksamhet kan besöka deras
hemsida, http://hagelsprutanskennel.
hopto.org.
Från redaktionen önskar vi lycka till
med jaktträning och framtida prov.

Tina med Olga
Till vardags så arbetar Johan på Plannja och Tina arbetar på F21 med att ha
hand om flottiljens tjänstehundar.
EB: Hur många deltar i NM?
- Det är fyra hundar från varje landslag och det blir sexton hundar som
tävlar mot varandra under en dag.
EB: Hur kvalificerar man sig till landslaget?
- Man tar ut de högst kvalificerade på
jaktprov året innan.

Johan tillsammans med delar av landslaget
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Utvandraren

T

illbaka till rötterna. Dofter och säregna ljud, den höga luften och en
känsla infinner sig som på inget annat
ställe. Ersnäs, en plats så nära och
tillgänglig för er som bor där, och en
plats att längta och återvända till för
oss som utvandrat. För egen del har
jag anledning att återvända tämligen
ofta eftersom pappa Kjell och mamma
Ing-Marie fortfarande bor kvar. Och
nu när också barndomsvännen Gunilla Björklund (hon på Vidmansvägen) återvänt som bofast är det extra
trevligt och längtansfullt att komma
på besök.
Det är dryga tio år sedan jag lämnade
Luleå och Norrbotten. Då var jag 25
år. Det är ytterligare sex år sedan jag
lämnade Ersnäs. Då var jag 19 år. Nu
bor jag i Umeå. Inte så långt borta.
Inte så olikt Luleå. Men det är inte
alls likt Ersnäs. Tyvärr. Tittar ut genom köksfönstret från vår nyinköpta
villa på Berghem i Umeå, ett område
som i många stycken liknar Bergviken
i Luleå. Universitet och lyftkranar från
bygget av ännu ett bostadsområde
skymtar över trädtopparna. Umeå
växer onekligen så det knakar. Detta
är sjätte bostaden i Umeå på tio år.
Däremellan har jag och min man även
bott i Stockholm. Inte konstigt att
man har haft behov att återvända till
en fast punkt. Ersnäs har därför förblivit en mycket viktig plats, ett basläger för mig att återvända till under
de senaste tio åren.
I Umeå jobbar jag som forskare och
lärare vid universitet. Jag kom hit
som student hösten år 1997, och träffade min blivande man Johan samma
år. Det fanns inte några planer på att
stanna här när studierna väl var avslutade utan vi ville båda till Stockholm. Det var dit många av våra kompisar redan hade flyttat och dessutom

bodde min syster Anna-Karin där. Men
efter en ganska kort session i Stockholm 2002-2004 återvände vi, och har
nu slagit ned pålarna ordentligt med
både hus och två barn. Under hösten
disputerade jag i ämnet ekonomisk
historia och ska efter föräldraledigheten jobba i ett forskningsprojekt om
klimatpolitiska styrmedel. Miljöpolitik
och industriell utveckling har i bred
mening blivit mitt forskningsområde,
en frågekombination som kanske aldrig varit mer aktuell än idag.
Som stad präglas Umeå av universitetet och sjukhuset. Vid
universitet studerar närmare
30 000 studenter och nästan
4000 är anställda här. I en stad
med strax över 100 000 invånare utgör studenterna och de
anställda tillsammans över en
fjärdedel av stadens invånare.
Fotboll är den sport som främst
diskuteras på kafferasterna, till
skillnad från Luleå där jag antar
att ishockeyn och basketen fortfarande dominerar. För egen del
har jag dock främst haft hästsport för ögonen, och var också
hästägare här i Umeå när tid för
sådant begav sig.
På universitet har jag stött på en och
annan Ersnäsbo här, även om de inte
varit många. Maria Gelfgren och Marianne Westerberg förgyllde min tillvaro
här under några år. Vid något tillfälle
stötte jag också på min gamla klasskompis Linda Blixt. Kanske är det fler,
men jag känner ju givetvis bara ett
begränsat antal personer från byn.
Jag vet att människor tycker det är
extra speciellt att ha växt upp i Ersnäs. Det är speciellt, men frågan är
bara hur. För egen del har närheten till
naturen varit viktig, och att det aldrig

Ett nytt företag i Ersnäs
I januari så öppnade ett nytt företag
sin verksamhet i Ersnäs. Bertil Kieri
har startat bilverkstad på Svartskatavägen 396 och namnet är Svartskatans Bil och Motor AB.
EB besökte Bertil för en pratstund.
Bertil berättar att han har arbetat
som bilmekaniker på Volvo i totalt 15
år och han har tidigare drivit egen
verksamhet på Shell i Hertsön. Sammanlagt har han 27 år i branschen.
Inledningsvis håller han till i sitt garage men han bygger till 50 kvadratmeter nu till sommaren.
Bertil önskar alla gamla som nya kunder välkomna och från redaktionen så
önskar vi lycka till med den nya verksamheten.
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funnits anledning att titta på klockan
och frukta en utgång i ensamhet efter
mörkrets intrång. Detta har varit en
frihet som faktiskt inte är alla förunnat. Närheten till naturen har också
skapat ett speciellt intresse för miljöfrågor som nu går igen i mitt arbete.
Också de historiska vingslagen som
ändå känns av i byn gjorde mig med
tiden intresserad av historia. I unga år
brukade jag under mina otaliga ridturer i Svedjan undra över hur omgivningen såg ut för 100-150 år sedan,

vilka människor som bodde här och
vad som präglade deras levnadsvillkor. Idag fascineras jag snarare över
hur Ersnäs som by lyckats bibehålla
sin attraktionskraft, locka till sig nya
unga människor och den entreprenörsanda som blir synlig inte minst
när man surfar in på Ersnäs officiella
hemsida. Ersnäs är onekligen en by
att återvända till, och jag skulle inte
ha något emot att det blev under bofasta förhållanden i framtiden.
Ann-Kristin Bergquist

Ersnäsrevyn gör det igen…

F

ör vilken gång i ordningen är svårt
att säga men man gör det igen,
succé säger en del men utan tvekan
så är det en mycket uppskattad föreställning. Och förutom prestationerna
på tiljorna så är det ett rent lyft musikaliskt. Vilken musik, åtminstone för
oss som hade hörseln i behåll på 70talet, för vem smälter inte till Garry
Raffertys Baker Street i en tappning
som inte är långt ifrån originalet.
Det är bara att konstatera att Ersnäs
amatörteater ännu inte nått toppen
utan man är fortfarande på väg, det
är det som kallas utveckling.

Foto: Erik Svanberg - Enterprise

Nufåne
”Förr var vi provinsiella i rummet, byfånar. Idag är vi provinsiella i tiden,
nufånar. Den sistnämnda arten av inskränkthet botas genom läsning av
klassiker, litterära mästerverk från
svunnen tid. Där sammanträffar man
med människor som lever under helt
andra betingelser, med annan livssyn och världsbild, med andra förgivettaganden. Den kurerade bibringas
en hälsosam skepsis gentemot allting
han eller hon tidigare har funnit naturligt eller självklart”.

Detta är ett citat ur en av våra morgontidningar.
Ordet ”nufåne” finns inte i någon ordlista – ännu. Det är lätt att vi fullständigt fångas av det som just nu händer
och gäller, att detta är det enda saliggörande, det enda av intresse. Och
om några månader är det någonting
annat som gäller. Den inställningen
leder till en stressad själ, inåtvändhet
och självgodhet. Hellre då byfåne.

Revansch

D

en första hälften av denna vinter
kan inte hänföras till de mer tilltalande. Medeltemperaturen för december låg i våra trakter hela åtta grader
över det normala. Om den globala
uppvärmningen fortsätter i samma
takt åren som kommer blir det tidig
potatissättning våren 2020.

Anslutningsspår
Hääsch-Gläntan
Idrottsföreningen beslutade vid sitt
årsmöte i fjol att ett anslutningssspår
från byn upp till elljusspåret ska vara
preparerat. Så har också blivit fallet.
På kartan ser du anslutningsspårets
sträckning.

Då läsaren har detta nummer av EB
i sin hand ska vi hoppas att december var en tillfällig avvikelse och att
ordningen är återställd. Därmed återkommer också den årliga utmaningen
för vår by, den utmaning som vi under
en rad år tacklat på ett framgångsrikt
sätt.
Det handlar om Nederluleåstafetten
och vår ambition att få så många bybor som möjligt ut i spåret och på så
sätt kamma hem priset som Luleås

skidaktivaste by. Kommunen ställer
prispengar till förfogande. Vinner vi,
erhåller Byaföreningen en förstärkning med 3.000 kronor att användas
för åtgärder i byn.
Årets arrangemang går av stapeln
lördagen den 15 mars. Samtliga
sträckor genomförs i de spår som är
preparerade i anslutning till skidstadion i Antnäs. Anmälan sker till lars.
sandberg@mbox312.tele2.se. Och
kompletterande upplysningar får Du
från Sven Persson tel 31180 eller på
vår hemsida www.ersnas.se
I år erbjuder vi också en åkarpool. Om
någon gruppering saknar en eller ett
par medlemmar eller om någon saknar ett lag att delta i går det bra att
anmäla sig till poolen. Och det görs till
den nyssnämnde Persson.

Du som inte bilar till elljusspåret har
här en fin uppvärmningssträcka innan
backarna i elljusspåret tar vid.
Sträckan Hääschkurvan-Gläntan är
närmare 2 km, elljusspåret 2,8 km.
Willy Sundvall preparerar spåren. Han
har fått lägga ner en hel del kraft på
att eliminera ojämnheterna i det nydragna anslutningsspåret.
Lördag den 15 mars åker vi ju Nederluleåstafetten, så träna på!

Ersnäs IF inbjuder till Klubbmästerskap på skidor

30 mars kl. 12.00 - Plats: Skidstadion - Anmälan klockan 11.15 på plats.
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Appropå OK Renens
tävling i Ersnäs
Hej och Gott Nytt År!
Jag vill börja med att tacka Ersnäsborna, idrottsföreningen, markägare,
jägare m.fl för ett mycket trevligt och
positivt bemötande i samband med vår
tävling i augusti. Det blev ett lyckat
arrangemang och trevligare plats än
Gläntan får man verkligen söka efter.
Vi vill utnyttja den nyritade kartan och
har därför planerat en liknande tävling till våren 24-25 maj.
Tävlingscentrum för vårens tävling är
planerat till bergschakten som vägverket har uppe i berget.
Frågor och funderingar om tävlingen
ring mig Lars Lundholm på
070-6547071.
Ersnäskartan och andra orinteringskartor som klubben har finns att köpa
av vår kartman Kjell Mörtberg
070-6066246.
Hälsningar Lars Lundholm

Tankar om plusgrader

D

et vi ser, det vi kan ta på, det tror
vi på. Det som ligger framför oss,
det vi inte kan observera med våra sinnen, är det värre med. Tidningar och
TV är till brädden fyllda med information om den globala uppvärmningen
och dess följder. Men vi har problem
att ta detta till oss därför det är inte
påtagbart, vi kan inte ta på det.
Detta inser också politikerna. Därför
ligger de fortfarande lågt med att nu
vidta de åtgärder som morgondagen
kräver. Världens samlade kunnande talar om för oss att utsläppen av
växthusgaser, främst koldioxid, måste
börja att minska senast 2015 dvs om
åtta år. Men även om så blir fallet fortsätter den grönländska inlandsisen att
smälta. Ner den är borta, har havsytan världen runt höjts med upp till sex
meter. Vår bebyggelse i Ersnäs ligger på tio meter så vi kan fortfarande
torrskodda gå ut och hämta morgontidningen.
2015 är jag själv 79 år och har förhoppningsvis fortfarande förmågan
att köra bil. Men ska jag verkligen
göra det?
Jag tror inte på att vi på individbasis
kan lösa denna för absolut hela världen gemensamma fråga. Inte heller
räcker det med den svenska staten

eller ens EU. För vad har det för betydelse om Du och jag slutar att köra bil
in till Luleå eller till IKEA i Haparanda
om amerikaner och kineser fortsätter att göra det vi försöker att sluta
med. Det är FNs generalsekreterare
Ban Ki Moon och hans världsregering
som måste ha makten. (Snart får mitt
rättstavningsprogram därför också inkludera detta ord världsregering vilket
inte är fallet f.n.). Vad som kommer
an på oss som enskilda individer är att
utan att kverulera acceptera påbuden
och ändra vårt beteende.
Vi reagerar på ekonomiska signaler. Vi
försöker att få ut den största möjliga
nyttan av de resurser vi förfogar över.
Om bränsleskatten höjs så att drivmedlen kostar 20 kronor litern och
kostnaden för resan till Thailand fördubblas, kommer vi förmodligen att
åka mycket mer kollektivt och nöja oss
med Medelhavet i stället. Sådana förändringar i vårt livsmönster betraktar
väl av de flesta av oss knappast som
någon katastrof. Och till Medelhavet
kan vi dessutom åka tåg.
Världens klokskap på det här området
finns samlat i ett dokument som finns
på www.ipcc.ch
Sven Persson

Träningssugen?
Vi är några i byn som har bokat Ankaret på torsdagar mellan 20-21, då vi
tänker köra ett träningspass.
Starten sker den 7 februari, 2008 och
det är kostnadsfritt.
Är ni sugen, så kom med! Vi har ingen
ledare, utan någon/några i gruppen
gör ett träningsprogram.
Vi kommer att lägga ut mer information på hemsidan: www.ersnas.se

(Anslagstavlan).
Obs! Kolla där innan första gången, så
att dag och tid inte ändrats.
Är det någon som känner att de vill
leda gruppen/göra ett träningspass,
så hör av er till
gunilla.m.bjorklund@home.se,
0920-138 60
Byaföreningen

Prenumerera på Ersnäsbladet

M

ånga flyttar till Ersnäs. Många
flyttar också härifrån. Inte så sällan växer barn upp i Ersnäs. När det
efter ett antal år handlar om studier,
arbete och kärlek blir det aktuellt att
söka sig till nya marker.
Särskilt de som vuxit upp i vår by bevarar intresset för uppväxtmiljön. Vi
har märkt att Ersnäsbladet i det sammanhanget har en viktig roll att fylla.
Visserligen finns Ersnäsbladet också
på nätet. Ändå är det så att även unga
människor ofta vill ha pappersversionen i sin hand och läsa på traditionellt
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sätt.
Därför har redaktionen kommit fram
till att erbjuda årsprenumerationer
av Ersnäsbladet till utsocknes boende. Priset är satt till 100 kronor/år
inkl porto. Bladet sänds per post till
prenumeranten. Priset för årets fyra
nummer ger ett litet överskott som
går rakt in i Byaföreningens kassa.
Nu är julen förbi denna gång. I annat
fall hade julklappsfrågan varit löst.
Men det kommer fler jular. I år tecknas prenumerationen för tre nummer

och priset blir då 75 kronor.
Anmäl Din prenumeration till
kristman@tele2.se eller till telefon
31259. Sätt in prenumerationsavgiften på PlusGirokonto 80 98 75-8.
Även i fortsättningen kommer Ersnäsbladet att delas ut till byns alla 275
brevlådor utan avgift.

