
KOMMANDE EVENEMANG

Nationaldagen 6 juni
Nationaldagen firas kl. 11-14 på 
Torget. Flaggan hissas kl 12.00 till 
nationalsången. Våfflor och mjuk-
kakor säljs samt lotteri. 
Vänortsföreningen ANEA

Stickkafé i Torpet
14 juni kl. 18.30-20.30 

Representant från ”Ostickat”
säljer ur sitt sortiment.
Hembygdsföreningen

Midsommar 24 juni
på Torget kl. 11.30-14.00 

 Dans runt stången, lotteri, 
 ridning samt varmkorvförsäljning.

Byaföreningen

Ersnäsdagen 9 juli
Vi firar Ersnäsdagen kl. 11-16 på 
Torget och Ralph Lundstengården. 

Marknad, underhållning,
 servering och cirkusskola.

Föreningarna och
Ralph Lundstengården

Pubkväll 9 juli
på Ralph Lundstengården, Logen.

kl. 21-01.30. 
Dansvänlig musik av ”Dubbelt upp”

Sommarcafé i Torpet
Söndag 24 juli kl. 13-16

Hembygdsföreningen

Fransk Soirée 3 augusti
Våra gäster från Novéant bjuder 
på Fransk Soirée i Sörbyakyrkan

kl. 18. Alla välkomna!

Stickkafé i Torpet
24 augusti kl. 18.30-20.30

Hembygdsföreningen

Sommarcafé i Torpet
Söndag 28 augusti kl. 13-16

Hembygdsföreningen

Bra idé eller...  Se sid 3.
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De yngsta är sju år (tvillingar), den 
äldste har just fyllt 75. Kvinnorna 

är i majoritet, 26 av 41. 21 av be-
sökarna kommer att bo i Ersnäs, de 
övriga 20 i Antnäs och Alvik. Värdfa-
miljerna i Ersnäs är Aspenfjälls, Blom-
qvists (Stig/Elaine), Dalbergs, Thord 
Marklunds, Perssons, Strömbergs, 
Öhmans. Så kan vi i siffror beskriva 
sommarens internationella begiven-
het i vår by.

Som säkert flertalet läsare av EB vet 
vid det här laget, utvecklar vi kontak-
ter med folk i en liten fransk kommun 
som heter Novéant-sur-Moselle. Nu 
kommer 41 av den kommunens invå-
nare på besök hos oss.

Måndagmorgon den 1 augusti anlän-
der flertalet till Kallax. Åtta färdas 
den 2.700 km lång sträckan med eget 
fordon. Så långt är det mellan No-
véant och Tre Byar dvs Alvik, Antäs 
och Ersnäs. Det är dessa tre byar som 
gått samman och blivit den franska 

kommunens svenska partner.

Under hela vintern har ett omfattande 
och energiskt förberedelsearbete på-
gått. 30 bybors besök i Novéant i juli 
i fjol blev en stor upplevelse. Natur-
ligtvis önskar vi att våra gäster också 
får ett minne för livet då de kommer 
till oss. Det handlar inte bara om att 
åstadkomma ett intressant program 
och få det att fungera. Det handlar 
också om att finansiera det. Initiativet 
har väckt intresse. Sponsorer, företag, 
föreningar, myndigheter och enskilda 
har reagerat positivt på våra propåer. 

Onsdagkväll den 3 augusti kl 18.00 
inbjuds alla bybor till en Fransk Soi-
rée. Vi räknar då med att få en inblick 
i hur man lever livet i vardag och fest 
på denna lilla, franska ort. Platsen är 
Sörbyakyrkan i Antnäs. 

Programmet i sin helhet finns att läsa 
på www.ersnas.se

Fransk visit

FÖRÄLDRAGRUPPEN

Är du föräldraledig och vill träffa andra föräldrar och barn? Vi turas om att 
träffas hos varandra en gång i veckan för lite lek och fika. När: Tisdagar
kl. 9-11

Vill du ha mer information så kan du gå in på
 http://groups.google.com/group/ErsnasFG



Födda
Carin och Kristoffer Barrelöv har fått en son som heter Edwin. Han föddes 
den 29 mars och vägde 3405 gr och var 51 cm lång. De bor på Tranmyr-
vägen.

Sofie Isaksson och Anton Lindvall har fått en son den 8 februari. Han heter 
Lars Agaton Lindvall, vägde 4235 gr och var 53 cm lång. De bor på Bäck-
torpsvägen.

Maria Öberg och Magnus Hedberg har fått en son den 22 februari. Han he-
ter Elias och vägde 3914 g och var 52 cm lång vid födseln. Storebror heter 
Markus och familjen bor på Axel Mårds väg.

Pernilla Messner coh Mikael Lund fick en flicka 10 mars, hon vägde 3520 g 
och var 52 cm lång. De bor på Klubbvägen.

Kristina Sjöström och Erik Lantto har fått en son som heter Olle den 14 
mars. Han vägde då 3,2 kg och var 49 cm lång. Den stolta storasystern 
heter Hannah! De bor på Lejanvägen.

Inflyttade
Kristoffer och Carin Barrelöv har flyttat in på Tranmyrvägen 21.
Iréne Simu har flyttat in på Ersnäsvägen 96.

Avlidna
Edit Sandström    * 14/12 1925     † 20/3 2011
Martin Jonsson     * 11/10 1924     † 10/5 2011  
___________________________________________________________
       

Skicka gärna E-post till Krister om händelser som passar här. 
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Familjenytt

EIF:s hemmamatcher 2011, I div 4 södra

EIF – Älvsby IF Fredag 27/5 kl.19.00
EIF – Lillpite IF Måndag 6/6 Nationaldagen kl.16.00
EIF – Piteå IF 2 Torsdag 16/6 kl.19.00
EIF – Alterdalens IF Tisdag 21/6 kl.19.00
EIF – Sunderby SK Torsdag 28/7 kl.19.00
EIF – Infjärdens SK Tisdag 9/8 kl.19.00
EIF – Alviks IK 2 Tisdag 23/8 kl.18.30 Sörbyaderby

Fler matcher i nästa Ersnäsbladet

Unga på leden

När detta nummer av Ersnäsbladet når lä-
sarna, är det många av de unga i byn som 

vet mer om våra omgivningar. Onsdag den 25 
maj cyklade Ersnässkolans elever upp till Glän-
tan.  Barnen delades in i tre grupper. De yngsta 
vandrade tre km, övriga hela Hembergsleden 
dvs sex km. I handen fanns beskrivningen av 
Leden och i täten, var och en för sin grupp, 
vandrade de tre guiderna herrar Axhammar, 
Öhman och Persson. I nästa nummer berättar 
vi mer om den här händelsen.

Almanackans hemlighet

Det är den 9 maj. Jag sitter i solen 
och funderar på innehållet i den 

här delen av Ersnäsbladet, vår byapu-
blikation som nu utkommer med sitt 
sjuttionde (70) nummer. 9 maj? Vil-
ken dag som helst! Så är det för de 
allra flesta av oss i Ersnäs, i Sverige, 
i Europa.

Skeenden pågår på olika nivåer, hän-
delseförlopp som samtidigt är starkt 
beroende av varandra. Det lättast 
gripbara är naturligtvis det som lig-
ger närmast oss: den egna familjen 
och andra närstående. Sedan kommer 
kanske vår egen by och kommun. När 
vi tar klivet upp på europanivån blir 
det svårare. Där pågår hela tiden en 
utveckling som är mindre begriplig 
som dessutom en del av oss, inklusive 
en del av våra politiker, upplever som 
övervägande negativ. 

Hur skulle då Europa se ut om inte 
denna byggnad fanns som heter EU? 
En blick tillbaka på historien i vår del 
av världen kan vara en bra utgångs-
punkt för att besvara den frågan. 
Blickar vi framåt, gäller det att bevisa 
att vi i Ersnäs och i Sverige skulle kla-
ra oss bättre utan EU t ex i de kom-
mande tider då vi får lov att lämna 

fossilekonomin som grunden för vårt 
välstånd. 

Det europeiska och globala skeen-
det påverkar i alla sina 
enskildheter vår vardag. 
Men det är komplicerat 
att ge sig in i det ämnet. 
Var finns den politiska le-
dare i vårt land som åt-
minstone försöker? Sce-
nen gapar tom. Då är det 
mycket lättare att i hem-
makorridorerna åtminsto-
ne antyda att man är nå-
got skeptisk till Bryssel. 
Det budskapet är enklare 
och chansen är större att 
vinna röster i nästa val.

Där har vi förklaringen till att så få är 
medvetna om varför det i almanackan 
står Europadagen vid den 9 maj. Den 
dagen för 61 år sedan presenterade 

den franske utrikesmi-
nistern ett förslag om 
ett nära samarbete mel-
lan ett antal av Europas 
länder, ett förslag som 
var det allra första steget 
mot det som idag är EU. 
Detta skedde alltså 1950 
och ministerns namn var 
Robert Schuman.  Han 
växte för övrigt upp inte 
så långt från den ort som 
vi i Ersnäs nu ha en hel 
del kontakter med nämli-
gen Novéant.

Växling

Byaföreningen hälsar nyinflyttade i 
byn välkomna med en liten inflytt-

ningsgåva. Den rollen har Olle Olsson 
svarat för under ett antal år. Nu läm-
nar han över den uppgiften till Elaine 
Blomqvist. I uppdraget ingår också 
att till Ersnäsbladet rapportera om så-
dant som står att läsa under rubriken 
Familjenytt. Här behöver redaktionen 
hjälp. Bästa läsare: håll oss informe-
rade.

Å byns vägnar tackar vi Olle för en 
mångårig och gedigen insats i rollen 
som Byns Välkomnare.
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ERSNÄSBLADET utges av Ersnäs 
byaförening och är öppet för alla (för-
eningar, företag och enskilda) med an-
knytning till byn och utkommer med 
fyra nummer per år. Manusstopp under 
2011 är 17 jan, 16 maj, 15 aug och 7 
nov och utdelning fredag 2 veckor ef-
teråt. 

I redaktionen: 

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

Elaine Blomqvist, 310 52 med E-post
smejob45@lulea.st

Karolina Svärd, 312 13, med E-post
karosvard@hotmail.com

Våra två ”sidor”
Ersnäs har en egen hemsida,
www.ersnas.se men vi finns na-
turligtvis 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.

Vad är det i vår by som både har ett 
symbolvärde och viss ekonomisk 

betydelse? Ingen svår fråga! Den ge-
mensamma medlemsavgiften till bya- 
idrotts- och hembygdsföreningarna 
naturligtvis. Det ämnet har berörts i 
detta blad rätt så många gånger.

I mitten av maj var det 118 av byns 
270 hushåll som kommit fram till att 
det är en bra idé att de tre föreningar-
na finns. Därför hade dessa 118 beta-
lat föreningsavgiften. I fjol, 2010 så-
lunda, var det 134 som hade kommit 
fram till den uppfattningen. Tråkigt 
att konstatera denna sjunkande siffra 
speciellt som väl ändå få av ersnäs-
borna tycker att föreningarna lika väl 
kunde läggas ner. Det skulle faktiskt 
betyda att det mesta av det gemen-
samma livet i vår by skulle försvinna.

Emellertid har helt säkert frånvaron 
av inbetalningar en helt annan och 
positivare förklaring. Betalar vi inte 

Björn Samuelsson, Rickard Eng-
ström, Hans Blomqvist, Mats 

Gustavsson, Lars-Göran Rosenberg, 
Andsreas Lindvall, Per-Olof Sundén, 
Roger Norberg, Albin Rosenberg, Cas-
per Lampa, Viktor Samuelsson, Kent 
Bäckström, Kjell Gustafsson, Johan 
Lindfors, Kent Lindblad, Sven Persson 
och Vera Aspenfjäll.

Vad har dessa 17 ersnäsbor gemen-
samt? Jo, alla deltog i Nederlule-
åstafetten en lördag i mars och det 
medförde att vår byaförening fick 
en kassaförstärkning på 2 tkr. Luleå 
kommuns aktivitetspris fördelas bland 
de tre byar som mobiliserar de flesta 
deltagarna i förhållande till folkmäng-
den i respektive by. Det blev ett silver 
detta år. 3 tkr gick till Smedsbyn och 
1 tkr till Antnäs.

16 män/pojkar och en kvinna! Kvin-
norna är aktiva på samhällslivets alla 
områden. Vi ser fram emot att 2012 
är kvinnorna lika alerta som männen 
även i skidspåret. Då blir det guld för 
Ersnäs. 

Under årens lopp har Ersnäs Byaför-
ening på det här sättet tillförts sam-
manlagt 20 tkr. 

Till årets upplaga av Nederluleåsta-
fetten ställde 35 lag upp. Tävlingen 
genomfördes i strålande solsken. När 
alla sex sträckor var avklarade så stod 
laget ”Ove Sundbergs polare” som 
segrare. 

Noterat i kanten så ställde Mikael 
Rehnberg upp för Lag Step in Piteå 1, 

elräkningen, blir vi snabbt medvetna 
om konsekvenserna. Så är inte fallet 
med en utebliven betalning av för-
eningsavgiften. Frånvaron av namn i 
medlemsmatrikeln förklaras i många 
fall helt enkelt av förbiseende. Ta där-
för dessa rader som en påminnelse.   

Ett litet tillägg av betydelse i samman-
hanget. Ersnäsbladet utkommer med 
fyra nummer per år. Denna produkt 
kommer dock  inte ner som manna 
från himlen. Årskostnaden ligger på 
runt 16 tkr. Redaktionen utför natur-
ligtvis sitt arbete helt på ideell basis. 
 

Avgiften är för familj 175 kronor 
och för enskild 100 kronor. Belop-
pet betalas in på Ersnäs IF:s konto 
Pg 654 72-3 eller Bg 5970-5996. 
Glöm inte ange avsändare. Influt-
na medel delas lika mellan de tre 
föreningarna.

Bra idé eller...?

Nederluleåstafetten

vilket resulterade i en sjunde plats.

En fråga

Valborgsmässoafton var förr om 
åren en kväll då många smällare 

smälldes och majbrasan var som en 
smattrande krigszon. Sedan det blev 
förbud mot att smälla smällare är det 
nu fritt från pang-pang vid brasan.

Vad tycker du om att smälla smäl-
lare?

Henrik Nilsson, 18 år, Ersnäs

Det är kul om det smäller mycket, ska 
man smälla så ska det vara rejält!

Caroline Svärd, 30 år, Umeå

Det kan vara roligt ibland, t.ex. på 
nyår. Som hundägare är det lite job-
bigt om det ska smälla i tid och otid. 
Smällandet ska koncentreras till 
(nyårs)kvällen.

Simon Engström, 9 år, Ersnäs

Ibland kan det vara kul, tex. när man 
är vid majbrasan. (Om man nu fick 
göra så, EB:s anmärkning). Mikael Rehnberg på väg mot

 mål på sista sträckan
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Norrbottens-Kuriren fyller 150 år 
14 december 2011. När jag skri-

ver det här har jag ett särtryck av 
det allra första numret framför mig. 
Det bestod av fyra sidor och hade en 
upplaga på 100 exemplar. En stor del 
av den första tidningen bestod av en 
avsiktsförklaring. Jag har läst den fler 
gånger och fascineras alltid över att 
tidningen under 150 år till stora delar 
vandrat på den inslagna stigen. Jag 
gillar särskilt starten på avsiktsförkla-
ringen:

”Norrbottens-Kuriren framträder här-
med för första gången inför allmänhe-
tens ögon. Kurirer äro i allmänhet icke 
det höfligaste folket, men olika andra, 
är Norrbottens-Kuriren anspråkslös 
och human, och beder derföre vörd-
samligen att få räcka publiken sin 
hand. Det är icke på nådig befallning 
han uppträder. Han går endast deras 
ärenden, som med honom samvets-
grant arbeta i det allmännas intresse. 
Sjelf fri, vill han kämpa för andras fri-
het. Den redlige arbetaren - och arbe-
tare är vi alla! - är hans synnerligen 
goda vän, och han skall efter bästa 
förmåga meddela honom sina vänliga 
råd upplysningar. Hvar och en som 
deruti vill hjelpa honom mottager han 
med öppna armar”.

Citatet ”Sjelf fri, vill han kämpa för an-

dras frihet” må låta lite högtravande i 
dag men fångar essensen i tryckfrihe-
ten på ett mycket pricksäkert sätt. Po-
ängen med den tryckfrihet vi har i dag 
är att den inte finns till för mediernas 
egen skull, utan för att säkerställa ett 
fritt och demokratiskt samhälle för 
medborgarna. Om medierna inte får 
vara fria kan de inte heller sköta sitt 
viktiga uppdrag. En sanning lika rele-
vant för 150 år sedan som i dag.

På Kuriren har vi just nu särskild 
anledning att titta bakåt i vår långa 
historia. Kurirens kulturredaktör Ma-
rianne Söderberg har sedan några 
månader klivit av sitt ordinarie jobb 
för att under ett halvår på heltid ägna 
sig åt redaktionellt arbete med 150-
årsjubileet. Mariannes arbete kom-
mer att presenteras i Kuriren och vår 
TV-kanal 24 Norrbotten med start till 
hösten. Jag kan redan nu lova att det 
är en mycket spännande och intres-

sant bild av Kurirens, Luleås och Norr-
bottens historia hon tecknar.

Att planera jubileet för Sveriges äldsta 
”Kuriren” och Norrbottens äldsta tid-
ning är bland det roligaste man kan 
göra. Det är få förunnat att få vara med 
ett sådant jubileum och vi på tidning-
en ser det som en stor chans att fira 
det gamla och samtidigt blicka framåt 
mot det nya. Fram till jubileumsdagen 
14 december 2011 kommer firandet 
att stadigt trappas upp med mängder 
av jubileumsartiklar, aktiviteter och 
kampanjer. På skärtorsdag fanns Ku-
riren till exempel i Luleå centrum och 
delade ut 150 påskägg och fotogra-
ferade alla barn som klätt ut sig till 
påskkärringar. Just nu pågår också en 
omröstning där Kurirens läsare utser 
150 smultronställen i vårt vackra län.

I planerandet av vårt stora firande har 
vi varit tydliga med att det är våra lä-
sare som ska lyftas fram och premie-
ras. Utan deras stora intresse för det 
vi skriver hade det inte funnits någon 
Kuriren i de här 150 åren.

Jag vill härmed bjuda in alla Ersnäs-
bor att delta i vårt stora firande. Ni 
som redan läser Kuriren vet att firan-
det redan startat i vår tidning och på 
www.kuriren.nu – ni andra har något 
spännande att upptäcka. 

Mats Ehnbom
Chefredaktör
Norrbottens-Kuriren

Vi behöver hjälp.

Du som bor i byn och passerar Tor-
get varje dag, har säkert sett att 

det  sommartid är välklippt och fina 
blommor där, men det är ingen digital 
knapp som man trycker på, det fung-
erar inte så.

Det är den mänskliga handen som trä-
der in, därför vill vi i Torggruppen att 
ni som tycker att det är trevligt när det 
är klippt och fint hör av dej till någon 
i Torggruppen, om att du gärna klip-
per någon gång i sommar, så bokar 
vi in en vecka. (det klipps en gång i 
veckan och blommorna vattnas oftare 
vid torrt väder)  Ring; 31052, 31104, 
31143  för info. Se jourlistan på  
www.ersnas.se, välj där Torggrp.

Torggruppen. 

Holger Olofsson är född i Sjuls-
mark, den 5 mars 1911. På 1930-

talet hade han affär i Norrfjärden med 
en släkting, ”Olofsson och Marklund 
diversehandel”. Där sålde han bl. a. 
bensin,  som på den tiden kostade 18 
öre litern. 

Holger gifte sej 1944 med Britta och 
köpte affären vid Ralph Lundstengår-
den i Ersnäs 1947. Den såldes 1985 
och de flyttade till Norrfjärden. Af-
fären blev lågornas rov i nov. 1991, 
ägare då var fam. Darengren.
 
Holger blev änkeman 1986. Han är 
född i en syskonskara på 9 barn, de 
är 2 kvar i livet. Holger och Britta fick 
4 barn.

Med tanke på åldern ser han otroligt 
pigg ut, men han tyckte inte att han 
var det denna dag, jag brukar vara 
piggare, sa han. Holger bor i eget hus 
i Norrfjärden, han har hjälp av hem-
tjänsten varje dag.

Vi hade en trevlig pratstund, han be-
rättade en hel del bl. a. om att när 

han var 87 år cyklade han flera gång-
er till stugan på Lilla Granholmen. Det 
är klart har man levt ett så långt liv, 
många gånger rätt strävsamt liv, då 
har man mycket att berätta. Den för-
sta bilen var en DKW , men Holger har 
hållit sej mest till franska bilar. 

Holger studerar Ersnäsbladet

Pigg hundraåring Rådslag

För tionde året i rad möttes företrä-
dare för byns föreningar för att dis-
kutera gemensamma angelägenheter. 
Minnesanteckningarna är utlagda på  
www.ersnas.se under Föreningar.

Man är inte fattig för att
 man äger lite, utan för att

 man saknar mycket.  
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Medborgarförslag

Årskurs 3-4 vid Ersnässkolan, an-
för följande i ett medborgarförslag 

2010-12-03.

Under hösten har eleverna pratat om 
demokrati, och möjligheterna att på-
verka där man bor. 
 
Elever på Ersnässkolan kan inte träffa 
sina klasskamrater på fritiden p.g.a. 
den farliga E4:an. Utflykterna med 
cykel blir riskfyllda. Hade vi haft en 
tunnel eller bro över vägen hade vi 
kunnat promenera/cykla till den fina 
fotbollsplanen som finns på Klubben-
sidan. Nu måste vi ta buss. Vi vill 
kunna vara med våra klasskompisar 
under fritiden. 

Tekniska förvaltningens yttrande:

Den farliga trafiksituationen i Ersnäs 
med E4:an tvärs genom byn har länge 
uppmärksammats av både Luleå Kom-
mun och Trafikverket. E 4 är en statlig 
väg, vilket innebär att det yttersta an-
svaret, och kostnaderna för ombygg-
nation, vilar på Trafikverket.

Luleå kommun kommer i sina kontak-
ter med Trafikverket fortsätta verka 
för att en bro kommer till stånd.  För 
att påskynda att en säker trafikmiljö 
skapas i Ersnäs, kommer tekniska 
nämnden att begära att kommunsty-
relsen överväger att kommunen tar 
på sej att förskottera pengar till tra-
fikverket för en ny trafikplats.

Redaktionen för 
Ersnäsbladet har fått 

en rejäl förstärkning. Fr 
o m detta nummer del-
tar också Elaine Blom-
qvist, med Svedjan som 
boplats, och Karolina 
Svärd, med Svartskatan 
som boplats,  i arbetet 
med vår byapublika-
tion.  På det här sättet 
får redaktionen både en 
bättre könsmässig och 
geografisk balans. 

Att ta hand om sin kropp och hälsa 
är inte bara en fråga om att kunna 

flexa musklerna vid strandkanten utan 
framför allt handlar det om att hitta 
energi och glädje för att orka med 
vardagsbestyren och förhoppningsvis 
bli en riktig krutgumma eller krutgub-
be i framtiden. Att träna på egen hand 
är ett alternativ som passar vissa bra 
medan många andra känner sig ex-
tra taggade av att träna och utvecklas 
i grupp tillsammans med andra. För 
närvarande finns det nu två gruppträ-
ningsalternativ för den intresserade; 
måndags-gympa och torsdags-zumba 
i Ankaret.

Måndags-gympan leds av Maria Eng-
ström. Maria har lång erfarenhet av 
att instruera gruppträning och har ti-
digare bl.a. varit verksam  inom STIL 
(Studentidrotten i Luleå). Hon håller i 
ett kombinerat styrke-och konditions-
pass sedan augusti 2010 varje mån-
dag kl.20-21. Under passet får hela 
kroppen sig en rejäl genomkörare 
främst med den egna kroppsvikten 
som redskap. Rörelserna involverar 
hela kroppen från topp till tå. Under 
coach Engströms ledning känns den 
svettiga timmen inte lång. Priset för 
denna förnämliga träning har varit 
100 kr per läsår. Du behöver ett par 

rejäla träningsskor och ett underlägg 
för golvträning. Det går bra att kom-
ma till passet utan föranmälan!

På torsdagarna kan man sedan i vint-
ras träna zumba i Ankaret med Carina 
Skare som är certifierad zumbain-
struktör. Zumba är en mycket dansant 

träningsform med tydliga afro-och la-
tininspirerande rytmer. Zumba har bli-
vit otroligt populärt att träna i Sverige 
och Carina tror att det beror på att 
träningen inte upplevs som vanlig tra-
ditionell sådan utan som fest! Vidare 

lyfter hon fram zumbans förtjänster 
som kaloribrännare. Muskler du inte 
trodde fanns får jobba hårt! Sönda-
gen den 8 maj var det stor uppslut-
ning i Antnäs sporthall där det hölls 
ett zumba-marathon med flera inspi-
rerande instruktörer. Både musiken 
och svetten flödade...Inträdesavgiften 
gick oavkortat till Thilda Berglunds in-
samling för barncancerfonden. (Vill 
fler hjälpa till; gå in på http://www.
barncancerfonden.se/8143). Zumban 
i Ersnäs håller på fram till 9/6 sen blir 
det sommaruppehåll till vecka 36.

Det kostar 450:- för ett 10-kort och 
ca 50:- per gång och enligt Carina 
ryms ungefär 27 stycken dansare 
i Ankaret (platsgaranti för de som 
löst kort). Carina leder också zumba 
i Antnäs eller Måttsund sporthall så 
är du intresserad, kontakta henne via 
carinaskare78@gmail.com 

Slutligen: Karlar lyser med sin från-
varo både på gympan och zumban! 
Var är ni, det här är bra för er också! 
Välkomna!

Finn formen med olika träningsformer!

Carina Skare

Ersnäs IF kommer i vår/sommar/
höst att arrangera en rad aktivi-

teter. På söndagar kommer det att 
vara ett tillfälle till gemensam trä-
ning. Fokus på dessa träningstillfäl-
len kommer att vara det som kal-
las kvalitetsträning, dvs intervaller, 
fartlek, cirkelträning... Vi kommer 
att träffas i Gläntan kl. 18.00 varje 
söndag med start 22 maj, och tränar 
tillsammans cirka en timme. Dessa 
träningstillfällen vänder sig till alla 
intresserade, gammal som ung, alla 
kan vara med. 

Säsongens höjdpunkt kommer för-
stås att vara HemBergsUtmaningen 
som i år går av stapeln söndagen 

den 18:e september. I år kommer vi 
att ha tävlingen utan regn! 

För att förbereda sig på bästa sätt 
inför HemBergsUtmaningen kommer 
vi att att arrangera Ersnäs Sommar-
Jogg vid tre tillfällen i sommar. Som-
marJoggen är ett mycket opretantiöst 
tillfälle att med eller utan tidtagning 
springa en terrängbana och att um-
gås tillsammans med likasinnade un-
der väldigt avslappnade former.
 
Första tillfälle: Söndagen 5:e juni, 
klockan 18.00 i Gläntan 

Björn Samuelsson, Ersnäs IF

Träning och tävling på Hemberget
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Ersnäsbladet knackar på 
hos den nyinflyttade fa-

miljen Barrelöv på Tranmyr-
vägen 21. Det vita tegel-
huset inrymmer Kristoffer 
Barrelöv, Carin Barrelöv samt 
sonen Edwin, vid skrivandets 
stund sex veckor ung. Papil-
lionhunden Gizmo  tar emot i 
hallen främst nyfiken på EB:
s väska...

EB: Hej,vilka är ni?

Jag heter Kristoffer, ur-
sprungligen från Malmberget 
men lulebo sedan 1998. Till 
vardags arbetar jag med pla-
nering av infrastruktur inom 
järnvägssektorn. Fritidsin-
tressen? Ja, flugfiske med diverse 
sorters spö är trevligt.

Jag heter Carin, urprungligen ersnä-
sare, uppväxt i ”centrum” på Ersnäs-
vägen. Efter några år bl.a. på Porsön 
och i Luleå centrum har jag vänt till-
baka till hembygden så att Edwin får 
växa upp här. Mina föräldrar och sys-
kon finns här i byn.

EB: Varför blev det just Ersnäs ni val-
de att bosätta er i?

Från redaktionen försöker vi regel-
bundet intervjua företagare i byn, 

vi tycker att aktiva företag är en vik-
tig förutsättning för en levande lands-
bygd. Den här gången har turen kom-
mit till Akka, ett företag som drivs 
och ägs av Gösta Norman i Vasskäret, 
sista fastigheten i Klubben innan Al-
vik. Akka är ett företag som kallröker, 
gravar och torkar norrbottniska råva-
ror vanligen renkött och fisk.

Den första frågan är naturlig - Vem är 
Gösta Norman?
- Det är en bra fråga, en mångsyss-
lare. Jag har hållit på med mycket, det 
har varit montagearbeten och entre-
prenadverksamhet. Jag fick den här 

Vi är ju här så mycket säger Carin. 
Ersnäs är en fin by, det går fort att 
köra både till Luleå och Piteå. Våra 
kompisar är ”stadsråttor” och det är 
svårt att få tag i hus här ute. Ersnäs 
är en fin och trevlig by men det får 
kompisarna själva komma på om de 
vill flytta hit säger Carin skrattande. 
Dessutom är det himla fint för lilla 
Gizmo som har ett paradis på tomten. 
Tidigare blev han överlycklig varje 
gång han fick komma till Ersnäs och 
ha en hel gård för sig själv. (Se där, 
vilken frihet livet på landet innebär för 
både två-och fyrbenta varelser!). Giz-

mo under bordet höjer nosen 
och instämmer med ett morr i 
mattes resonemang.

EB: Är det något i byn ni sak-
nar?

Jag saknar ICA-butiken som 
fanns här tidigare  säger Ca-
rin, det var så trevligt med 
Siv som hade affären. Affären 
i Antnäs är bra men det hade 
varit skönt att bara kunna 
cykla iväg och köpa en glass, 
speciellt för barnen. Kristoffer 
är nöjd med vad byn har att 
erbjuda.

EB: Vilka planer har ni framö-
ver?

Närmast blir det dop av Edwin i Stor-
forsen där vi gifte oss, det blir roligt 
att få döpa vår son där också, säger 
Carin. Efter sommaren när Edwin bli-
vit lite större planerar hon att deltaga 
i byns föräldragrupp där även hennes 
syster Sophia ingår. Carin konstaterar 
att byn är full av småbarn och EB kan 
bara instämma i det! Lill-killen Edwin 
påkallar sina föräldrars uppmärksam-
het och EB lämnar raskt familjen Bar-
relöv och hoppas de får en fin sommar 
allesammans.

Nyinflyttade på Tranmyrvägen 29

chansen att göra något som jag ald-
rig har gjort tidigare, åtminstone inte 
professionellt i alla fall. I och med att 
min mentor och föregångare i Arje-
plog lade ner sin verksamhet, ingen 
var beredd att ta över däruppe. Då 
tog jag över hans recept och det han 
hade jobbat fram under 25 år, man 
kan säga att jag har 25 års erfarenhet 
i ryggen även om jag själv bara hållit 
på i ungefär i 1,5 år.

Själva företaget då, du har utrymme 
för livsmedelshantering och rökkåta, 
vilka är dina kunder?
- Det är främst gourmetrestauranger 
och gourmetkockar. Som vill ha den 
här yppersta kvalitén, det här ur-
sprunget, ett närproducerat alternativ 
och med genuin smak och hantering. 
Det finns inga genvägar i den här 
hanteringen, den görs naturligtvis i 
moderna lokaler men i grunden är det 
på samma sätt som man har gjort det 
i hundratals år. Jag har tre kända res-
tauranger som köper mina produkter, 

Simon Laiti med Hemmagastronomi, 
Cape East i Haparanda och Järnspi-
sen Piteå, fd Bryggargatan, också en 
gourmetrestaurang som satsar på det 
yppersta av norrbottniska råvaror där 
man även har en liten gårdsbutik.

Namnet Akka hur kom du på det?
- Akka på samiska det är  den gamla 
kloka kvinnan som kommer från den 
samiska mytologin. Där dom tre Ak-
korna, gudinnorna, var kloka kvinnor, 
en del spinner vidare på Selma Lager-
löfs Nils Holgerssons resa med ledar-
gåsen Akka. Ofta var det gammelfar-
mor som var hemmavid och beredde 
lite kött och fisk. Den metod man an-
vände var den samiska rökekonsten 
som går ut på att röka i kåta över 
öppen eld. Så av den anledningen så 
kändes namnet Akka helt rätt.

Från redaktionens sida får vi önska 
lycka till med företaget.

Akka, ett företag i Ersnäs
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Här har vi ett skolfoto från en okänd klass på okänt ställe. Bilden 
kommer från Lennart Parknäs samlingar. Kanske Lennart själv har 
något tips? Han läser Ersnäsbladet på nätet. Bilden är inlämnad 
av Folke Larsson. Berätta för Folke, tel. 0920-311 74, om du vet 
något om bilden! 

Nya styrelser i våra föreningar

Ersnäs Byaförening
Birger Johansson, 0920-671 23
Sekreterare Elaine Blomqvist, 0920-310 52
Kassör Gunnas Lauritz, 0920-656 03

Ersnäs Idrottsförening
Ordförande Carina Winsa, 0920-24 86 85
Sekr Kenneth Lundberg, 0920-311 25
Kassör Anders Vikberg, 070-553 11 14

Ersnäs Hembygdsförening
Ordförande Helena Strandberg, 0920-310 13
Sekreterare Kristina Eriksson, 0920-311 13
Kassör Susann Hedlund, 0920-311 31

Ersnäs Samhällighetsförening
Ordförande Hans Å Strandberg, 0920-379 33
Sekreterare Christina Holmberg 0920-312 25
Kassör Kristina Eriksson, 0920-311 13 

Svartskatan-Ersnäs Jaktvårdsklubb
Ordförande Nina Dalbom, 0920-311 10
Sekreterare Germund Beckenäs, 0920-25 42 18
Kassör Per-Olof Sundén, 0920-310 44

Viltvårdsgruppen i Ersnäs
Jonas Seger, 0920-311 81

Hon är kirunafödd, 49 år, bor i Sun-
derbyn och är mor till fyra barn 

mellan 11 och 26 år. Hon har ansvaret 
för skolorna i Ersnäs, Alvik och Klö-
verträsk. Alla som har barn i vår skola 
har haft möjlighet att träffa henne 
– men alla har nog inte tagit tillfället 

i akt ännu. Namnet är Maria Larsson 
Palo och hon är sedan hösten 2010 
rektor för vår skola. Till våren löper 
hennes förordnande ut. Hon trivs ut-
märkt med sitt arbete hos oss och 
hoppas på en förlängning. 

Efter att ha utbildat sig till och arbetat 
som förskollärare och 
grundskollärare ett antal 
år fortsatte Maria med 
sina studier och tog en 
magisterexamen i peda-
gogik och svenska. Se-

dan blev det undervisning av blivande 
lärare vid universitetet under fem år. 
Men barnens utbildningen och utveck-
ling lockade och nu har Maria sin dag-
liga gärning bl a här i Ersnäs.

Ersnässkolan har för närvarande 63 
elever, tre klasslärare och två resurs-
lärare.

Det egna språket, menar Maria, är 
grunden för vår tillvaro - grundbulten. 
Att behärska språket i tal och skrift 
ger oss självkänsla och personlig sä-
kerhet. På det sättet kan vi bli aktiva i 
de samhällen vi lever. I förlängningen 
betyder det att vi här har den grund-
läggande förutsättningen för att vår 
demokrati ska bli levande och fung-
era. 

På språkförståelsens område liksom 
i många andra sammanhang är det 
flickorna som är de ledande i klass-
rummet. Har vi här ännu ett uttryck 
för att kvinnan mer och mer tar över 
makten i samhälle? Redaktionen för 
EB bara frågar.

Skolans viktigaste uppgift är att finna 
de metoder som gör att barnen blir in-
tresserade, att de får en lust att lära. 
Det är här Maria i sin arbetsledande 
roll har sin viktigaste uppgift och som 
gör att hon känner sig stimulerad var-
je dag då hon beger sig till jobbet.

EBs utsände fick också tillfälle att för 
Maria berätta om de kunskaper som 
kan inhämtas genom att vandra längs 
Hembergsleden och att besöka Tor-
get med dess byggnader. Naturligtvis 
fanns också med i vårt resonemang 
frågan om hur vi utvecklar kontakter-
na mellan Ersnässkolan och skolan i 
vår franska vänort  Novéant.

Rektors grundbult

I år blir det femte gången som Årets 
Ersnäsare koras. Denna utmärkelse 

går till en person som oegennyttigt 
– utan personlig vinning – på ett eller 
annat sätt verkar för att Ersnäs är en 
bra by att leva i. I år är en sådan belö-
ning alldeles särskilt aktuell eftersom 
2011 har utsetts att vara det år då 
ideellt arbete särskilt ska uppmärk-
sammas i Europa.

Alla – bybor och utsocknes – inbjuds 
att föreslå kandidater. Sedan är det en 
jury som beslutar om vem som lörda-
gen den 9 juli (Ersnäsdagen) kommer 
att ta emot utmärkelsen. Ditt förslag 
lämnar Du senast den 27 juni till nå-
gon av jurymedlemmarna nämligen 
Rose-Marie Bäckström tel 31058, Karl-
Gustav Pettersson K-G@brevet.se el-
ler Sven Persson persson.sven@telia.
com

Följande fyra personer har tidigare 
ärats: Kent Bäckström, Bo Axham-
mar, Elaine Blomqvist och Hilding 
Lindbäck. 

Årets Ersnäsare

Vill du bli 
cirkusartist för en dag?

 
Ålder  5-12 år, träning och uppträ-
dande på Ersnäsdagen den 9 juli.   
15 st elever,  först till kvarn...

Anmälan och frågor ställer ni till 
Hilding Lindbäck tel. 31197
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www.ersnas.se

Ersnäs Hembygdsförening ordnade det årliga paltkalaset i Ankaret den 14 april. 82 
paltsugna (nytt rekord) samlades för att njuta av Elaines goda palt. Lagom till ”paltswi-
men” serverades kaffe med bröd. Dessutom lotterier med många skänkta priser.

En vinterdag för nästan 500 år se-
dan, var det en man som skidade 

mellan Mora och Sälen. Den skidtu-
ren var anledningen till att 47 barn 
från skolan i Ersnäs en marsdag 2011 
spände på sig skidorna och prövade 
skidspår som var betydligt bättre pre-
parerade än det spår Gustav Vasa an-
vände sig av. 

För första gången arrangerades Lil-
la Vasaloppet med start och mål på 
Ersnäs Skidstadion. Liksom i det rik-
tiga Vasaloppet var det gemensam 
start. Samtliga deltagare från försko-
leklassen till klass sex åkte det nära 
tre kilometer långa elljusspåret. En 
vacker prestation, inte minst av de 
allra yngsta. ”Tävlingen” genomfördes 
utan tidtagning. EBs utsände reporter 
kunde dock inte undvika att notera att 
bland pojkarna var det Viktor Samu-
elsson som först passerade mållinjen 
och bland flickorna var det Ella Karls-
son Lindvall som svarade för den pre-
stationen. 

Sedan alla gått i mål och tagit del 
av vad grillen hade att bjuda på ge-
nomfördes en spännande stafett som 
ställde krav både på deltagarnas 
smidighet och träffsäkerhet. Arrang-
emanget genomfördes under herrar 
Rickard Engströms, Mats Gustavssons 
och Björn Samuelssons fasta ledning, 
sekunderade av engagerade lärare. 

Rubriken ovan är de ord som målpor-
talen i Mora är försedd med. 

”I fädrens spår, för framtids segrar”

Här är de barn som var med på Ersnäs IF:s Klubbmästerskap den 26 mars.
Den ”stora” klassen vanns av Andreas Lindvall med god marginal.

Låt inte gårdagen ta för
 stor del av dagen


