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KOMMANDE EVENEMANG
Centralorten besöker
Ersnäs 18 nov

En bild från surströmmingsmiddagen den 16 september i Ankaret.
Mera om middagen på sista sidan. Foto Elaine Blomqvist

Kommunens landsbygdsutvecklare
Camilla Hansen besöker Ersnäs
onsdagen den 18 november kl.
19.00 och platsen är Ankaret. Här
har vi tillfälle att ventilera byafrågor av alla de slag. Vi gör vår röst
hörd och det är så vi kan påverka.
Därför ett förslag från Ersnäs Byaförening: Kom!!!

Julmarknad 21 nov

Julmarknad på Ralph Lundstengården lördag 21 november kl. 11-16.
I en stämningsfull miljö i Stenladugården och på Logen ﬁnns erkänt
duktiga hantverkare med annorlunda produkter till bra priser.
I restaurangen: Julgröt och skinksmörgås, hembakat kaffebröd.

Julgranen reses 21 nov

Julmarknad på Ralph Lundstengården

Lördag den 21 november är det
åter dags att resa julgranen på
Torget.
Den transporterades till
torget av Hans Sundén och Helge
Björnström. Denna gång är granen
skänkt av Folke Larsson som även
passade på att skänka en gran till
år 2010.

Julbord på
Ralph Lundstengården

Ersnäsalmanackan 2010
almanacka för kommande år.
Priset är 100 kr och den kommer att säljas på julmarknaden
på Ralph Lundstengården den 21
november.

F

öregående år gav föreningarna ut
en Ersnäsalmanacka och det slog
väl ut. Av den anledningen så beslutade man sig för att trycka upp en ny

Upplagan blir 150 st och det är
en utmärkt julklapp till bl a alla
utﬂyttade. Den är gjord av fyra
amatörfotografer som dokumenterat året i Ersnäs med bilder.
Efter julmarknaden kommer almanackan att säljas av respektive
förening: Hembygdsföreningen, Byaföreningen och Ersnäs IF.

Julbordet serveras följande dagar
i december: 8, 9, 10 + kväll, 12,
13, 15, 16, 17 + kväll, 21, 22.
www.ralph-lundstengarden.com

Ersnäs-revyn
”En sexa Ersnäs”

Spelas på Norrbottensteatern följande kvällar (dec o jan):
29, 30, 31, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10.
Förköp Norrbottensteatern 092024 34 02 och Kulturens Hus 092045 59 00.
Vi ärver inte jorden av våra föräldrar, vi lånar den av våra barn.

www.ersnas.se
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E 4-korsningen – Bristande insikt eller ...

u håller ett nytt nr av EB i din
hand och som du märker så har
utseendet på tidningen förändrats.
Från och med föregående nr har vi
ändrat på den graﬁska framtoningen
dels med ett nytt huvud och dels har
vi lämnat det gula pappret bakom oss.
Framförallt har fram- och baksida fått
färg. Vi från redaktionen hoppas att
förändringarna är positiva och gör
Ersnäsbladet än mer läsvärt. I detta
nr hittar du en ny kolumn med rubriken Gästkrönikan, där vi har tänkt
bjuda in olika skribenter som får botanisera fritt. Först ut är Thor Stöckel,
vice klubbdirektör i Luleå Hockey.
Vi berör även ”följetongen” E4-korsningen. I en skrivelse till landshövdingen försöker vi från byn lyfta fram
behovet av en planfri korsning för att
öka kravet på att Vägverket prioriterar projektet.
Vi har tagit hjälp av Stefan Tornberg,
Centerpartistisk riksdagsman. Han har
lyft frågan vid höstens budgetproposition. Vid Partituren i Mörön i augusti
ventilerades frågan med kommunpolitiker. Vi har frågat Vägverket hur prioriteringarna görs mellan vägprojekten
och vi har fått svaret att Regionerna
tar fram ”kostnader och nyttor” för de
olika projekten. Därefter vägs de olika
projekten i hela landet mot varandra
och de projekt som ”ger mest nytta”
per satsad krona prioriteras först.
Vi har full förståelse för att prioriteringar måste göras men att lyfta ”fakta” till ett torrt granskande perspektiv, där statistiskt utfall, värderingar
kvantiﬁerade i siffror som skymmer
verkligheten får större betydelse. Det
känns inte korrekt att ha en europaväg som löper genom en by med ett
allt högre traﬁkﬂöde. Hur kvantiﬁerar
man att föräldrar varje morgon och
kväll är tvungen att med bil frakta

sina barn till grannbyns barnomsorg?
Hur värderar man risken för olycksfall
under vinterhalvåret? Finns det överhuvudtaget en statistisk värdesiffra
som underlag? Vi tillåter oss att tvivla.
Det kan ju inte vara rimligt att vi skall
vänta till dess att en allvarlig olycka
med personskador eller i värsta fall
dödsfall skall inträffa förrän ”nyttan”
väger över till E4-korsningens fördel.
Ur ekonomiskt perspektiv så reses en
del frågor. Korsningen är färdigberedd
och enligt uppgift har den projekteringen kostat 2 milj kr. Vi ser detta
som ett resursslöseri att inte nyttja
redan investerade medel och trycka
på startknappen för korsningen. Från
redaktionen kommer vi att fortsätta
granskningen av frågan och vi återkommer i ärendet för det känns än

mer angeläget efter de två olyckstillbuden som inträffat nu under sommaren och hösten. Där var det nog försynen och inte Vägverket som avgjorde
att det inte blev några person- eller
djurskador.

Bo Axhammar

Familjenytt
Födda
Karolina Svärd och Emil Welin, Svartskatavägen 378, har fått sonen Nils Welin den 2009-09-09. Han var 51 cm lång och vägde 4120 gr. Storabröderna
heter Arvid och Leo.
Gabriella Andersson och Johan Bäckström har fått en dotter den 2009-1025. Hon vägde 3665 gr och var 51,5 cm lång och ska heta Emmy. De bor på
Tranmyrvägen 21.
Theresa Ström och Tobias Josbrant har fått en son den 2009-08-10 som
heter Vincent. Han var 50,5 cm lång och vägde 3335 gr. Syskonen är Julia,
William och Clara. De bor på Axel Mårds väg 35.
Maria och Thomas Johansson har fått en son den 2009-10-13. Han var 51
cm lång och vägde 3910 gr och ska heta Vilgot Engelbert. De bor på Axel
Mårds väg 32.
Inﬂyttade
Joel Lundmark och Annie Vikajärvi har flyttat in på Ersnäsvägen 201
Annica Eriksson har flyttat till Daniel Wikström på Klubbvägen 136.
Mats Niva och Madeleine Vikman har flyttat in på Tranmyrvägen 15.
Avliden
Ragnar Isaksson * 21/4 1924

† 28/10 2009

Superb tajming

P

å Svartskatan vimlar det av små
barn. Speciellt i den gamla skolan
där vi hittar tre små gossar och i det
nybyggda älvsbyhuset på andra sidan
lägdan där det bor tre små ﬂickor. Vilket lyckokast dessa föräldrar gjorde.
Att ﬁnna sin lekkamrat i lämplig ålder
är redan avklarat.

Längst bak, från vänster, sitter Thea och Nisse
Framför, från vänster, sitter Jill, Leo, My och Arvid
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En ljum oktobereftermiddag gjorde
dessa sex barn en utﬂykt till Gläntan och tog för säkerhets skull också
med sig sina mödrar Carolina Svärd
och Nina Dahlbom. Här en bild av barnaskaran. I rättvisans namn bör vi
också nämna att fäderna Lars Eriksson och Emil Welin har spelat en inte
helt oväsentlig roll i sammanhanget.

En kurvig uppenbarelse
I förra numret inledde vi en serie som
berättar om namnen på vägarna i
byn. Först ut var Tranmyrvägen. Nu
handlar det om Ersnäsvägen.

I

nvånarna längs Klubbenvägen må
ursäkta. Somliga menar att byns
pulsåder heter Ersnäsvägen. Längs
den och via den når vi både Torget,
skolan, förskolan och byns värdshus.
Å andra sidan: vad betyder inte vår
ﬁna idrottsplats och dessutom är ju
själva Klubbenvägen skinande ny.
Jämfört med Klubbenvägen har
Ersnäsvägen också en uppenbar

nackdel. Det är namnet. Inte vittnar
namnvalet om något större mått av
fantasi och namnet har inte någon
intressant anknytning varken till historien eller geograﬁn. Det är ju självklart för alla att, då vi begagnar oss
av Ersnäsvägen, då beﬁnner vi oss i
Ersnäs. Särskilt informativt är därför
inte detta namn.
Nu är det som det är. Och Byaföreningen planerar inte att dra igång någon
aktion för ett ändra namnet. I stället
får vi här ägna oss åt att sätta in vägsträckan i ett historiskt perspektiv. Då
blir det genast intressantare.
Historien avspeglar sig i hur Ersnäsvägen är dragen. Det som nu heter

Ersnäsvägen var till en början den
sammanbindande länken mellan de
gårdar som började etableras här för
så där 800 år sedan. Den visar att
först kom husen och sedan stigen/
vägen som förband fastigheterna med
varandra. Detta förklarar också att
vägområdet formellt tillhör Samfälligheten även om det är Vägverket som
sedan långt tillbaka har nyttjanderätten.
Detta
ursprung
förklarar
varför
Ersnäsvägen böjer sig – ja, vi kan t
o m säga slingrar sig - genom byn i
vackra kurvor. Lyckligtvis har ingen

kommit på idén att räta ut dessa inte
ens där detta vore fullt möjligt.
Emellertid växte bebyggelsen längs
norrlands- och norrbottenskusten. Till
en början uppstod ett behov av att
statens tjänare färdades mellan bygderna. Senare kom handelsmännen in
i bilden som vägnyttjare över större
avstånd. Säkerligen var den här förbindelselänken till en början enbart en
ridstig. Senare kom kärror och vagnar
till användning.
Det kom att dröja länge innan denna
bindelse längs kusten omnämndes i
någon skrift. Först på drottning Kristinas tid – 1640-talet – infördes i en
förordning benämningen landsväg.

Snart etablerades begreppet Kustlandsvägen. Senare blev de större
vägarna i riket försedda med nummer. Kustlandsvägen ﬁck nummer 13.
Rikstretton var benämningen fram till
den tidpunkt då Europa kom in i bilden. Då blev det Europaväg 4 – E 4.
Ersnäsvägen hänger samman med allt
detta. Det var just den sträckningen
genom byn de allra tidigaste genomfartsresenärerna använde sig av. Här
färdades Karl XI på sin stora resa
runt Bottniska Havet. Linné syntes en
dag komma ridande genom byn. Bra
många år senare marscherade ryska
soldater på Ersnäsvägen, först mot
söder, några månader senare mot
norr. Året var 1809.
Underlaget var grus. Det knastrade
när de järnskodda hjulen rullade fram.
Detta var ett av de få ljud som hördes
över ett litet större avstånd. När kan
den allra första bilen ha uppenbarat
sig på Ersnäsvägen? Vi kan tänka
oss vilken uppståndelse detta måste
ha åstadkommit. Kan det ha varit på
1910-talet dvs för 100 år sedan?
Den här nära kontakten med husen
i byn och med ersnäsborna hade resenärerna ända fram till 1953. Då
rätades det som då fortfarande hette
Rikstretton och drogs ungefär från
den nuvarande vägkorsningen (den
som en dag ska bli planfri) rakt söderöver mot Bränslan. En bit av den
vägen används fortfarande av de som
bor på Kammen, öster om E 4.
ERSNÄSBLADET utges av Ersnäs bya-

förening och är öppet för alla (föreningar, företag och enskilda) med anknytning till byn och utkommer med fyra
nummer per år. Manusstopp under 2010
är 18 jan, 17 maj, 16 aug och 4 nov och
utdelning fredag 2 veckor efteråt.

I redaktionen:

D

Byarådet

å och då möts företrädare för byns
föreningar för att dryfta gemensamma angelägenheter. Låt oss kalla
det Byarådet. Ett sådant möte genomfördes i slutet av september och platsen var Torpet. Minnesanteckningarna
ﬁnns utlagda på vår hemsida. Här ska
vi därför bara kort informera om några punkter och som inte behandlas på
annan plats i detta nummer.

det sättet kan alla bybor dra sitt strå
till stacken. Ideellt arbete, ett mindre
bidrag direkt från kommunens kassa
och tillskott i reda pengar från föreningarna svarar för resten.

Vi ﬁck avslag på vårens ansökningar
om bidrag för att förse Torget med en
toalett. Vi ger ingalunda upp. Ny ansökan om s k bygdemedel (kommunen beslutar, Vattenfall betalar) görs
nu under hösten. Vi ansöker om 90
tkr. Vidare kommer intäkterna från
medlemsavgifterna 2010 att oavkortat användas för detta ändamål. På

Folke Larsson är årets leverantör av
den julgran som pryder Torget i juletid.

Bord med fasta bänkar med placering
på Torget kommer att inköpas. En försköning av ”skyltﬂoran” vid byns infart diskuterades.

Valberedningarna söker bybor som i
en eller annan form vill delta i arbetet
med byns gemensamma angelägenheter.

Sven Persson, 311 80 med E-postadr
persson.sven@telia.com
Krister Öhman, 312 59 med E-postadr
krister@krivision.se
Bo Axhammar, 311 04 med E-postadr
bo.axhammar@arcticview.se
Kristina Sjöström, 617 72 med E-post
kicki_sjostrom@hotmail.com

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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Nybyggare i byn

D

et har väl inte undgått någon att
det byggts nytt på Axel Mårds väg
34. I det nya gröna huset bor sedan
i april Maria Öberg och Magnus Hedberg med deras son Markus. Kvällen
när Ersnäsbladet knackar på är det
bara Maria och Markus hemma, pappa

Byggstarten gick i mitten av februari.
Ett starkt minne från byggtiden var
när grunden var gjord och de väntade
på att själva huset skulle byggas upp.
Då ﬁck de åka ut till Ersnäs varje dag
och skotta bort snön så att husleverantören skulle kunna bygga huset.
Det
snöade
massor
den
veckan,
så
hela grunden
kunde tidvis
vara full med
snö, och de
visste aldrig
riktigt säkert
när
huset
skulle resas...

Men när arbetet väl kom
igång gick det
snabbt, i april
var det klart
för inﬂytt.
- Vi har haft
så fullt upp
med
huset
att det inte
blir tid över
Magnus, Markus och Maria
till så mycket
Magnus är ute på jobb. Så det blir Ma- annat. Jag har inte varit till mamma i
ria som får berätta om husbygget och Arjeplog sedan i påskas, säger Maria.
Men man hoppas väl att vi ska ha det
första tiden i Ersnäs.
någorlunda klart till jul.
Tidigare bodde de i en bostadsrättslägenhet på Bergviken. Där bodde de, Maria har vuxit upp hos sin mamma i
två vuxna, ett barn och en hund, i Arjeplog men har sin pappa här i byn.
en tvårummare tre trappor upp utan Magnus är infödd lulebo, närmare behiss. Det kändes ganska nödvändigt stämt på Östermalm. Till vardags aratt hitta ett större boende. De tittade betar Magnus på Luleå låskonsult och
på hus och diskuterade även möjlig- Maria är restaurangchef på Frasses i
heten att bygga nytt. Valet föll, som vi Piteå. Markus går på förskolan i byn
redan vet, på bygga hus här i Ersnäs. sedan i augusti, och trivs bra med

Fyrklöverns
Skoter & Fritidsförening

F

yrklöverns Skoter & Fritidsförening är en ideell förening som binder ihop Sörbyarna med
ca 26 mil skoterleder. Föreningen har klubbstugor på Hemberget i Ersnäs, Långberget i Alvik,
Degerberget i Ale samt vid Krokvattnet i Klöverträsk.
Föreningen ser till att skoterlederna underhålls
och prepareras så att dom blir ﬁna att färdas på
för skoteråkare såväl som skidåkare och övriga
motionärer.
Föreningen har idag ett gott samarbete med
Ersnäs markägare som upplåter sin mark för leden. Vi hoppas att alla tänker på att inte köra
skoter utanför leden, att visa hänsyn till andra
som också är på leden samt att visa hänsyn till
dom boende i byn.
Stöd föreningen och bli medlem! Inbetalningskort medföljer Ersnäsbladet.
Föreningens representant i Ersnäs är Ronny Lejon, tel 31316 el 070-3531316
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sina nya kompisar.
Familjen trivs bra i Ersnäs. Framför
allt är det lugnet som de njuter av.
Tidigare när de bodde på Bergviken
bodde de alldeles intill järnvägen och
det gick mycket tung traﬁk på vägen
utanför.
- Första tiden i Ersnäs sov vi som
stockar allihop, det är ju så underbart
tyst här, berättar Maria.
- Här är det snarare så att man reagerar de gånger det faktiskt kör förbi en
bil, skrattar Maria.
Det som Maria kan tycka är lite tråkigt
är att det inte ﬁnns någon affär eller
kiosk i byn.
- Det hade varit så bra att bara kunna köpa en kvällstidning eller en liter
mjölk utan att behöva hoppa in i bilen
och åka till Antnäs, säger hon.
På fritiden, den lilla tid som inte läggs
på att ﬁxa med huset, så åker familjen
till exempel gärna ut med skotern. Så
håll utkik vid skoterstugan på Hemberget i vinter, där träffar ni säkert
familjen från Axel Mårds väg!
Mitt i samtalet kommer Markus springande. Han visar glatt Ersnäsbladets
utsända att han precis lärt sig ﬂirta.
Han blinkar ivrigt med vänsterögat
innan han snabbt springer vidare. Så
passa er tjejer, om några år blir jag
farlig, hälsar Markus.
Avslutningsvis får Ernäsbladet ta del
av en glad nyhet, familjen väntar tillökning i mars. Så vi önskar familjen
all lycka till med barn och hus, och
varmt välkommen till Ersnäs!

Det kom ett samtal till redaktionen…
I andra ändan av luren var Håkan Johansson Svartskatavägen
180. Han var lite upprörd och anledningen var att han hade blivit
av med sin mjölkhämtare.
Håkan har som så många andra i byn smyckat infarten med ett
mjölkbord och på detta hade ställt bl a en mjölkhämtare. Av någon anledning så hade någon/några tagit denna. Vi kunde snabbt
utesluta mejeriföreningen eftersom det var många år sedan som
hämtning av mjölk i mjölkhämtare upphörde. Till saken hör att
Håkan under sommaren även blev av med en blomsterdekoration
från nämnda mjölkbord.
Det kan ju inte vara meningen att vi skall behöva låsa fast saker
för att någon inte har förstått att allt som är löst är inte allmän
egendom.
Håkan föreslår att personen ifråga som ”lånat” hans mjölkhämtare återbördar den någon mörk kväll till mjölkbordet.

Föräldraträffarna fortsätter som vanligt här i byn, ny kontaktperson är Anneli tel: 0920-31349. Alla är varmt välkomna!

En höjdare på skidor

V

isste ni att vi har en före detta
elitidrottare på världsnivå här i
Ersnäs? Javisst, på Klubbvägen 15
bor sedan fyra år tillbaka en tidigare
landslagsman i backhoppning, Mikael
Martinsson. Två OS (Albertville 1992
och Lillehammer 1994) och ett antal
VM, SM och världscupstävlingar ﬁnns
på Mikaels meritlista. Han föddes
1968 i Koskullskulle, en ort i Gällivare
kommun som även fostrat andra kända backhoppare som Jan Boklöv och
Jan Holmlund. Efter ett tips från allmänheten om denna vår världskända
doldis vill Ersnäsbladet givetvis veta
mer!

Kläderna var inte så varma och jag
hade väl inte tagit på mig nog varma
kläder under, så kallt var det...

När bestämde du dig för att lägga
skidorna på hyllan?
- Första gången var efter OS i Lillehammer 1994. Men sedan gjorde jag
comeback under en kort tid och vann
SM igen, men slutade för gott 1995.
Varför bestämde du dig för att sluta?
- Det var väldigt tufft ekonomiskt
att vara backhoppare. Dessutom var
backhoppningsförbundet helt utan
pengar, så vi ﬁck betala mer eller
mindre allt själv. Det gick helt enkelt
inte ihop. Sedan hade jag blivit pappa
också.

Hur kom det sig att du började med
backhoppning?
- Koskullskulle är ett litet samhälle,
där alla höll på med backhoppning.
Där kunde man gå backhopparskola
på sportloven och välja backhoppning på friluftsdagarna. Dessutom höll
både min pappa och farbror på med
backhoppning. Så det var nog ganska
naturligt.

Saknar du backhoppartiden?
- Jo, nog händer det. Främst den sociala biten med de andra hopparna,
både från Sverige och från andra länder. Vi bodde ju oftast på samma hotell och vi var ju ett gäng som tävlade
tillsammans. Sedan kan jag till viss del
sakna resandet. Man ﬁck resa mycket. Men just resandet var ju samtidigt
också det jobbigaste.

Men ärligt talat, hur känner man inför
sitt livs första hopp?
- Nja, inte är det någon fara, jag
minns det faktiskt inte ens. Jag började ju hoppa redan vid 7-8 års ålder.
Då hoppade man ju i små hopp för att
sedan öka eftersom. I den åldern är
man inte så rädd av sig. Annat vore
att börja vid vuxen ålder.
Du tillhörde ju världseliten i backhoppning, vilka är dina bästa resultat?
- 1991 vann jag världscuptävlingen i
Falun. Det året slutade jag på femte
plats i den totala världscupen och sjua
i världscupen i skidﬂygning. 1992 slutade jag sexa i totala världscupen och
femma i den totala världscupen i skidﬂygning. 1992 kom jag på åttonde
plats i VM i skidﬂygning. Sen har jag
vunnit SM åtta gånger. Det är faktiskt
så att jag och Jan Boklöv delar på ledartiteln i antal vunna SM.
OS och VM, det måste vara spännande att tävla i så stora sammanhang?
- Jo, det är ju en ganska stor skillnad
jämfört med vanliga tävlingar. Under vanliga tävlingar var det inte så
mycket folk i publiken, och väldigt få
journalister. Men under de stora tävlingarna var det förstås ett mycket
större pådrag, särskilt vad gäller media. Det var intervjuer både före och
efter både träningar och tävlingar, och
det var man ju inte precis van.
- Sen är ju en OS invigning något alldeles speciellt förstås. Det går inte
jämföra det man ser på TV med att
faktiskt vara på plats och få gå in på
arenan. Massor med folk och jubel.
Men jag minns också att vi frös en hel
del under invigningen i Lillehammer.

byggt ut backarna så hoppen blir längre nu än förr. Sedan fanns det skillnader i hur backarna preparerades. Nu
har man maskiner som drar upp spåren i backen. När jag hoppade började
man med en slät backe som hoppare
ﬁck åka i för att göra spår. Det kunde
bli lite vingliga spår ibland.

Nuförtiden driver Mikael ett eget företag, Bassystem, inom databranschen.
Sedan går mycket tid till att ﬁxa med
huset på Klubbvägen och vara med
familjen som består av frun Nina och
döttrarna Linn och Corinne.
Skidorna har inte riktigt lagts på
hyllan, de pryder ännu sin plats
i skidstället i garaget på
Klubbvägen.
Vad krävs för att man ska bli en bra
backhoppare?
- Backhoppning är en mycket teknisk
sport, det mesta handlar om teknik.
Sen är det ju viktigt att våga också,
man måste vara mentalt stark. Det
kan vara lite läskigt ibland om det är
stora backar och dessutom blåsigt.
Men jag har hört att du visst är höjdrädd, hur går det ihop?
- Ja, det kan väl låta underligt, men
det har inte varit några problem. När
jag hoppade tittade jag inte neråt,
utan framåt.
Vad är den största skillnaden inom
backhoppningen när du var aktiv och
nu?
- När jag började hoppa var det ju den
klassiska stilen som gällde. Sen har
V-stilen tagit över helt. Sedan har de

Avslutningsvis, du har ju träffat så
många spännande personer och backhopparstjärnor under din karriär, har
du någon liten anekdot du kan dela
med dig av?
- Det var inte lätt... Man har varit med
om så mycket och träffat så många.
Men jag kommer ihåg när jag hoppade
i samma tävling som Eddie the Eagle
under en tävling i Falun. Jag frågade
honom hur det hade gått, och han
svarade: ”Idag så försökte jag ligga
på lite mer i hoppningen, för igår hoppade jag bara för att överleva.” Det
var ett annorlunda svar från en annorlunda backhoppare...

Bagarstugan
Sista bakmånaden för säsongen
är november. I maj startar vi om
igen.
Else Olsson
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Vad har Mosel och Aleån gemensamt?

M

änniskan är en social varelse. Vi
omger oss med familj, släkt, vänner. Vi får nya bekanta, i många fall
livet ut. Det stimulerar. Skulle detta
behov ha tillfredställts i ett stor europeiskt sammanhang, kanske vi kunde
ha undvikit två världskrig. Genom att
möta människor från andra kulturer,
ökar vår förståelse för andras sätt att
tänka och fungera.
Nu är skillnaderna av det här slaget
inte så stora mellan exempelvis länder
som Norge och Sverige. Lite större blir
de, om vi ger oss av ner på kontinenten. Och det är just detta vi är på väg
att göra. Här kommer berättelsen.
Förmodligen har alla kommuner i
Norrbotten vänorter i andra länder,
främst inom Norden. Det handlar om
kontakter på kommunnivå. Nu har ett
initiativ av det här slaget tagits på byanivå. Detta sker i en samverkan mellan Ersnäs, Antnäs och Alvik som har
bildat en arbetsgrupp med två medlemmar från varje by. Ett samarbete
är på väg att etableras med en liten

kommun i nordöstra Frankrike som
ligger vid ﬂoden Mosel (på franska
Moselle). Kommunen heter Novéantsur-Moselle (Novéant vid Mosel).
Fram till slutet av 1940-talet fanns
det i Sverige 2.500 kommuner. Sedan
dess har kommunerna slagits samman
i ett par omgångar. Så inte i Frankrike. Där ﬁnns det 36.000 kommuner
och en av dessa är just Novéant-surMoselle, en landsbygdskommun med
2.000 invånare. Våra tre byar med
nära 3.000 invånare blir därmed en
jämbördig partner.
Hittills har kontakterna skett enbart Epostvägen. Billigt och snabbt. På bägge håll har vi kommit fram till några
områden som kan bli intressanta för
ett samarbete: skolan, barn- och äldreomsorg, idrott, kyrkan, konsumentfrågor, utbyte på familjebasis (låna
varandras bostäder vid besök), elektroniska brevvänner. Det kan ﬁnnas
förutsättningar också för rent kommersiella kontakter både vad gäller
varor och tjänster.

För att få fram ett handlingsprogram
räcker det inte med att e-posta. Vi
måste mötas öga mot öga. Detta
kommer också att ske i månadsskiftet
november/december. En grupp på tre
personer från Novéant besöker då oss
under några dagar. De kommer att bo
hemma hos några av medlemmarna
av arbetsgruppen.
Resultatet av mötet blir underlag för
en ansökan om EU-medel. Det ﬁnns
ﬂera poster i EUs budget, som just
syftar till att närma människorna i de
olika medlemsländerna till varandra.
Detta är ju själva grundidén med det
europeiska samarbetet.
Vi i arbetsgruppen tar mycket gärna
emot synpunkter från läsarna. Kontakta någon av dessa:
i_granberg@telia.com (Antnäs)
susannaselberg@gmail.com (Alvik)
persson.sven@telia.com (Ersnäs)

Medlemmar

T

re av byns föreningar – Idrottsföreningen, Byaföreningen och Hembygdsföreningen - använder sig av
medlemsavgifter. Som många säkerligen erinrar sig, valde föreningarna i
fjol ett nytt sätt för att inkassera avgifterna. För att göra det enklare både
för föreningarna och de betalande
samordnade vi denna ”uppbörd”.
Försöket slog väl ut. De samlade intäkterna blev större än tidigare. Var
och en av de tre föreningarna erhöll
7.500 kronor från den här inkomstkällan. Antalet medlemmar blev strax
under 150. Av dessa var 21 medlemmar utsocknes, alltså boendes utanför
Ersnäs. Antalet hushåll i vår by ligger

Mamma

på cirka 270.
I samband med julmarknaden lördagen den 21 november på Ralph Lundsten-gården kommer ett antal vinster
att lottas ut bland föreningsmedlemmarna. Se där, ännu en fördel med
medlemskapet.
Föreningarna har beslutat att gå vidare på den inslagna vägen. I samband med distributionen av det första
numret av Ersnäsbladet 2010 kommer information om det kommande
årets medlemsavgift.

En helt vanlig mamma satt och fyllde i ett kvällstidningstest där bland
annat frågan
- ”Anser du att du är normalviktig?”
dök upp.
Hon läste frågan högt för sig själv
och den nioåriga dottern lyssnade
och funderade. Sedan sa dottern:
-”Nää, mamma du är inte normalviktig. Du är jätteviktig!”
Härmed önskas alla mammor en
trevlig dag!

Skynda

Spårat

D

å detta skrivs, ligger marken fortfarande bar i vår bygd. Men då
Du läser denna text, är det mycket
möjligt att en ändring på den punkten
inträffat. Resterna av sommaren har
täckts av ett vackert, vitt överdrag.
Willy Sundvall är som tidigare säsonger redo. När snötäcket är tillräckligt
djupt, kommer elljusspåret att prepareras. När ännu lite mer snö fallit,
kan Idrottsföreningen även erbjuda
ett preparerat spår från Hääsch och
upp till Gläntan. Och denna säsong
blir spåren ännu bättre än tidigare.
Idrottsföreningen har inköpt en ny
spårmaskin.
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T

id är pengar heter det. Redaktionen funderar på det talesättet då
vi ibland kan konstatera hur bilarna
ilar förbi på Ersnäsvägen. En uträkning ger detta resultat: Sträckan E
4-Hääschkurvan (vid Ralph Lundstengården) är 900 meter. Färdas vi med
50 km/timme behöver vi 70 sekunder
för den färden. Väljer vi i stället de
30, som ingen kan ha missat gäller,
behöver vi 108 sekunder. Skillnaden
är 38 sekunder. En annan skillnad kan
också vara att en färd omvandlas till
en annan typ av färd. Det är inte en

ren tillfällighet eller av illmarighet som
Ersnäsvägen är försedd med 30-skyltar. Traﬁksäkerhetsverket vet exakt
vad olika farter betyder för säkerheten i olika traﬁkmiljöer.
Ett par herrar i vår by har tagit initiativ till att betona betydelsen av denna
fartbegränsning genom att på vägen
påminna om vad som gäller. Det går
bra att låna dessa schabloner för att
på andra håll markera fartbegränsningen. Vänd Dig till Jan Enmark, tel
313 29.

Ersnäs Supporterklubb

Ersnäs den 8 oktober 2009

S

om framgår på annan plats har
Ersnäs Samlade Föreningar 21
medlemmar som bor på andra håll i
landet, från Nyköping i söder till Kalix
i norr. Att vi har uppbackare runt om
i landet är mycket uppmuntrande. Vi
vill också från föreningarnas sida visa
vår uppskattning av detta stöd. Därför kommer våra supportrar att fr.o.m
detta nummer av Ersnäsbladet erhålla
det per post. Visserligen går det att
läsa bladet också på www.ersnas.se
men visst uppskattar vi fortfarande
att få en pappersversion i handen.
Dessutom kommer våra utsocknes
uppbackare att i samma utsträckning
som byborna påminnas om arrangemang under året. Detta sker för bybornas del genom utskick av ﬂygblad.
Till supportrarna sker det via e-mail
till de av er som har e-adress. Till övriga kommer informationen per post.
Var därför vänlig sänd er e-postadress
till persson.sven@telia.com

Ett historiskt möte

H

ur många av oss känner till att det
i vår by ﬁnns närmare 30 företag?
Säkert få av oss. Nu är detta visserligen en bruttosiffra. Den inkluderar alla
oavsett aktivitetsnivå. Listan innehåller exempelvis också företag som är
vilande. Men ändå!
Anledningen till att den här företagsinventeringen gjordes, var ett initiativ
på sensommaren av Peter Wåhlstedt,
ägare av nystartade Däckgiganten.
Peter hade en idé om att det kunde
ﬁnnas intresse åtminstone bland
några av byns företag att träffas och
kanske komma fram till att samverka
i en eller annan form. Han föreslog
att Byaföreningen skulle ta ett initiativ. Sagt och gjort. En inbjudan gick
ut till berörda till ett möte i Ankaret
den 15 oktober. Till glädje för arrangerande Byaföreningen och för övrigt
de närvarande själva mötte hela tolv
företagare upp. Ja, egentligen var det
ändå ﬂera eftersom Samfällighetens
representant företrädde byns 50-tal
skogsägare.

Landshövding
Per-Ola Eriksson
Länsstyrelsen i Norrbottens län
97587 Luleå

Ang planfri korsning Ersnäs
Ersnäs är en delad by sedan E 4 – dåvarande rikstretton – ﬁck sin nuvarande
sträckning 1968. De negativa effekterna av denna tudelning ökar i takt med
en ständigt växande traﬁk på E 4.
Skola, förskola, det för byn gemensamma Torget, byns värdshus Ralph
Lundsten-gården, elljusspår och vandringsled ﬁnns på den östra sidan av
E 4. Idrottsplatsen ligger på den västra sidan. Detta medför ett betydande
antal dagliga passager till fots, per cykel eller bil över detta pulserande huvudstråk.
Denna korsning betjänar inte enbart de lokala behoven. Korsningen betjänar också den traﬁk som byarna Fällträsk, Långträsk, Sjulsmark och Mörön
genererar till och från Luleå.
Att tvingas använda denna korsning/utfart speciellt i samband med morgonoch aftontraﬁk är förvisso ett obehagligt inslag i den här traktens dagliga
liv.
Föreningarna i Ersnäs tillskrev i april 2007 (bilaga 1) infrastrukturminister
Torstensson med en hemställan om att hon skulle medverka till en lösning
av problemet. I februari i år erhöll vi statsrådets svar (bilaga 2). Det besked,
som där gavs, var glädjande. Som en uppföljning begärde vi närmare information om hur frågan i fortsättningen skulle hanteras (bilaga 3). Något svar
har vi till dags dato inte erhållit.
Vad vi kunnat inhämta, har Vägverket vidtagit alla de åtgärder som krävs för
att bygga den planfria korsningen.
Undertecknade företräder i detta ärende befolkningen i Ersnäs by. Närliggande områden har naturligtvis samma intresse av en lösning som ersnäsborna.
Vi sätter nu vår tillit till länets landshövding och uttrycker en stark förhoppning om landshövdingens medverkan till en lösning av det problem som
behandlas i denna skrivelse.

P.O. Sundén
Ersnäs Byaförening

Sven Persson
Ersnäs Hembygdsförening

Hilding Lindbäck
Ersnäs IF

Stämningen var mycket positiv. Engagemanget stort. Resonemanget kom
främst att röra sig om gemensamma
marknadsföringsåtgärder,
inriktade
till en början på närområdet. En del
av uppslagen konkretiserades under
kvällens lopp. Så småningom kommer
vi alla att få se resultatet.
Vi kan också alla stärka våra egna företag genom att förverkliga slogan:
Tänk globalt, handla lokalt!

Ett första samarbete mellan företagarna - en gruppbild från kvällen
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En groda på villovägar

D

et är tisdag förmiddag i början av
oktober och jag sitter försjunken
framför datorn när en röst från andra
änden av huset plötsligt får mig tillbaka till nuet. ”Ulf, du måste komma, jag
tror det är en groda i toalettstolen”.
”Skall väl föreställa ett skämt”, är det
första som far igenom min hjärna när
jag ändå reser mig upp och tar mig till
toaletten där min hustru stirrar stint
ner i toalettstolen. I den något svaga belysningen uppfattar jag en stor
mörk ﬂäck, c:a 6 cm i diameter, strax
ovanför vattenståndet. Vid första anblicken identiﬁerar jag ﬂäcken som
en rest efter någons behov. Tar toalettborsten för att rengöra när ﬂäcken
plötsligt får liv och dyker ner i vattnet
där den simmar omkring. Det var inget skämt för det är förvisso en groda
om än liten och det känns overkligt
eller helt fel miljö för en sådan krabat
och ”hur i fridens namn har den hamnat där”.

När den första handlingsförlamningen
börjar släppa inser jag fakta och försöker fånga den i högerhanden. Har en
viss vana eftersom jag då och då räddat grodor från att bli strimlade under
gräsklipparen genom att greppa dem
och föra dem utanför klipparens domäner. Jag vet att de är svårfångade
och ganska hala när man väl fått fast
dem. Detta understryks av att grodan
nu börjar hoppa inne i toalettstolen för
att undvika att förlora friheten. Mina
fumliga försök resulterar till sist i att
den tar sig ner i vattnet och plötsligt
försvinner samma väg som den måste
ha anlänt, alltså genom kröken i stolens botten och ut i avloppsröret som
mynnar i en brunn c:a 25 meter från
husväggen.
Det ganska stora och
tunga brunnslocket är
av gjutjärn och efter viss
möda kan jag kränga av

det och blicka ner i brunnen i vars botten jag ser tre röranslutningar. Det är
c:a 3 meter ner till botten där det strilar lite vatten men någon groda uppenbarar sig inte. Locket på brunnen
sluter så tätt att om en myra lade sig
på magen och ålade skulle den måhända ta sig igenom. För mig är det
en gåta hur grodan kommit in i det
kommunala avloppssystemet och hur
den sedan tagit sig fram till toalettstolen genom det relativt klena röret från
brunnen. Har bara sett grodor hoppa
men för att ta sig genom röret måste den typ ha promenerat eller måhända simmat. Jag får acceptera att
frågan om hur den hamnat i toalettstolen kommer att bli obesvarad eller
kan det rent av vara så att du sitter
inne med svaret eller har en intressant teori? I så fall är adressen: ulf.
omnell@tele2.se
Holm-Helmer upplevde och skrev.

Intervju med Carin Sunden angående Ersnäsrevyn

D

et är då åter dags för ännu en
upplaga av Ersnäsrevyn, en revy
som numera är en inarbetad tradition
i kommunen. EB träffade Karin Sundén, aktris som varit med hela vägen
från start, för att ta revytemperaturen.

Numera så spelar Ersnäsrevyn på
Norrbottens nationalscen, Norrbottensteatern, och har lämnat ”byn”,
är det ett led i en naturlig utveckling?
Har ni så att säga hittat er plats i tillvaron?
- Det där är en fråga som vi har pratat mycket om. Orsaken till att vi spelar på Norrbottensteatern är ju att
många vill se oss och dom skall få se
oss, då handlar det ju om hur mycket
publik man kan får in. Det är nog så
att majoriteten av oss gärna skulle
vara i Ersnäs men i och med att vi är
amatörer så skulle vi få lägga ner ytterligare tid, pga. att det bara ryms
123 personer i skolan plus en del små
praktiska orsaker.

Hur känns det så här inför den stundande premiären i december, ﬁnns
nervositeten där eller har den mer
än tjugoåriga erfarenheten satt sina
spår?
- Nervositeten har inte kommit fram
än, den brukar komma när vi är på
spelplatsen och när man ser hur lite
tid man har kvar till premiären. Du
skall ju presentera något nytt varje
gång och man får ju inte tänka att
man gjort det hundra gånger, besökarna som kommer för att titta på revyn gör ju det för första gången.
Hur mycket jobb ligger bakom en revy
och när startar ni upp förberedelserna?
- Fråga två först, vi brukar starta
runt den tjugonde augusti med en
upptakt. Då har vi ett program där vi
skall försöka få fram ett embryo som
vi improviserar kring. Vi försöker göra
så mycket eget material som vi kan
utifrån improvisationer. Sedan är det
träning varje söndag fram till den här
tiden då blir det både lördag och söndag, därefter hettar det ju upp när vi
får komma in på Norrbottensteatern
de sista två veckorna. Så det är ganska många timmar.
Årets revy, vad kommer den att erbjuda besökarna?
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Karin framför tidigare års afﬁscher
- I årets revy så kommer besökarna
att komma in på Royal Bar och Rum,
den heter ju ”En sexa Ersnäs”, och den
utspelar sig på en bar. Det är en liten
annorlunda form därför vi skall befolka den här baren och akt 1 är veckan
före jul och i akt 2 närmar sig nyår
på Royal Bar och Rum. Vi behandlar
fördomar, vi har norska besökare, ett
börsslag och sedan så kommer vi att
dela ut en del julklappar till en del
prominenta personer i kommunen och
runt om i landet. Ja det är en hel del,
totalt är det 23 nummer. Det är som
sagt lite smått och gott.

Det känns som om att Ersnäsrevyn
har utvecklats och inte stannat i det
”lilla” formatet?
- Jag tror att det till viss del beror på
att vi tagit in professionell hjälp som
har lotsat oss med dom förmågor vi
har och vässat till dom. Vi har haft regissörer, t ex i år har vi Martin Sundberg som hjälpt oss med musik. Vi
har alltid haft ambitionen att utveckla
oss, lära oss något nytt det är därför
att man inte skall bli less själv och att
man skall ha en utveckling vilket ju är
jätteviktigt.
Till sist, vad önskar du dig inför premiären?
- Jaa det var en svår fråga. Att våra
gäster känner sig nöjda och glada
samt att vi hinner allt färdigt i tid, för
det är mycket tidigare premiär och
det blir lite hektiskt i december.

Har du fått en virusvarning i din E-mail?

M

ed jämna mellanrum cirkulerar Epost med virusvarningar mellan
våra datorer.

En beskrivning på vad viruset kan
ställa till med, samt uppmaningen att
”förmedla till alla dina kontakter snarast!!” ﬁnns alltid med i dessa mail.
Det kan kännas viktigt för dig som
mottagare av detta mail att skicka det
vidare – ”det kanske är bluff, men
jag skickar det vidare, det kan vara
riktigt”.
Dessa mail innehåller oftast massor
med mail-adresser, de har ju vidarebefordrats ett otal gånger. Dessutom
är ju de ﬂesta adresser förmodligen
aktuella.

eller ”bryta sig in” i datorerna.
Per Hellqvist på Symantec (Norton)
berättade för mig och ett gäng säkerhetsintresserade på Sunderby folkhögskola vad e-postadresser kostade
på svarta börsen. Det ﬁnns två prisklasser, overiﬁerade adresser för 5
dollar/Gbyte och veriﬁerade adresser
för ca 10 dollar/Gbyte.
Studera gärna hans blog, där ﬁnns
det mesta beskrivet:
http://blog.perhellqvist.se/
Det är alltså en stor kommers runt
detta, både att samla och sälja adresser och att nyttja dessa ”på bästa
sätt”.

Det är det som är vitsen med sådana
här lurendrejeri-mail. Det ﬁnns en eller ﬂera dolda mottagare av alla dessa
mail, som samlar adresser och säljer
dessa vidare.

Som han sade, Per Hellqvist, ”datagangsterna har gått in för att tjäna
pengar, den gamla goda tiden när
grabbarna skapade virus för att det är
skoj är förbi”.

Adressköparna är sådana som skickar
spam, eller skickar luriga program till
ens dator för att snoka efter lösenord

Att ”bryta sig in i en dator” verkar
märkligt, men: dels kan man sälja lagerutrymme, folk kan hyra ett utrym-

me för att lagra förbjudna ﬁler, t.ex.
barnporr eller annat (väldigt smidigt
att ha sina förbjudna bilder i en annas dator), dels kan man sälja massattacker av mail till speciella ställen
- 10.000 - 20.000 datorer som samtidigt och under en viss tid, t.ex. en
timme, mailar en viss adress ”sänker” deras mailserver som resulterar
i en smärre eller större katastrof för
den ﬁrman. Detta kallas på svenska
för “distribuerad överbelastningsattack”. Det är ofta politiska syften med
dessa massutskick av mail. Amerikanerna har ofta problem med sådant.
På svarta börsen ﬁnns priser för dessa
”tjänster” som varit populära de senaste fem åren.
Alltså: Skicka inte sådant här vidare
utan radera mailet bums. Och ska
man skicka något (roligt eller tråkigt)
vidare, radera då alla andras adresser i mailet, så att bara din egen ﬁnns
kvar.
Krister Öhman

Här är det senaste exemplet på falsk virusvarning
Läs & vidarebefordra!! Viktigt!
Förmedla till alla dina kontakter snarast!! Var uppmärksam under de närmaste dagarna:
Öppna inte några budskap med en
bilaga med titeln ’Vykort från HALLMARK’ oberoende vem som har skickat det till dig! Det är ett virus som
öppnar en vykorts-bild, som ’bränner’
hela C-hårddisken i din dator! Detta
virus kommer att tas emot av någon
som har din e-postadress i sin kontaktlista.
Det är anledningen till att du måste
meddela alla dina kontakter!

Det är bättre att få detta budskap 25
gånger, än att ta emot viruset och
öppna det!!
Om du får ett mail kallat POSTCARD,
trots att det skickas till dig från en
vän; öppna det inte!! Stäng av datorn
omedelbart!!!
Detta är det värsta virus som aviserats av CNN. Det har varit indelade
efter Microsoft som det mest destruktiva viruset någonsin!! Detta virus
upptäcktes av McAfee nyligen, och det
ﬁnns ingen reparation ännu för denna
typ av virus! Detta virus förstör hårddisken, där vital information hålls!!!

Meddela alla dina vänner.
KOM IHÅG: Om du skickar till dem,
kommer du att gynna alla!
____
Med vänliga hälsningar
Jessika Karlsson
Polismyndigheten i Stockholms län
Personal- och utvecklingsavdelningen
08-4010266 0702-756528
jessika.karlsson@polisen.se

Kommentarer om den falska virusvarningen
Se i exemplet vem som undertecknat
mailet.
Tror någon att polisen blandar sig i
sådant här ”mailblufferi”? Polisen har
inte som uppgift att varna för ”datorvirus”. De (dataavdelningarna inom
Polisen) vet ju naturligtvis vad det här
egentligen handlar om! Jessika Karlsson och hennes telefonnummer torde
inte ﬁnnas inom stockholmspolisen.
Detta mail cirkulerade för ca ett år sedan - det snurrar runt bland oss alla
och antas alltid vara ”färskt”. Lägg
märke till att det inte ﬁnns något datum eller andra tidsmarkeringar i mai-

let.
Uppmaningar om att ”skicka till alla i
sin adressbok” upprepas oftast ﬂera
gånger i sådana mail.
Att nämna CNN, Microsoft och McAfee
i mailet är ämnat att ge bättre trovärdighet åt budskapet.
Typiskt för de ﬂesta lurendrejeri-mailen är att svenskan är dålig, ibland
är det väldigt tydligt, tex bluffmailen
från ”Nordea” som vill ha inloggningar
till Internetbanken. Ovanstående mail
har bättre svenska men vissa ”osvenska” uttryck ﬁnns där, t.ex. ”Det har

varit indelade” och ”där vital information hålls”.
Ovanstående mail som kom till mig
2009-11-06 innehöll ca 330 mailadresser! - mottagare som fått mailet och vars mailadresser troligen så
småningom ﬁnns till salu på svarta
börsen. Däribland naturligtvis också
min egen och ﬂera andra ersnäsares
mailadress. Vänta och se vad som
kommer!
Det gamla ordspråket ”Tro inte allt
som är sant” gäller fortfarande!
Krister Öhman
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Det var en gång...

D

å det fortfarande fanns möjligheter att parkera väster om E 4
vid Aleån, var det också möjligt att
betrakta det landskap som där utbreder sig. Länsstyrelsen inspirerades av
denna miljö och framställde en informationstavla som för resenären/parkeraren berättade om denna utsikt.
Skylten försvann emellertid. En upptäcktsresande från Ersnäs by kunde
dock vid efterforskningar på platsen
utan svårighet återﬁnna detta resultat
(se bilden) av länsstyrelsens omtanke
om vårt kulturarv. Skylten, som var
sönderbrutan, fördes till Ersnäs för att
texten åtminstone skulle kunna bevaras.

tydligt högre än i dag. Landhöjningen
har medfört att marken blivit landfast
men det gamla namnet lever fortfarande kvar i folkmun.
Därefter den fortsatta löpande texten:
Förändringens tidevarv
Under början av 1900-talet förändrades jordbruket och åkerbruket ökade
i betydelse. Ny åkermark skapades
genom utdikning och nyodlingen förenklades av effektivare redskap. En
stor del av det traditionella ängsbruket ersätts av vallodling på åkermark.
Sedan 1950-talet har jordbruket gått
tillbaka – de gamla slåtterängarna
håller på att växa igen. Ängsladorna
saknar funktion och förfaller – av det
gamla kulturlandskapet ﬁnns bara
spillror kvar.
Biologisk mångfald
Ett artrikt och mångformigt odlingslandskap skapades av generationers
odlarmöda och nit. Här fanns ﬂera
skiftande naturtyper med livsrum för
en stor artrikedom. Men den biologiska mångfalden försvinner om marker-

na inte hävdas på traditionellt sätt.
Ovärderligt är därför det arbete som
idag görs för att hålla markerna öppna. Här på gården brukas de naturliga
fodermarkerna; ängarna vid Aleån
bjuder gårdens kvigor gott bete. Här
återﬁnns också ﬂera hävdgynnade
arter som t ex ängsskallra och späd
ögontröst.

Så långt länsstyrelsen. Hur reagerar
vi då vi läser den här texten? Lite
deprimerande för somliga av oss.
En längtan till svunna tider. Nostalgi
kallas det. Risken är att vi i sådana
sammanhang enbart låter det positiva
framträda medan slitet, som vi hört
berättas om och kanske läst om, sorteras bort ur minnet. Å andra sidan
skadar denna nostalgi ingen. Den blir
lite njutningsfull måhända. Detta bidrar till vår lycka.
Det vore intressant att få en uppfattning om hur läsarna reagerar på texten på skylten. Skriv ner några rader
och skicka till krister@krivision.se för
publicering i nästa nummer av EB.

Skylten var försedd med en del illustrationer som inte kan återges än
i annan form än på bilden av skyltresterna. Här följer texten i sin helhet
med rubriker och allt.
En bygd tar form
Under medeltiden ﬁck norrbottenskusten en permanent jordbruksbebyggelse. Gårdarna byggdes nära
vattnet – byn Alvik växte fram vid
Aleåns mynning. Här var det nära till
ﬁsket och här fanns den oumbärliga
vattenvägen.
Sedan dess har landet höjt sig och åtskilliga hektar odlingsmark frigjorts.
De sanka markerna längs Aleån översvämmades varje år av näringsrikt
slam. Strandängarna erbjöd god slåtter – att hålla boskap lämpade sig väl.
Högt uppe mot gården var marken
torrare, där togs de små åkerlapparna
upp
Därefter återges en karta från 1848
med denna bildtext:
Hemmanet Alvik 26:5 kallades allmänt Skäret. Namnet berättar om
svunna tider, då vattennivån låg be-
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Skylten i 2002 års skick

Lyckan

S

Pub i Ankaret

den 27 mars 2010, med orkester.
Ersnäs Idrottsförening

äkert var det många av läsarna
som såg Skavlan den 9 oktober. En
av gästerna var en författare som heter Johan Norberg. Han har just kommit ut med en bok vars titel är ”Den
eviga matchen om lyckan”. Skavlan
och Norberg samtalade i detta ämne.
... fortsättning -->

Företagare i Ersnäs

F

rån redaktionens sida har vi i fortsättningen tänkt presentera de
företag som ﬁnns i Ersnäs, inte bara
de nystartade. Anledningen är väldigt
enkel nämligen den att alla bybor inte
känner till vilka de är. Det innebär två
saker nämligen att en företagare kanske får sälja en tjänst eller produkt
och samtidigt slipper den tänkta kunden åka över ån efter vatten. Först ut
på plan är Greger Lindgren boendes
uppe i Kammen där han driver företaget Maskinuthyrning i Norr.

det är en så kallad multimaskin. Uthyrningen är mitt grundkoncept men
jag ställer även upp och gör jobben
som kunderna vill ha utförda. Jag har
gjort gräsmattor, fräst potatisland och
jag har även grävt planteringsdiken

2009 är ett speciellt år för Luleå
Hockey. I mars var det nämligen 25
år sedan Luleå Hockey tog klivet upp
till Elitserien efter att ha slagit Hammarby i tre raka matcher i kvalspel. I
september var det 25 år sedan Luleå
Hockey spelade sin första historiska
Elitseriematch då man gästade Södertälje. 25 långa år i hockeyns ﬁnrum med både med- och motgångar
där SM-guldet 1996 är den absoluta
höjdpunkten i föreningens historia.
Och självklart ska vi sikta på 25 nya
ﬁna år i högsta serien.

Vem är Greger Lindgren?
- En inﬂyttad stadsbo. Vi ﬂyttade hit
1974 och mamma och pappa byggde
hus på Tranmyrvägen. Det ﬂyttade in
väldigt mycket människor till Ersnäs
vid den tiden, med mycket barn så jag
gick i Ersnässkolan och har följt alla
mina tre barn genom skolan också.
Jag gick restaurangskola på gymnasiet men började på Ferruform 1989
och har jobbat där i 20 år. Bor med
familjen uppe i Kammen, granne med
Norrbottens Maskin.
Hur kom du på idén att starta eget företag?
- Jag hade funderat länge på att starta företag med maskinuthyrning, höll
nog på och funderade i ett och ett
halvt år minst. Iden ﬁck jag nog från
Norrbottens Maskin, närheten till maskinerna och sedan tänker jag alltid
på potentialen. Jag har haft mycket
hjälp och stöttning från Norrbottens
maskin, bl a kunder har jag även fått
genom dom.
Kan du beskriva ditt företag och vad
du erbjuder kunderna?
- Min grej är egentligen Avant, en
frontlastare som jag hyr ut. Det är en
liten smidig traktor som man kan byta
olika redskap på. Förutom skopa så
går det att sätta på en grävarm för
mindre diken och jordfräs för gräsmattor. Det ﬁnns även gafﬂar till den,

Greger Lindgren
för häckar. Jag har även kört massor
inomhus och det går ju bra när Avanten är så liten och smidig. Kort sagt så
gör jag allt som har med trädgård att
göra och som en extra service till kunderna så förmedlar jag även matjord,
stenmjöl och grus till ett bra pris.
Vad är din ambition med företaget?
- Att det skall växa i lagom takt på
sikt och mina planer är att införskaffa
ﬂer verktyg samt en till Avant multimaskin.
Från redaktionen får vi önska Greger
lycka till med företaget. Greger har
även en egen hemsida med informationen om maskinerna och verktygen,
www.mskuth.se.

--> fortsättning Lyckan
Att alla eftersträvar lycka är vi överens om. Hur skulle motsatsen se ut?
Däremot har vi lite olika uppfattningar
om vad lycka är. Det är inte alldeles så
lätt att med några få ord fånga innehållet i ordet.
Norberg formulerar en av kungsvägarna till lycka på följande sätt: ”Vi
behöver känna att det ﬁnns människor omkring oss som bryr sig om vårt
välbeﬁnnande och vi behöver ge samma omtänksamhet i retur.”
För en tid sedan samlades några bybor
till en liten sammankomst. I programmet ingick att var och en skulle på en
lapp formulera sin uppfattning om vad

Thor Stöckel om
Luleå Hockey

lycka är. Lapparna – utan avsändare
– lades i en korg, blandades och två
drogs som i ett lotteri. Texten lästes
upp och de församlade röstade om
den bästa formuleringen. Efter dessa
heat blev det enligt samma röstningsmetod semiﬁnal och ﬁnal. Ett trevligt
sällskapsspel som livligt kan rekommenderas.

Den här säsongen har vi inte bara ett
spännande lag med en mix av unga talanger, hemvändande proﬁler och inte
minst två kanadensiska hockeybröder
utan vi har också ett nytt uppfräschat
Coop Arena som äntligen tagit klivet
till att bli en riktig arena. Med den nya
arenan kan vi bjuda Luleåborna och
hela Norrbotten på en ökad trivsel och
en bättre upplevelse i samband med
våra ishockeymatcher. Arenan ger oss
också möjligheterna till ökade affärsmöjligheter vilket krävs för att på sikt
kunna etablera sig i toppen av Elitserien.
Den här säsongen är vår målsättning
att komma på den övre halvan av tabellen. Väl i slutspel till våren kommer vi inte nöja oss med att enbart
ha tagit oss dit utan där kommer vi att
tävla fullt ut. Hittills kan man konstatera att vi ligger ganska bra i fas med
vår målsättning då vi inför landslagsuppehållet för Karjala Cup ligger på en
femteplats men självklart ska vi högre
upp i tabellen.
Så ta med släkt och vänner och kom
till Coop Arena för att heja fram våra
iskrigare till nya höjder i vinter.
Väl mött i Coop Arena!
Thor Stöckel
Vice Klubbdirektör, Luleå Hockeyförening.

Vinnande
formulering
i
denna
ersnäscup i livsﬁlosoﬁ. Hör här: ”Att
vara frisk. Att tycka om någon person. Att det ﬁnns någon som bryr sig
om mig.” Jämför med Norberg-citatet
ovan. Vilken klokskap hittar vi inte i
vår by!
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Klappjakten 2009

Surströmming i Ankaret

S

å var årets traditionella klappjakt i
byn avklarad och mest lycklig över
det är nog rävarna.
31 jägare mötte upp och skulle göra
livet surt för skogens små predatorer
där det nu handlade om främst räv.
Vi körde fem drev under dagen och till
våran glädje såg vi mycket vilt. Eller
vad sägs om 21 älgar, 11 rådjur och
någon kritvit skogshare, men alltså
ingen räv.
Det är en mäktig syn att som jag själv
få stå några meter från en ﬁn skoveltjur på 14 taggar utan att han vet
om mig. Eller se kon och kalven halka
omkring på den frysta blötmyren, det
är vid dessa tillfällen man önskade en
ﬁlmkamera i handen istället för hagelbössan.
Nästa år tar vi nya tag igen med denna väldigt uppskattade jaktdag som vi
i viltvårdsgruppen anordnar.
Jonas Seger

Alla lät sig väl smaka denna onsdagskväll i byn. Foto Folke Larsson

O

nsdag den 16 september bjöd Hembygdsföreningen och Byaföreningen in
till surströmmingsmiddag i Ankaret. Ett 40-tal personer kom till denna kulinariska afton. Sedan den värsta strömmingsivern gått över, avbröts det livliga
sorlet ibland med allsång. Ett lotteri med många vinster gav spänning åt middagen. Trivseln var god och ﬁka med dopp avslutade tillställningen.

Ersnäs IF klubbmästerskap i terränglöpning

Å

rets klubbmästerskap i terränglöpning gick av stapeln
den 30 augusti.

Efter tävlingen bjöds det på grillad korv och tipsrunda.

Vädergudarna var på gott humör och bjöd på riktigt vackert väder. Totalt startade 32 personer i tre klasser; 400
meter, 800 meter samt 3000 meter.

Klart för start i
800-metersklassen.

Klara, färdiga, gå!
Här går starten för deltagarna i 400-metersklassen.
www.ersnas.se
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