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KOMMANDE EVENEMANG
Sommarjoggen

Söndag 28 augusti vid Gläntan. En
träningstävling för alla, med eller
utan tidtagning. Gemensam start
kl. 18.15. Sid 3.
Ersnäs IF

EIF:s sista hemmamatch
för säsongen

4 sept kl. 16.00 Munksunds SK

Skapande av ANOVEA

Söndagen den 4 september kl. 18
är alla välkomna till Sörbygården i
Antnäs för att bilda Vänortsföreningen ANOVEA. Se sidan 5.

HembergsUtmaningen

V

Om vänortssamarbetet med Novéant-sur-Moselle

åra 40 franska gäster anlände
måndagmorgon den 1 augusti och
togs om hand av de 14 värdfamiljerna
i Ersnäs, Alvik och Antnäs. Sex dagar
senare blev det avsked och återfärd
efter en innehållsrik vecka. Vi ﬁck
många uppskattande ord från våra
gäster om programmet, om mottagandet och om vårt Norrbotten.
På fredagförmiddag undertecknades
ett vänortsavtal mellan Luleå kommun och Novéant-sur-Moselle som
är namnet på vår franska samarbets-

partner. Dessutom undertecknades
ett dokument som i mer konkreta ordalag beskriver vad samarbetet ska
innehålla de kommande fyra åren. På
bilden ovan har vi de som höll i pennan: Kommunfullmäktiges ordförande
Margaretha Lindbäck, företrädaren för
Novéant Dominique Lorrette och den
som representerade våra tre samverkande byar Susanna Selberg.
Mer om besöket på sidorna 5 - 6. Se
också www.ersnas.se/noveant.

Ersnäs klass 4 – till Globen på schacktävling

Terrängtävling runt Hembergsleden
söndagen den 18 september. Första
start kl. 12.00 vid Gläntan. Sid 3.
Ersnäs IF

Surströmmingsfest

i Ankaret onsdagen den 28 september. Anmälan till Karl-Gustav
Pettersson på tel. 311 33 senast
söndag 25 september.
Hembygdsföreningen

Barnteater i Ankaret

Söndagen 9 oktober kl. 14.00 bjuder Ersnäs IF alla barn i byn på
en barnteaterföreställning av Lule
Stassteater. Fikaservering.
Ersnäs IF

En urgammal man från Ardennerna
han bjöds på bordell av vännerna.
Det blev kyssar och smek.
”Jag vill bitas!”, han skrek.
”Kan någon springa hem efter
tännerna?”
På väg till huvudstaden med nattåget. Klass 4 från vänster; Tony Marklund,
Albin Rosenberg, Oliver Winsa, Ulrik Brokvist, Isak Bäckström (åk 3), Jesper
Nordström, Soﬁa Nordlund, Nike Bergman, Fanny Lundqvist, Fanny Nyström
Wåhlstedt (åk 3). Läs om detta äventyr på sidan 3.
Foto L-G Rosenberg

Hans Alfredsson

www.ersnas.se
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Ä

r tillbaka i vardagen efter en lång
semestertur med familjen. Bilen
har fått rulla åtskilliga miljöovänliga
mil efter Sveriges vägar då vi varit
på väg till släkt och vänner. Ett av
besöksmålen var Tekniska muséet i
Stockholm där vi såg en utställning
om rymden och kapplöpningen mellan USA och forna Sovjetunionen om
att vara först och bäst. Namnen på ett
par av farkosterna som lämnat vår atmosfär var bland annat ”Challenger”
och ”Voyager”; alltså utmanare och
långresenär i översättning. Att vara
nyﬁken på det nya och det okända är
en av de viktigaste drivkrafterna för
mänsklig utveckling. Muséets besökare hade möjlighet att provsitta en
modell av kapseln som astronauterna
återvände till jorden i. Fullständigt
ihopknycklade i ett minimalt klaustrofobiskt utrymme genom den svarta
rymden nedstörtandes mot jordklotet
kan man bara föreställa sig allt vad
de måste ha tänkt på när de var på
väg hem och hur det måste ha känts
även om de var specialtränade för ändamålet. Den plats som jag lämnade,
kommer den att vara den samma när
jag kommer tillbaka? Kommer alla
personer som är viktiga att ﬁnnas
kvar? Vad måste jag ta tag i direkt jag
klivit in genom dörren därhemma?
Borta bra men hemma bäst sägs det.

EIF:s sista hemmamatch
för säsongen

4 sept kl. 16.00 mot Munksunds SK

Fara bort och komma hem
mänsklig framgång och nya upptäckter.
Att frivilligt få bege sig ut på upptäcktsfärd är en glädje som delas av alla från
det lilla barnet som rymmer i matbutiken
till astronauterna på sina månadslånga
rymdresor och icke att förglömma: semesterresenären.
Här i sörbyarna var det långväga besök
från Frankrike; det blir spännande att
sedan få höra om deras intryck av livet
här. Det som är vardag för mig är märkligt för dig kanhända men när viljan till
förståelse ﬁnns är ingenting omöjligt.

Vi ser vårt hem med andra ögon
efter en tid av frånvaro, både det
som är vackert och det som är fult.
Både det stora och det lilla. Vi kan
värdesätta bättre det som är oss
kärt men kanske också förkasta
sånt som inte fungerar och bryta
oss ur intrampade gamla hjulspår.
Att vara nyﬁken och vilja veta är
en av de viktigaste principerna för

Gräset har börjat gulna och tranorna
återvänt till bygden; snart är det höst.
Men det är med årstidernas växling som
med att komma hem igen: man känner
igen sig. Och det är vackert på något
sätt. Så kan man använda hösten till
att sortera semesterminnen och börja
drömma om nya platser och nya möten.
För det är som poeten Karin Boye skrev:
”…oändligt är vårt stora äventyr”.
Karolina Svärd

Familjenytt
Inflyttade
Maria Öqvist , Jonas Persson och Anton Öqvist, 7 år, har ﬂyttat in på Ersnäsvägen 31.
Marica Hedestig, Per Nilsson och barnen Ted, Tom och Titti har ﬂyttat till
Ersnäsvägen 65.
Daniel Kallin och Anne-Li Eriksson har ﬂyttat in på Klubbvägen 32.

Info från Viltvårdsgruppen.

J

akten är nu åter tillåten i våra skogar och många är vi som söker
lyckan vare sig det handlar om älg,
fågel, räv eller annat jaktbart vilt.

Nytt för i år är att alla predatorer
skjutna på Svartskatans marker skall
rapporteras till viltvårdsgruppen för
att erhålla premier (poäng).

Sommaren har varit gynnsam för vårt
småvilt. För tack vare den rika gnagartillgången (sork) har våra predatorer haft ett dukat bord hela sommaren. Tror vi får se en kraftig uppgång
i höst när det gäller skogsfågel, hare
och rådjur.

Som vanligt kommer vi köra vår allt
mer populära klappjakt på räv i månadsskiftet okt-nov. Mer exakt tid
kommer att ﬁnnas på Ersnäs hemsida.

Givetvis gynnar det också våra små
predatorer, som grävling och räv. De
har med all säkerhet fött stora kullar
på marken. Detta innebär att vi måste
försöka hålla nere dessa populationer
för att hitta en god balans mellan de
olika djuren när sorktillgången väl
minskar.

Läs gärna Ersnäsbladet på nätet,
www.ersnas.se
EIF huvudet högre vilket borgar
för fortsatt kontrakt i div 4!
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Där är alla bilder i färg!

Vi vill också ha in observationer på
mårdhund, för det djuret vill vi inte ha
i våra skogar.
Hoppas jakten blir givande och tänk på
säkerheten där ute i skog och mark.
Kontaktpersoner Viltvårdsgruppen
Jonas Seger
070-373 33 03
Roger Norberg 070-603 11 42

Förälska dig ofta
Förlova dig ibland
Men gift dig för sjutton
så sällan du kan

S

Ersnäs klass 4 – en av Norrbottens bästa i schack

tämningen var på topp och förväntningarna höga när klass 4
Ersnässkolan steg av tåget i Stockholm på lördag morgon den 21 maj
för att delta i riksﬁnalen i Schackfyran, världens största schacktävling,
som skulle gå av stapeln i Globen.
Efter en stadig frukost, genomgång
av regler och lite uppmuntrande ord
från medföljande föräldrar var det
så dags. Det var en mäktig syn när
2 600 fjärdeklassare fyllde Globenarenan. Sorlet från dem som inte spelade var stundom högt medan koncentrationen var total för de som satt
vid schackbrädorna. Med spänningen
på topp och djup koncentration bland
fjärdeklassare från hela Sverige spelades ﬂera tusen schackpartier under
dagen. Konkurrensen var hård men
genom stark laganda och smarta drag
klarade sig Ersnässkolan bra och slutade på en hedrande 42:a plats av totalt 115 deltagande ﬁnallag. Ersnäsklassen placerade sig därmed som 2:
a i Norrbotten.

Det utmärkta resultatet ﬁrades med
en dag på Gröna Lund innan det vara
dags att sätta sig på nattåget hem på
söndagskvällen.
Ett stort tack till alla företag och föreningar som ställt upp som sponsorer.
Utan er hade inte detta varit möjligt,
hälsar dåvarande klass 4, Ersnässkolan.
Och så några frågor till gänget:
Vad är ert bästa minne från Schackfyran?
– Att vi var på 11:e plats efter första
ronden.

Sugen på att baka?

Bagarstugan är öppen 1 sept - 15 okt.
Om du känner lust för brödtillverkning, ring och boka tid på 0920-31052
eller 076-6451201. Du betalar 80 kr/
dag och 40 kr/kväll.
Elaine Blomqvist

– Förlora inte, lycka till, var inte stressad, kolla inte på poängen eller klockan.

När en nunna, som var från
Kalhäll,
hört vad gatﬂickor tjänar per
kväll,
sa hon ”Kors - vad med stålar!
Våran abbot han snålar man får bara en karamell.”

Tuula Rosenberg

Hans Alfredsson

Vad skulle ni säga till årets fyror om
de får chansen att delta?

Årets utmärkelse

ERSNÄSBLADET utges av Ersnäs
byaförening och är öppet för alla (föreningar, företag och enskilda) med anknytning 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 efteråt.
Mitt i ceremonin: Sven, Karl-Gustav, Rose-Mari och Krister

T

orget var fyllt av människor. Solen
ﬂödade över Ersnäsdagen. Det var
lördagen den 9 juli. Vem skulle detta
år bli uppmärksammad för sina ideella
insatser för Ersnäs välbeﬁnnande? Vilket beslut hade den allsmäktiga juryn,
bestående av Rose-Marie Bäckström,
K.G. Pettersson och Sven Persson,
fattat?
Från Soldattorpets bro ropas namnet
ut: Krister Öhman. En presentation av
den utvalde, motivering, hurrarop, en
fanfar på gitarr och överlämnade av
diplom och ett presentkort för en matupplevelse på Ralph Lundstengården.
Motiveringen lyder: ”Utmärkelsen
Årets Ersnäsare 2011 har tilldelats
Krister Öhman, som med ständig beredvillighet och med sin eminenta förmåga sprider information om Ersnäs
både med användning av äldre och
modernare metoder och som också på
andra områden oegennyttigt engage-

rar sig i verksamheter till fromma för
byns välbeﬁnnande.”
Där Krister främst kommer fram i
rampljuset är i samband med produktionen av Ersnäsbladet. Läsarna anar
säkert att denna produkt inte faller ned som manna från himlen utan
varje nummer är resultatet av ett
idogt arbete under åtskilliga timmar.
Här spelar Krister en central roll. EB
började att utges 1997. I och med nr
33, som utkom i februari 2002, trädde
Krister in på scenen. Vi är nu framme
vid nr 71. Vår kvartalstidskrift har
genomgått en rejäl utveckling under
dessa år. Redaktionen tror sig veta att
produkten är uppskattad.
Därmed sällar sig Krister till en gedigen skara personer som tidigare
hedrats på detta sätt nämligen Kent
Bäckström, Bo Axhammar, Elaine
Blomqvist och Hilding Lindbäck.

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
svrd.karolina@gmail.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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Blåvitröda byar

E

n ﬂagga i toppen av Kurt Olssons
ﬂaggstång. En inte alltför vanlig
syn. Men dessutom! Flaggan är ju inte
gulblå. Den är blå/vit/röd.
Väl synlig över Ersnäs vajade under
den första augustiveckan här och var
tricoloren, den franska ﬂaggan, inte
bara över Ersnäs utan även över Antnäs och Alvik.

vårt samarbete är ett skolexempel på
hur man ska skapa broar mellan Europas medborgare.
Middagarna åts gemensamt med ett
undantag. Det största antalet middagsgäster uppvisade den måltid som

En havsvik i Bottenviken. Kluntarna.
Strandgräs, en långgrund sandstrand,
pålandsvind, en vattentemperatur
på kanske 24 grader, ljumma, soliga
vindar. Ett antal människor som under glada rop rusar ut i vattnet och
kastar sig i böljorna. De är medvetna

Låt mig använda ett enda ord: besöket av 40 gäster från vår vänort Novéant var en fullträff. Vi svenskar tillhör ett blygsamt släkte men låt oss
göra ett undantag. Mycket bidrog till
detta. Jag inledde med ett exempel.
Kurt tillhandahåller ﬂaggstång och det
är Carin Sundén som ordnade fram
ﬂaggan.

Sven Persson, Stéphanie Jacquemot, Per-Ola Eriksson och Colette Klag
njuter snart av den franska och svenska maten i Ankaret.

Kurt ﬂaggar
Nu var det inte bara ett genomtänkt
och väl genomfört program som ledde
till denna succé. Vi hade också mycket goda vertikala kommunikationer.
Vädrets makter var på vår sida. Onsdag eftermiddagen den 3 augusti låg
temperaturen i Ersnäs på 27 grader.
Några av de yngsta gästerna tyckte
att det var för varmt.
Även om de 14 värdfamiljerna – varav
hälften i Ersnäs – stod för logi, en del
av maten, transporter kostade programmet en del att genomföra. (Vad
programmet innehöll går det för övrigt
att ta del av på www.ersnas.se/noveant.) En lång rad välvilliga sponsorer
gjorde detta möjligt och dessutom att
det i värdskapsgruppen ingick personer med en utsökt förmåga att mobilisera sponsorer. Det ska tilläggas att
vi hade sökt stöd från Bryssel inom
ramen för ett program som heter ”Ett
Europa för medborgarna”. Vår ansökan avslogs (ännu har vi inte fått motiveringen) och en varm EU-anhängare som undertecknad kan konstatera
att även Bryssel i vissa fall fattar felaktiga beslut. Jag påstår nämligen att
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var förlagd till Ankaret, Ersnäs med
bl a landshövdingeparet som gäster.
Närmare hundra personer tog plats
runt de dukade borden.” Elaines gäng”
(Gunilla Björklund, Annica Blomqvist,
Gunilla och Nina Dahlbom, Karolina
Svärd) svarade för att serveringen ﬂöt
perfekt. Elaine Blomqvist är en klippa.
Hon hade ansvaret för att alla magar
blev mättade under besöket och då
inte bara vid middagen i Ankaret, en
imponerande insats. I Ersnäs inleddes för övrigt middagen med en liten
aptitretare: en bit hårdbröd, försedd
med en liten bit surströmming, smör,
lök och crème fraiche. Denna överraskning konsumerades av alla gäster
med undantag av några av de mindre
barnen. På sina håll följdes konsumtionen av vår delikatess t o m av uppskattande ord.

om att detta sker tio mil söder om
Polcirkeln. Denna bild av våra gäster
i starkt motljus är sannolikt det bland
många andra intryck som längst kommer att stanna kvar på min näthinna
från denna minnesvärda augustivecka
i Norrbotten sommaren 2011.

Fredagen den 5 augusti undertecknade Margaretha Lindbäck, kommunfullmäktigeordförande och Dominique
Lorrette, företrädaren för kommunen
Novéant ett vänortsavtal. (Se sidan
1.) Innehållet ﬁnns att läsa på ovannämnda web-plats. Här ska också
en eloge utdelas till Luleå kommun.
Stadshuset, företrädda av Margaretha
Lindbäck och Karl Petersen, har varit
och är ett stort och nödvändigt stöd i
vårt samarbete.
Nu går vi vidare. Även om det formellt är kommunen som undertecknat vänortsavtalet ankommer det helt
och hållet på oss i Alvik, Antnäs och
Ersnäs att driva detta transnationella
samarbetet på gräsrotsnivå vidare.

Sylvie Poiré äter surströmming

Sven Persson

Claudine tycker till

C

laudine Grosse, gäst hos familjen
Dahlberg i Ersnäs, var en av de
franska besökarna. Vid återkomsten
mejlade hon oss några reﬂektioner
kring besöket som här återges i förkortad version:
Vi är åter i vardagen men med ett
hjärta fyllt av glädje, ert sätt att leva,
ert mottagande. Detta var för mig ett
besök som kommer att vara ingraverat i mitt hjärta, en annan blick på det
vi varje dag möter, en ﬁn lektion i hur
européer kan umgås. En intressant
natur mötte oss som bjuder på nya
och konstruktiva upplevelser.

Morgongympa i Gammelstad,
därefter seminarier.

Leif Strömberg grillar spett till
sina gäster i Storforsen

Claudine nämner i fortsättningen besöket i Gammelstad och resonemangen
i seminarierna som gav tillfälle att lite
närmare lära känna hur vi svenskar lever. Utfärden i skärgården ombord på
Laponia var “super och magniﬁk”. Hon
nämner vidare bl a våra solnedgångar
och den avslutande kvällen på Ebbenjarka med lekarna, ”Det var länge sedan jag skrattade så mycket”.

Krister Öhman, Christiane Osterstock och Ingegerd
Skoglind Öhman badar på Kluntarna

Claudine och Gun ombord
på Laponia

Hallå! Attention!

V

i ska på hemmaplan ge samarbetet med våra franska vänner en
fastare form.
Söndagen den 4 september kl 18
är alla välkomna till Sörbygården i
Antnäs för att bilda Vänortsföreningen ANOVEA – en förkortning av Alvik,
Noveant, Ersnäs, Antnäs.
Stadgar antas, syftet fastställs och
en styrelse väljs. En valberedning är
redan klar med ett förslag. Självklart
kommer vi också att berätta om augustibesöket och om vad som händer
framöver. Kom och ta del av detta intressanta och givande samarbete över
bya- och nationsgränser. Vi som redan
är engagerade vill att så många som
möjligt av byborna är med.
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Äntligen hemma för Anne-Li och Daniel

E

n vacker och fridfull sensommarkväll när solen speglar sig i den
lilla trädgårdsdammen husets förra
ägare anlade gör EB sitt besök i det
röda Älvsby-huset i byns västra del,
Klubbvägen 32. Här bor Daniel Kallin
bördig från Lycksele och Anne-Li Eriksson från Örnsköldsvik med labradoren
”Barte” sedan en månad tillbaka.

bar söder om stan och har kompisar
i byn. Anne-Li jobbar som lärare och
förskollärare och har vikarierat runt i
kommunen. Därför vore ett jobb som
pedagog i byn suveränt smidigt och
bra, EB håller tummarna för Anne-Li!

EB: Berätta lite om er själva!
Oj, vi har ﬂyttat sju gånger under de
senaste fem åren säger Daniel. Vi har
bott i Luleå tidigare men nu har vi
hamnat här.
Ja, säger Anne-Li, 2006 ﬂyttade vi till
Klintbacken och sedan har vi också
prövat lyckan i min hemstad Örnsköldsvik. Men faktum är att gräset
inte var grönare där fast vi ﬂyttade
”hem”, vi trivdes inte riktigt ändå. Efter två år ﬂyttade vi tillbaka upp till
Luleå och bodde inne i stan. Vi trivs
jättebra. ”Nu är det slutﬂyttat!” instämmer Daniel.
EB: Varför var det Norrbotten och Luleå som lockade?
Jag arbetar som ﬂygtekniker på F21
säger Daniel, så jag lurade upp AnneLi hit! Paret tycker att Luleå är en lagom stor, inte för stor, mer personlig
och mysigare än Umeå som de också
är bekanta med. Dessutom är det
nära till den stora möbel-och heminredningskedjan i Haparanda. (Vilket
är passande när man behöver bohag
till sitt nya hem). Ersnäs ligger på
rätt sida om Luleälven då bägge job-

EB: Vad tycker ni om att bo i en by?
Anne-Li och Daniel har växt upp i liknande miljöer så det känns välbekant.
Nu har de kanske inte haft hav av tid
över till att lära känna sin nya hemmiljö eftersom de är i inﬂyttartagen,
men de säger att deras grannar är
trevliga och att det är bra att Ersnäs
ligger så pass nära Luleå, enkelt att
köra. Vidare har paret gjort iakttagelsen att det verkar vara ﬂer barn på
östra sidan E4:n av studsmattor och
gungställningar att döma, men det
kan ju komma att förändras över tiden...

Arena Pålbacka

I

mitten av juli hamnade ett ﬂygblad
i våra brevlådor med Ersnäs IF som
avsändare. Texten innehöll en bestämd
uppmaning. En person per ersnäshushåll dvs 275 personer förväntas till
fotbollsstadion Pålbacka fredagen den
22 juli för att bevittna då vårt stolta lag
(förhop p ni ng s vi s )
slår Alterdalens IF.
Visst blev det vinst
med 2-1 bl a tack
vare lagets franska
förstärkning Martin
Jeanetts.
Däremot
stannade åskådarantalet på 77. Det var i
alla fall än klar uppgång jämfört med
det normala 30/40
åskådare. En härlig fotbollskväll i det
norrbottniska ljuset med temometern
på +26.
Några matcher senare var EB återigen på plats på Pålbacka. Den gången
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fanns också två verkliga veteraner
närvarande: Gunnar Sundén 88 år
och Axel Enqvist 90 år, f.d. ersnäsbo
och på tillfälligt besök just för fotbollens skull. Axel har ett imponerande
minne och kan detaljrikt berätta om

EB: Vilka är era fritidsintressen?
Anne-Li tycker mycket om att spela
teater och är med i Klöverträsk amatörteater. Hon föredrar farser och
komedier framför nattsvarta pjäser
med ångestkaraktär. Hon
tycker om att få människor att skratta och må bra
och i jobbet som lärare har
hon haft stor nytta av sitt
teaterintresse. Barnen har
tyckt om att få pröva på
drama. Pyssla i hemmet
och att resa till både små
och stora resmål är också
Anne-Lis grej. Daniel delar
dock inte resandets tjusning, däremot delar båda
ett stort intresse för skoterkörning så när snön ligger vit slåss de båda om
att köra! Slalom och övrig
vintersport är också delade intressen, bra att Måttsund och
elljus-spåren i Gläntan ligger så nära.
Att motionera är också kul, så gympagruppen i Ankaret får förmodligen en
till deltagare i Anne-Li.
Daniel var på en EIF-match i byn och
skulle tycka det var roligt att spela
fotboll, men kanske mer på ”hobbynivå” . Han tycker mycket om sport
och titulerar sig själv ”sportnörd”. Han
skulle nog kunna tänka sig att ställa
upp i ”Hembergsutmaningen” i höst.
Som sagt, paret har många strängar
på sin lyra! EB önskar dem en mysig
och aktiv höst!

Mathygien
Nu har grillplatsen vid Gläntan blivit
degraderad till askkopp.
Vem vill äta något som tillretts i en
askkopp med en massa nikotinstinna
cigarettﬁlter?
Tänk dej en bank som varje
morgon sätter in 86 400 kronor på
ditt bankkonto och varje kväll tar
tillbaka de pengar du inte använt.
Vad skulle du göra med pengarna?
Använda så mycket som möjligt
förstås!

sina insatser i EIFs fotbollslag på 40och 50–talet. 2008 utkom en liten
skrift i samband med föreningens 75årsjubileum. Där ﬁnns mer ingående
intervjuer med dessa båda veteraner.

Nu är det så att du faktiskt har en
sådan bank, den kallas Tiden. Varje
ny morgon får du 86 400 sekunder,
varje kväll är slösad tid borta. För
alltid. Det ﬁnns ingen möjlighet till
kredit. Det ﬁnns ingen möjlighet
att spara för framtiden.
Använd därför din tid så klokt som
möjligt.

Tre tycker till!

O

HembergsUtmaningen

nsdagen den tredje augusti var
det Fransk afton i Ankaret där det
bjöds på buffé av både svenska och
franska godsaker.

Nina Dahlbom, Svartskatan:
De godaste rätterna på smörgåsbordet var surströmmingen och den
varmrökta laxen, mmm...

Vilken rätt var godast på buffèn?

Carina Liljedahl, fd sörby-bo:
Hm...det franska brödet med honungssmak, gåslevern, den lokala
franska osten. Jag missade tyvärr den
populära varmrökta laxen. Västerbottenostpajen var också väldigt god!

Sandrine Lorrette, Noveant-surMoselle:
Salmon fumé! (Varmrökt lax). Jag har
prövat surströmming vid tidigare tillfälle och det var inget för mig, ha ha!

Nu upprepar vi fjolårets succeterränglopp längs Hembergsleden. Söndagen
den 18:e september kl 12.00 går första start vid Gläntan.
Tre olika banor; 6000 m, 2500 m och
800 m. Såväl motion som tävlingsklasser. Fullständig inbjudan ﬁnns på
Ersnäs hemsida.
Alla är välkomna att deltaga eller att
heja fram deltagarna!

Sommarjoggen
Under sommaren har Ersnäs IF genomfört en enkel träningstävling runt
elljusspåret vid två tillfällen med efterföljande ﬁkaförsäljning. Totalt har 39
deltagare räknats in. Söndagen den
28:e augusti kommer vi att genomföra sommarens sista sommarjogg,
tillika generalrepetion inför HembersUtmaningen. Denna gång med enastående ﬁkaerbjudanden!
Sandrine

Nina

Carina

Ersnäs IF

Ersnäsdagen 2011

D

enna sommar har vi befunnit oss
i rätt del av Sverige. (Nåja, det
gör vi ju alltid!) Så var det också då
Ersnäsdagen ﬁrades en lördag i början
av juli. Arrangörerna tyckte sig märka
att det var mer folk i rörelse denna
gång än tidigare år. Och detta trots att
besökarna i år ﬁck klara sig utan den
berömda strömmingsklämman.
Alla bybor känner säkert inte till att
bland oss har vi en framstående sångare inom countrymusiken nämligen
Kristina Johansson, boendes på Tranmyrvägen. De som besökte Ersnäsdagen blev medvetna om saken. Tillsammans med sin grupp ViCan bjöd
Kicki på en rad härliga melodier både
på Ralph Lundstengårdens loge och
på Torget.
Kristina i god sångform i
Ralph Lundstengårdens loge

Om Årets Ersnäsare, se sidan 3.

Ebba Engström hade träffat på
Jenny Sundén på Torget

Även godbitar fanns att köpa
på ett handarbetsbord

7

Nu är bygget klart och invigt

M

Midsommar på Torget 2011

idsommarstången restes kl. 12 och midsommardansen
startade. I övrigt fanns där kaffe- och korvservering,
lotterier, bollkastning, ponnyridning och en bilutställning.
Många bybor var där och trivdes med arrangemanget som
anordnades av byaföreningen.
Här gällde det att träffa rätt för att få vinsten vid pinnen.
Gunilla Björklund övervakar och ger goda råd.

D

en 9 juli 2011 invigdes den nybyggda toaletten på
Torget, Ulla Axhammar, ordförande i Torggruppen,
ﬁck äran att både klippa bandet och inviga toaletten.
Albin Lundström och Ebba Engström håller i bandet, under överinseende av Sven Persson.
Lars-Erik Ottosson har varit byggherre, och ett stort
TACK till alla som på ett eller annat sätt har jobbat med
toabygget och runt Torget.

Torgets elektriker Helge Björnström med fru
Kristina
deltog
i ﬁrandet, men
elverktygen lämnades hemma.

Sommarvatten är även indraget i Torpet och Bagarstugan.

Skolan på Hembergsleden

I

slutet av maj samlades lärare och
elever från vår skola i Gläntan. Där
väntade tre färdledare nämligen Bo
Axhammar, Krister Öhman och Sven
Persson. Barnen delades in i tre grupper. Flertalet vandrade hela Hembergsledens sex km. De yngsta ﬁck
nöja sig med den kortare varianten på
tre km. Alla gjorde verkligen en god
vandringsinsats. Med hjälp av färdledarna och den lilla skriften om leden
ﬁck eleverna lära sig en del om sin
hembygd.
Vid återkomsten till Gläntan väntade
en sprakande eld på grillplatsen och
mat och dryck. Ett ﬁnt initiativ från
skolan och förhoppningen är ett denna utfärd i vår närmaste omgivning
blir en vårlig tradition.
Paus vid Bäckbänken

www.ersnas.se
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