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Nr 82 - 23 maj 2014

www.ersnas.se

Vår nya E 4-korsning är öppnad!

KOMMANDE EVENEMANG

Nationaldagen 6 juni
Torget kl. 12-14.

Vi börjar med att hissa
flaggan kl. 12.00. 

Våffelförsäljning och löpnings-
tävling över nya E4-bron. 

Arr: Ersnäs IF
Ralph Lundstengården 11-15

Frälsningsarmén kl.12.30
Cafémeny och sillunch

Arr: Ralph Lundstengården

Midsommar 20 juni
Torget 11.30 - 14.00.

11.30 klär vi midsommarstången, 
resning kl. 12.

Fika och lotteri, EM  i säcklöpning
och mera därtill

Arr: Byaföreningen

Ersnäsdagen 5 juli
Torget kl. 11 - 15.

Marknad, Ponnyridning,
Ansiktsmålning, Ringkastning,

Lotterier, Hamburgare,
Laxsmörgåsar, Halstrad 

strömming i tunnbrödsrulle.
Sånggrupp underhåller kl. 13.30.
Årets ersnäsare koras kl. 14.30.

Arr: Ersnäs IF och 
Ersnäs Amatörteaterförening

Ralph Lundstengården 11-16.
Alviks blandade kör, Logen kl. 12.

Restaurangen öppen.
Arr: Ralph Lundstengården

Pubafton 5 juli
Logen kl. 21-01. Rooster spelar.

Inträde 60 kr.
Arr: Ralph Lundstengården

Så kom då dagen, den 27 mars 
2014,  när Ersnäs blev en hel by, 

en lång sådan. Alla elever från Ersnäs 
skola och personal promenerade från 
skolan till E4:an för att vara de första 
som går över bron. Alla barnen hade 
reflexvästar på sig, en gåva från Tra-
fikverket.

Arnold Vonkavaara Trafikverket, Bir-
ger Johansson Byaföreningen och 
Yvonne Stålnacke från kommunen in-
vigningstalade. 

Många bybor ville också vara med om 
denna dag som vi har längtat efter i 
så många år. 

Vi hade också tur med vädret, soligt 
och nästan vindstilla. Media var också 
på plats, väl representerade. Klockan 
11.45 körde de första bilarna efter 
E4:an, under den nya bron. 

Efter talen och öppningen serverades 
kaffe med bröd vid byggbarackerna 
till alla närvarande.

Och invigningen av trafikplatsen sker 
till hösten, då allt ska vara klart.

Ersnäsbladet gratulerar och lycköns-
kar Ersnäs by till trafikplatsen.

Gång och cykelvägen

Trafikverket har i dagarna avsatt 9 
mkr för att rusta upp gång- och 

cykelvägen (parallell till E 4) mellan 
Ersnäs och Antnäs. 

Det framgår inte av beslutet när arbe-
tet kommer igång.

I mitten av maj fick klasserna 3 
och 4 i vår skola besök av Antoine 

Fleckenstein, som bor i Antnäs. An-
toine kommer från vår vänort Nové-
ant. Eleverna hade under ledning av 
sin lärare Veronica Moosberg-Hedman 
förberett frågor och den franske gäs-
ten hade fullt upp att göra under det 

timslånga besöket för att besvara 
dessa. Ersnäseleverna har skrivit brev 
- på svenska - till jämnåriga elever 
vid skolan i Novéant. Med hjälp av sin 
flickvän Johanna Hietala (tidigare om-
nämnd i dessa spalter) är nu Antoine 
i färd med översätta breven för vidare 
befordran  till Frankrike.

Skolsamverkan med Novéant



Inflyttade
Maria Larsson och Mattias Eriksson med dottern Alva har flyttat in
på Axel Mårds väg 20.

Matilda och Robert Stjärnström med barnen Evelyn och Hugo har flyttat in 
på Ersnäsvägen 196.

Malin Eriksson och John Holmberg har flyttat in på Axel Mårds väg 32.

Amanda Peters och Mathias Blom har flyttat till Klubbvägen 136.

Födda
Malin och Andreas Marklund har fått en son. Han föddes den 3 maj och 
vägde 3690 gr och var 52 cm lång. Storasyster heter Elsa. De bor på Ers-
näsvägen 9.

Avliden  
Schotts Wiklander          * 17/5 1928     † 19/1 2014
       

Har Du något till Familjenytt, skicka det till krister@krivision.se
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Familjenytt

Ordföranden har ordet

På Byaföreningens årsmöte i febru-
ari fick jag, Elaine Blomqvist, den 

stora äran att sköta uppdraget som 
ordförande i byaföreningen, då Birger 
Johansson avböjt återval.

Det nya året har hittills 
varit händelserikt och 
bra, bortsett från att vin-
tern (nästan) uteblev.

Vi valdes till Årets By 
2014, med både ära och 
berömmelse. Vi har blivit 
underhållna av ett OS, 
som blev glädjande för 
oss svenskar, med många 
medaljer. Vi har också 
haft glädjen att följa Paralympics, där 
Sverige gjorde bra prestationer. VM 
och skidskytte, ja det har blivit en hel 
del TV-tittande.

På hemmaplan har vi kunnat ta del av 
Camilla Blomqvists teateruppsättning  
”Måste hem innan det blir mörkt” som 

hon har skrivit manus till. Ersnäs är 
Camillas hemby. Northlands basket-
damer tog bucklan till Luleå, någon 
har sagt, det är kvinnan bakom allt…

Luleå Hockey kom till 
kvartfinal, sen blev det 
stopp.

Det som däremot är 
fantastiskt för byn är 
ju den nya E 4-kors-
ningen, som förenar 
byn på ett säkrare sätt 
och en trafiksäkrare 
väg.
  
Den 27 mars kl. 11.30 
öppningstalade repre-

sentanter från Trafikverket, Byafören-
ingen och Kommunen. 12.45 öppna-
des vägen för trafik och skoleleverna 
iklädda reflexvästar tågade över bron 
och fika serverades vid byggbarack-
erna till alla närvarande.

Ett säkert tecken på att våren och 

sommaren är på gång är att vi stäl-
ler fram klockan och att svanar och 
tranor har anlänt. 

En fantastisk rundresa till Turkiet, 
Lykien, har undertecknad med make 
gjort. Som varmt kan rekomenderas. 
Lagom värme, svensk sommar. 

Med försmak av sommaren ser vi fram 
emot en varm och fin sommar på 
hemmaplan, med mycket aktiviteter. 
Vår vänortsförening ANEA jobbar med 
EVS-utbyte, (Europeiskt Volontär 
Service) där jag är aktiv. Vi behöver 
värdfamiljer för vår kommande EVS-
are till hösten. Senare under hösten 
ska vi skicka en EVS-are från Sverige 
till Noveánt. Om du vet någon som
vill åka, hör av dej. 

Byaföreningen önskar en skön som-
mar.

Elaine Blomqvist
Ordförande i Ersnäs byaförening

EIF:s hemmamatcher 2014

Söndag 25/5 kl. 18.00  Älvsby IF
Torsdag 18/6 kl. 19.00 Alterdalens IF
Onsdag 18/6 kl. 19.00 Piteå IF 2
Söndag  3/8  kl. 16.00 IFK Arvidsjaur
Måndag 18/8 kl. 19.00 Hemmingsmarks IF
Söndag 31/8 kl. 16.00 Norrfjärdens IF
Söndag 14/9 kl. 16.00 Öjeby IF
Lördag 27/9  kl. 13.00 Harads IF
 
Väl mött till en het fotbollssommar på
Arena Pålbacka! 

 Ersnäs Idrottsförening

Vi i Hembygdsföreningen vill 
tacka Karl-Gustav Pettersson för 
all ved vi får till Torpet och Ba-
garstugan. Tack K-G och en öns-
kan om en skön sommar till dej.

Elaine Blomqvist
Hembygdsföreningen

Rådslaget
En gång per år möts företrädare för 
byns föreningar för att dryfta gemen-
samma angelägenheter. I år ägde 
detta möte rum den 17 mars. Proto-
kollet från mötet finns utlagd på www.
ersnas.se  Om någon läsare önskar 
ett eget ex i pappersformat, hör av er 
till 0920-311 80 eller persson.sven@
telia.com

Ny säsong står för dörren
Efter fjolårets succesäsong där vi var snubblande nära ett avance-
mang till div.3 tar vi nu nya tag inför årets seriespel.

Detta gör vi med en ny huvudtränare vid namn Jörgen Malmström för 
övrigt boende i Måttsund och fotbollsuppfostrad i Alvik både som spe-
lare och ledare. Till sin hjälp har Jörgen som tränare bröderna Lind-
fors, Andre och Christoffer, som även fortsätter som spelare i den röda 
maskinen.

Vår målsättning är som vanligt att fixa nytt kontrakt i div. 4:a södra 
samt spela en underhållande fotboll som attraherar Ersnäsborna. Lika 
viktigt om inte viktigare är att alla som är med i verksamheten känner 
glädje och gemenskap även utanför fotbollsplanen. Väl mött till ”En 
het fotbollssommar” runt Arena Pålbacka med den ”Röda fotbollsma-
skinen”.

Ett bra argument behöver
 ingen hög röst.
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ERSNÄSBLADET utges av Ers-
näs byaförening och är öppet för alla 
(föreningar, företag och enskilda) med 
anknytning till byn och utkommer med 
fyra nummer per år. Manusstopp un-
der 2014 är 13 jan, 12 maj, 11 aug 
och 3 nov och utdelning fredag ca 2 
veckor efteråt. 

I redaktionen: 
Sven Persson, 311 80 med E-post 
persson.sven@telia.com

Krister Öhman, 312 59 med E-post
krister@krivision.se

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

Karolina Svärd, 312 13, med E-post
svrd.karolina@gmail.com

Ersnäsbladet  finns att läsa/hämta 
från byns hemsida www.ersnas.se
Där ser du bilderna i färg och där finns 
även tidigare nummer.

Ersnäs Byaförening
Ordf. Elaine Blomqvist, 0920-310 52
Sekr. Birger Johansson, 0920-671 23
Kassör Gunnar Lauritz, 0920-656 03

Från vä: Birger, Elaine och Gunnar

Ersnäs Idrottsförening
Ordf. Björn Samuelsson, 0920-312 33
Sekr. Annica Lindfors, 070-263 47 01
Kassör Anders Vikberg, 070-686 84 76

Från vä: Anders, Björn och Annica

Ersnäs Hembygdsförening
Ordf. Helena Strandberg, 0920-310 13
Sekr. Eva-Lil Olovsson, 0920-310 86
Kassör Elaine Blomqvist, 0920-310 52

Från vä: Helena, Elaine och Eva-Lil

Ersnäs motionsdansförening
Ordf. Marianne Hanzi
Sekr. Lars Zetterström
Kassör Erik Nilsson
Ledamot Gunnel Eriksson, 0920-310 91
 (enda ersnäsbon i styrelsen)

Från vä: Erik, Marianne och Lars

Vänortsföreningen ANEA
(Antnäs, Noveant, Ersnäs, Alvik)
Ordf. Elaine Blomqvist, 0920-310  52
Kassör Elisabeth Gren, 070-22 75 44 33
Sekr. Sven Persson, 0920-311 80

Från vä: Sven, Elaine och Elisabeth

Svartskatan-Ersnäs Jaktvårdsklubb
Ordf. Peder Öberg, 0920-310 03
Sekr. Germund Beckenäs, 0920-25 42 18
Kassör Per-Olof Sundén, 0920-310 44

Viltvårdsgruppen i Ersnäs
Jonas Seger, 0920-311 81

På bilden: Jonas

Ersnäs Samfällighetsförening
Ordf. Hans Å Strandberg, 0920-379 33
Sekr. Kristina Holmberg 0920-312 25
Kassör Tord Marklund, 0920-311 07

Ingen bild 

Ersnäs Amatörteaterförening
Ordf. Per Selberg, 0920-229 94 
Sekr. Roger Jacobson, 0920-311 45 
Kassör Bengt Sundling, 0920-311 93

Ingen bild

EN VECKA I MÖRÖN….
Anna Sundén med familj Staffan, 
Edith 6 år och Olle 1,5 år längtar 
att få vara en vecka i Mörön eller 
annan närliggande by till Ersnäs, 
med tillgång till badstrand.

Helst vecka 30 el 29. Vi är en glad 
familj från Stockholm med mormor 
och morfar i Ersnäs. Inga husdjur, 
ingen rökare. Men stora badjävlar.
 
Du som vill hyra ut åt oss eller 
har ett tips kan ringa Anna 070-
340 12 14 eller maila morfar, Hans 
Sundén, hans.sunden@brevet.se

Nya styrelser i föreningarna

Bild kommer efter nyval,
 i nästa nr.

Årets Ersnäsare

I fjol korades för sjunde året i rad 
Årets Ersnäsare. Den gången var 

det tre personer som fick ta emot det-
ta hederstecken nämligen skaparna 
av Soldattorpet: Tore Dahlberg, Folke 
Larsson och Bertil Marklund.

Nu är det dags för Ersnäsbladets läsa-
re att föreslå kandidater till Årets Ers-
näsare 2014. Den person utses som 
genom ideellt arbete gjort/gör insat-
ser som främjar vår by. En jury be-
stående av Rose-Mari bäckström (tel 
0920-310 58), Karl-Gustav Pettersson 
(tel 0920-311 33 eller K-G@brevet.
se) och Sven Persson (0920 311 80 
eller persson.sven@telia.com). Anmäl 
Din kandidat till någon av jurymed-
lemmarna senast den 30 juni 2014. 
Utmärkelsen delas ut på Ersnäsdagen 
som i år går av stapeln lördagen den 
5 juli.

Skidtävling!

Tisdagen den 11 mars anord-
nade Ersnäs IF zontävling i 

längdskidor för barn och ungdo-
mar i Gläntan.

Cirka 250 unga skidåkare käm-
pade tappert i det tungåkta spåret 
denna fina kväll, påhejade av en 
stor publik. Stort tack till Ersnäs IF 
och alla funktionärer, samt åkare 
och publik för ett minnesvärt skid-
evenemang det bristfälliga snöun-
derlaget till trots!

Kom med i gemenskapen! 
Du är välkommen att vara delaktig i 
Torgets sommarskötsel. Klippa gräset, 
vattna blommorna och kanske plocka li-
tet skräp. Det tar dig några stunder un-
der din tilldelade vecka. 

Vår jourlista finns på www.ersnas.se 
under Torg-gruppen. 

Anmäl ditt intresse till Elaine Blomqvist 
på 310 52 eller smejob45@lulea.st

Dessutom vårstädar vi Torget den 2 
juni. Välkommen med krattan!
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Fyra månader i Frankrike - en erfarenhet för livet

Är Du intresserad av att jobba i ett 
annat land och är mellan 18 och 

30 år? Då kan Du göra detta som vo-
lontär i Novéant i nordöstra Frankrike.

Som många av läsarna säkert känner 
till, har byarna Alvik, Antnäs och Ers-
näs ett samarbete med detta Nové-
ant, en liten ort med 2 000 invånare. 
Johanna Hietala från Alvik och Rebec-
ca Elvelin från Antnäs har nyligen just 
varit volontärer i Novéant under var-
dera  fyra månader. Och  vi tog emot 
en ung fransman därifrån sommaren 
2013.

Nya intryck, nya lärdomar, nya kon-

takter är viktiga delar då man är i färd 
med att forma sin tillvaro. Att en pe-
riod leva utomlands i en ny miljö ger 
just detta. Dessutom är det också 
utan tvivel en tillgång i Din CV.

Bakgrunden är att EU finansierar ett 
program som heter  ”Europeisk vo-
lontärtjänst” för ungdomar och i detta 
deltar våra tre byar tillsammans med 
Noveant.

Är Du intresserad av att veta mer om 
denna möjlighet, kontakta  Sven Pers-
son (persson.sven@telia.com)

Förr lämnade man Sverige
på grund av fattigdom,

nu på grund av rikedom.

Motorfordon i terräng

Terrängkörningslagen (1975:1313) 
förbjuder körning i terräng med 

motorfordon och är till för att skyd-
da naturen mot skador och minimera 
störningen på djurliv och friluftsliv.

Terräng är skog, myr, åker, äng, hage 
och park. Även motionsspår, vand-
ringsleder och traktorväg eller hjul-
spår i terräng är terräng.

Terrängkörning ingår inte i Allemans-
rätten.

Enskild väg och skogsbilväg är att 
anse som väg, och därmed tillåten för 
motorfordon.

Det finns också åldersgränser för olika 
klasser av motorfordon och det finns 
krav på körkort för de flesta av dessa.

Tre tycker till!

Nu är det vår och björnen har vaknat vilket visat sig ge-
nom spår och spillning. EB frågade tre personer som 

vistas ofta i skogen om de är rädda för träffa på björnen.

Psst: om du är björnrädd ska du flytta till Gotland, där lär 
det inte finnas några björnar…

Carin Sundén
Jag tycker att det är lite 
otäckt men det hindrar 
mig inte. Men jag bru-
kar fråga: har de vaknat 
nu? Jag brukar prata el-
ler vissla; de är nog mer 
rädda än vi.

Maria Öqvist
Oj vad svårt…Nä, jag 
är inte rädd, jag väs-
nas så mycket så de 
hör mig, skratt!

Ulla Myllymäki
Nej! Jag tror att björnen är 
mer rädd för människan. Dä-
remot har jag nog haft björn 
runt omkring mig som jag 
inte lagt märke till förrän se-
nare då jag sett spåren efter 
den. Jag har känt mig lugn 
ändå faktiskt. Är mer rädd 
för ormar än för björnar!

Vilken service!

Varje månad kommer bokbussen 
till Ersnäs. Du kan besöka den vid 

Ralph Lundstengården  eller fotbolls-
planen. Du kan beställa böcker i för-
väg via e-post. 

Det är stimulerande att stiga in i böck-
ernas värld och välja något som just 
jag vill ha - helt gratis!

Gun Hellström Dahlberg

Iris Elenius väljer ”sina” böcker

Vårens sista bussbesök vid fotbolls-
plan är 28/5 och vid Ralph Lundsten-
gården 18/6. Se höstens turlista se-
nare i vår på www.bibblo.se.

TACK alla hundägare
med plastpåsar!

Som tar upp det vovven gjort sig av 
med på vägen under rastning. Du som 
ännu inte har toalettpåse till din(a) 
hund(ar) får här ett miljö- och triv-
seltips.
 
Hälsningar Carin och Hans,
Zackes väg

Hallå ersnäsare
Samfällighetsföreningen undersöker 
om det finns intresse för att bilda en 
båtförening uti Dålakajen. Kontakt-
person Sune Öhlund, 0920-22 31 12 
eller 070-225 31 12.

Människan föds inte fix och 
färdig utan som en potential 
(möjlighet). För att förverkliga 
sina goda förutsättningar måste 
individen mogna. Och mognad 
kommer ur bildning.
Tyske filosofen Goethe    
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Det är nu inte bara pitebor som 
uppskattar palt. Detta bevisas en 

gång per år då Hembygdsföreningen 
inbjuder bybor och tillresande att 
samlas för att avnjuta denna specia-
litet. Ett 70-tal personer 
fanns av den anledningen 
i början av maj bänkade 
kring borden i Ankaret.

Palten är en okänd mat-
rätt på Västkusten. Men 
om man, som Anna Karin 
Jillnefelt på Klubbvägen 
har bott i byn i tolv år, är 
palten ett känt fenomen. 
Även för den som har vux-
it upp i Göteborg. Hemma 
hos modern Ann-Christin 
Jillnefelt, boende i Lödöse 
strax utanför Göteborg, 

återfinns denna delikatess mer sällan 
på matbordet. Men vid besök hos dot-
tern i Ersnäs äger mötet med palten 
rum. Som bilden visar, var åtgången 
god: tallrikarna är tomma.

Eddie med bil och prissamling

Vår specialitetJuniormästare i Isracing

Eddie Lindvall Karlsson, 17 år och  
boende i Ersnäs, går i morfar Gö-

ran Lindvalls fotspår inom motorspor-
ten. Eddie har tidigare kört gokart i 
flera år och debuterade i vinter med 
sin Opel Kadett på isbanorna runt i lä-
net. 

Säsongen har varit fantastisk där han 
tog full pott, med sex vinster av sex 
möjliga, vilket resulterade i att han 
blev Svensk Juniormästare i Isracing. 
Hans framfart har uppmärksammats i 
både lokaltidningarna, på sociala me-
dier och i specialtidningar för motor-
sport. I sommar satsar han på Rally-
cross med samma bil, i tävlingar runt 
omkring i Norr- och Västerbotten. Han 
trivs superbra med sin bil och ser fram 
emot en händelserik sommar. 

Eddie tackar sina sponsorer: ANTEK 
service, Norrbottens Bildemontering, 
APTUM och Däckgiganten för ett gott 
samarbete!

Mor Ann-Christin t.v. och dotter Anna Karin t.h.

Ersnäsbladet är givetvis en politiskt 
absolut obunden tidskrift. Inte 

heller bedriver EB kändisjournalistik. 
Emellertid är det, som bekant, undan-
taget som bekräftar regeln. Och här 
kommer undantaget.

Vi har f.n. åtta partier i vår riksdag. Vi 
har nio partiledare (miljöpartiet har ju 
delat ledarskap). I Sverige finns det 2 
000 tätorter. En av dessa är vårt Ers-
näs.

Ersnäs i rikspolitiken
Det är inte rimligt att partiledarna ska 
ha kunskap om alla landets tätorter 
hur intresserade av geografi och av 
sina väljare de än är. Ställer vi upp 
de nio på rad och ställer frågan: var 
ligger byn Ersnäs med 600 invånare?  
Då ser nästan alla frågande ut men 
det är en som räcker upp handen och 
det är Vänsterpartiets ledare Jonas 
Sjöstedt.

Partiledare Sjöstedt har nämligen in-
direkt en koppling till vår by. Hans 
hustru är uppvuxen i Ersnäs och hon 
heter Ann Måwe, i sin barn- och ung-
dom boendes på Ostibyvägen 56.

Nu har vi nog inte någon speciell fördel 
av detta förhållande. För vad saknar 
vi i vår by som centralmakten kunde 
förse oss med? Redaktionen har inte 
svaret på den frågan nu när trafikplat-
sen vid E 4 finns på plats. Utbyggd 
förskola föreslår någon. Emellertid i 
det fallet ligger beslutet bara 20 km 
ifrån oss nämligen i Stadshuset. Men 
läsarna har säkert bättre förslag. Hör 
av er (adresser finns i redaktionsru-
tan)! 

Närkontakt med
Hemberget

Det var i juni 2005 som Hembergs-
leden kunde invigas. Efter nio år 

är stigarna upptrampade och syns 
tydligt i terrängen. Dessutom är leden 
rikligt markerad 
med röda pilar, 
monterade på 
trästolpar eller 
målade på berg-
hällar. Längs 
leden finns 20 
stationer som 
utmärker någon 
intressant före-
teelse i terräng-
en.
 
Det går att välja mellan tre längdva-
rianter: 3, 4 och 6 km. En rastplats 
finns uppe på Hemberget och alldeles 
i dess närhet också ett utkikstorn.
 
En information om dessa 20 punkter 
finns i tryckt form. Denna ledguide, 
som också finns i en engelsk version, 
är gratis och kan hämtas i tidtagarku-
ren i Gläntan där leden börjar.

Som framgår på annan plats i detta 
nummer  har byarna  Ersnäs, Ant-

näs och Alvik  ett vänortsutbyte med 
en ort i nordöstra Frankrike som heter 
Novéant. Inom ramen för de här kon-
takterna erbjuds sålunda unga perso-
ner i åldrarna 18 till 30 år att verka 
som volontär i det andra landet. Ar-
betsinsatserna avser de verksamhe-
ter ideella organisationer eller offent-
liga organ ägnar sig åt. Det handlar 
sålunda inte om att utföra arbete åt 
privata företag eller privata personer. 

Vi kommer av den här anledningen att 
framöver ta emot ett par unga per-
soner från Novéant. Och här kommer 
erbjudandet. Har Din förening eller 
annan ideell organisation behov av 
kostnadsfri arbetskraft för att utföra 
arbetsuppgifter av det ena eller an-
dra slaget?  Hör i sådant fall av Dig till 
persson.sven@telia.com 

Ideellt arbete – kvalitetssäkrat erbjudande

Chanser får man inte
- dom tar man.
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Den är inte farlig. Det kan inter-
vjuaren med en försiktighet se-

dan barnsben gentemot hundar inty-
ga. Hunden heter Eic och är av rasen 
Grand danois. En del av läsarna har 
säkert mött Eic i sällskap med hussen 
Ove Aspenfjäll eller matten Vera As-
penfjäll. Det är med Vera denna inter-
vju görs.

EB: Varifrån kommer Du?
Vera Aspenfjäll (VA): Jag är född och 
uppvuxen i Murmansk, en stad med 
450 tusen invånare som ligger 1000 
km nordöst om Ersnäs. Jag har ny-
ligen fyllt 60. Jag utbildade mig till 
lärare och arbetade som sådan i 25 
år på olika högstadier i min hemstad. 
Mina ämnen var det ryska språket och 
litteraturen.

EB: Varför Sverige och Ersnäs?
VA: Den vanligaste orsaken till att 
man flyttar är kärleken har jag lärt 
mig. Så även i mitt fall. Ove hade ett 
uppdrag som instruktör för byggnads-
arbetare vid en arbetsförmedling i 
Murmansk. Vi möttes 1997 och 1999 
gifte vi oss.

EB: Hur gick det att etablera sig i ett 
nytt land? 
VA: Jag kom till Luleå och Ersnäs en 
kall januarikväll (-32) år 2000. Ef-
ter några veckor började jag på SFI 
(Svenska för invandrare). Efter nio 
månader gick jag igenom min språk-
examen. Jag klarade provet och lära-
ren sade att ”nu kan Du språket” och 
har inte mer att lära här.

EB: Är Du ett språkgeni?
VA:  Jag hade studieteknik och jag 
var motiverad. Med de förutsättning-
arna når man långt. Språket är nyck-
eln till att bli en del av en ny kultur, 
ett nytt land.

EB: Vad gör Du nu?
VA: Den 5 december 2000 började 
jag som lokalvårdare på kommunen. 
Jag fick ett jobb. Detta var huvudsa-
ken. Visst innebar det en omställning 
att gå från ett intellektuellt yrke som 
lärare till ett manuellt arbete. Men jag 
klarade av omställningen och jag trivs 
bra. Beviset är att jag efter 14 år har 
samma jobb och dessutom samma ar-
betsgivare.

EB: Vad kan Sverige lära av Ryssland?
VA: Jag har fått en viss inblick i hur 
den svenska skolan fungerar. Den rys-
ka skolan har högre kvalitet. Där råder 
ordning och reda i klassrummet. Inte 
bara läraren utan även eleven känner  
ansvar. Kanske är det så att ryska pe-
dagoger bättre lyckas med att göra 
lektionerna intressanta.  Dessutom, 
lärareyrket har hög status. 

En bybo från nordost

Det är och förblir ett faktum att 
vårt land sedan snart 15 år till-

baka är en del av ett tätt europeiskt 
samarbete. Inom ramen för detta 
samarbete fattas många beslut – ja, 
lika många som i vår egen riksdag – 
som berör vår vardag. Vill vi påverka 
denna vardag? En överväldigande 
majoritet av det svenska folket svara 
ja på den frågan. Det kommer att visa 

sig i september.

Av någon anledning är det många 
färre som använder sin rättighet då 
vi väljer våra företrädare i Europas 
riksdag, EU-parlamentet. På det om-
rådet är Ersnäs inte något föredöme. 
Tyvärr, tycker jag!! Däremot kan folk i 

Bättre än Blåsmark?

aldrig glömmer denna lilla episod. 

EB: Är Du stolt över Ryssland?
VA: Ja! Du vill säkert veta varför. Jag 
är stolt över landets rika och drama-
tiska historia. Alla känner till landet. 
Jag är stolt över landets kultur, lit-
teratur. Jag är stolt över att när det 
krävs är vi ett starkt och kämpande 
folk. Vi har klarat av både Karl XII, 
Napoleon och Hitler som alla anföll 
Ryssland.

EB: Vad vet genomsnittssvensken om 
Ryssland?
VA: Den frågan kan jag faktiskt inte 
svara på. Svenskar verkar inte vara 
så intresserade av Ryssland. Inte vet 
jag. Kanske detta bristande intresse 
också gäller många andra länder. Det 
är ytterst sällan som någon frågar 
mig om Ryssland.

EB: Hur följer Du med vad som hän-
der i Ryssland?
VA: Jag läser ett par ryska tidning-
ar på internet. Åtminstone en gång 
i veckan skajpar jag med min bror i 
Murmansk.

EB: Kommer Ryssland att en dag ingå 
som medlem i den Europeiska Unio-
nen?
VA: Nej!

EB:s utsände tillåter sig på den punk-
ten en slutkommentar. Det mänsk-
liga förnuftet utvecklar sig ständigt 
mot allt högre höjder. Blicka bakåt i 
tiden! Alla blir då helt klara över san-
ningen i detta påstående. ”Only one 
earth” som mantrat löd redan i början 
av 70-talet. Detta kräver att vi i den 
ena eller andra formen samordnar 
hur jorden styrs.  När Ryssland an-
sluter sig, kan den här organisationen 
fortfarande  använda sitt nuvarande 
namn. Ryssland ingår ju i det geogra-
fiska begreppet Europa. När sedan 
detta sätt för länder att samarbeta 
över gränserna sprider sig utanför Eu-
ropa, får vi byta namn. Men vid den 
tidpunkten är det troligt att varken 
intervjuaren eller den intervjuade kan 
delta i diskussionen.

EB: Vad kan Ryssland lära av Sve-
rige?
VA: Demokrati! Att alla människor har 
samma värde. De sociala skillnaderna 
är större i Ryssland än i Sverige. Vän-
lighet. Det märker man t ex av det 

sätt vi bemöts i affärerna – det må 
vara småbutiker eller stormarknader.

EB: Vad vet Ivan (genomsnittsrys-
sen) om Sverige?
VA: ABBA; hockey, kyligt klimat, vi-
kingar, hög levnadsstandard. Låt 
mig på sistnämnda punkten nämna 
en händelse som bitit sig fast i mitt 
minne. Det var i början av 70-talet. 
Dåvarande Sovjetunionen var herme-
tiskt tillslutet. Det enda vi kände till 
om andra länder var sådan informa-
tion som var godkänd av regimen och 
den var minst av allt objektiv.  För er 
svenskar är det säkert svårt att tänka 
sig in i en sådan situation. Det här 
minnet är från en lektion i gymnasiet. 
Ämnet var samhällskunskap. Plötsligt 
säger läraren: Det finns ett land i den 
kapitalistiska världen med en avance-
rad demokrati och med hög levnads-
standard, demokrati med ett mänsk-
ligt ansikte. Det landet heter Sverige. 
Jag skulle tro att läraren med dessa 
ord inte höll sig helt och hållet till lä-
roplanen. Den här information var 
och kom så oväntad. Det är därför jag 

Fortsättning på nästa sida...
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färden till skolan och lägga vår röst. 
Mycket enkelt uttryckt handlar det om 
huruvida Alliansregeringens kamrater 
ska regera Europa de kommande fem 
åren eller om vår oppositions kamra-
ter ska inta den rollen. Alltså vill vi ha 
ett blått eller ett rosa/rött Europa? 

Sven Persson

En konsekvens av våra kontakter 
med Novéant är att vi har fått per-

sonliga kontakter där nere på konti-
nenten – familj till familj så att säga.

Ett sådant exempel är Tord och Ma-
rianne Marklund. I april gjorde Tord 
en längre bilresa till vår Europaunions 
södra delar. Tord passade då på att 
under några dagar besöka sitt värd-
par i Novéant  Claudine och Jean-Ma-
rie Schürch.

Under sin vistelse hann Tord med att 
bistå sin värdfamilj med att förbere-
da årets potatissättning och blivande 
pommes frites råvara. De därnere lig-
ger man ett par månader 
före oss i det avseendet. 
När det sedan gäller att 
njuta av årets färskpota-
tis, är den tidsskillnaden 
betydligt mindre. Hos oss 
medför ljuset att växtpe-
rioden snabbas upp.

Vid ett gemensamt besök 
2013 i Novéant, som ett 
antal ersnäsbor gjorde, 
byggdes en grill i deras 
fritidsområde nere vid flo-
den Moselle. Det blev ett 

Årets pommes frites
gediget bygge till glädje för novéant-
borna. Tord gjorde nu ett återbesök 
på den här platsen. Han kunde då 
konstatera att grillen fanns på plats 
i sitt ursprungliga skick men att den 
verkade inte att användas så flitigt. 
Kanske det är så att denna tradition 
att ge sig ut i naturen och grilla korv 
eller ännu läckrare anrättningar inte 
riktigt ha fått fotfäste hos våra be-
kanta där nere. Därför får vi nog vid 
kommande besök där nere passa på 
att exportera den rätta grillkänslan. 
Samtidigt får vi konstatera att det 
heller inte finns någon längre kö för 
att använda vår egen grillanläggning 
på Torget.

Om skolmaten i Ersnäs

Ersnäsbladet fick en pratstund med 
kocken Susanna Wikström under 

elevernas lunch på Ersnäs skola. Su-
sanna är barnfödd i Måttsund, och har 
själv gått i Ersnäs skola i klass två till 
sex. Hon har bott i Korpilombolo där 
hon har varit egen företagare (restau-
rang) och bor nu i Ersnäs, Svartska-
tan, sedan ett år tillbaka.
 
Susanna trivs med sitt jobb som kock. 
Hon önskar att maten skulle vara 
mera ekologisk och närodlad, men ef-
tersom kommunen gör upphandling-
arna så kan hon inte påverka det.

 

Mycket av maten lagas från grunden. 
Dagens lunch var köttgryta med ris. 
Den var jättegod, det kan Ersnäsbla-
det intyga. Det serveras också salla-
der, både goda och fräscha. 

Eleverna tycker att maten är jätte-
god, men Simon Engström tycker att 
lunchen serveras lite för tidigt. Jenni-
fer Harila Blomqvist tycker att all mat 
är jättegod, men köttbullar och pasta 
är favoritmaten.

Simon Engström och  
Jennifer Blomqvist

Susanna Wikström och
Simon Engström

Första sittningen - arbetspaus

Vad är detta för formel?  Ja, det 
är inte Einsteins relativitetsteori. 

Men det handlar i alla fall om en rela-
tion.

I vår by har vi 275 hushåll. 136 av 
dessa har betalat den gemensamma 
medlemsavgiften till byns föreningar. 
Gemensam gjordes denna avgift för 
några år sedan för att underlätta livet 
för både byborna och de tre förening-
arnas kassörer: Ersnäs Byaförening, 
Ersnäs Hembygdsförening och Ersnäs 
IF.

Men är det inte onödigt att ta på sig 
en utgift som inte är obligatoriskt? 
Visst går det att resonera på det sät-
tet. Exempelvis är jag helt ointres-
serad av det blad jag just nu håller 
i handen. (Medlemsavgiften används 
till inte obetydlig del för att finansiera 
tryckningen av Ersnäsbladet). En an-
nan förklaring kan ju vara att jag inte 

275 minus 136 = 139

ser något som helst samband mellan 
priset på mitt hus och de aktiviteter 
som arrangeras vid ett antal tillfällen 
under året i Ersnäs och bidrar till att 
göra byn levande. Att det finns de som 
tar tillvara byns intressen gentemot 
kommun och andra utanförstående 
maktar intresserar mig heller inte. Så 
därför tillhör jag den hälft av hushål-
len som inte bidrar med denna eko-
nomiskt sett föga omstörtande gest.

Visst kan det fortfarande vara så att 
det finns en del som trots påminnel-
ser i olika former har missat att göra 
den här inbetalningen. Men ni andra: 
fundera en gång till på detta: jag ger 
uttryck för min uppskattning av de 
personer som på ideell grund verkar 
för mitt bästa på den plats jag har valt 
att bebo.  Det handlar om 175 kronor 
för familj, 100 kronor för ensamstå-
ende. Och kontonumret är: plusgiro 
65 472-3 eller bankgiro 5970-5996.

med en så stor skillnad i att tillvarata 
en rättighet som vi alla har.

Tänk er rubrikerna i NK, NSD för att 
inte tala om Pitetidningen: Sensatio-
nell seger. Ersnäs bättre än Blåsmark.

Alldeles snart, nu på söndag 25 maj 
gäller det. Låt oss göra den korta 

Blåsmark i Piteå vara stolta. Senast vi 
gick till ett EU-val var 2009.  Valdelta-
gandet i landet var 45 procent, i Ers-
näs/Alvik 37 procent och i Blåsmark 
(Piteå kommun) 59 procent. Två or-
ter som ligger så nära varandra, är i 
mångas avseenden så likadana men 

...forts. från föregående sida
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www.ersnas.se

Nytt i Ersnäsbladet: Läsarbilden

Den här bilden är tagen sommaren 2013 då jag 
och min kompis bestämde oss för att fotogra-

fera deras valpar. Det var väldigt svårt att få några 
bra bilder eftersom valparna aldrig ville sitta stilla, 
men här lyckades jag äntligen få till en riktigt söt 
bild!

Frida Lejon

Sedan den 1 mars 2014 bor Malin 
Eriksson och John Holmberg på 

Axel Mårds väg 32.

Malin studerar möbelrenovering i 
Älvsbyn och blir färdig till sommaren. 
I framtiden är det inte omöjligt att 
hon kommer att öppna ett eget tapet-
seri här i Ersnäs!

John jobbar på Svevia och är son till 
Kristina Holmberg (bekant för många 
genom Ralph Lundstengården och 
Helmers restaurang). Hemma är bäst!

Den 15 november 2013 
slog Amanda Peters och 

Mathias Blom ner sina bopålar 
på Klubbvägen 136.

Amanda är drivmedelstek-
niker på F21 och bördig från 
Borlänge, och Mattias från Ka-
lix är byggkonsult på Gront-
mij. 

Närmast kommer de från Lu-
leå. Ersnäs lockade dem att 
flytta hit med skog och jakt-
rätt. Mathias är också mycket 
intresserad av längdåkning 
vilket elljusspåret uppe i Glän-
tan kan möjliggöra. Parets 
vorstehvalp Pato kommer tri-
vas gott att springa i skogen!

Familjen Stjärnström har bott på 
Ersnäsvägen 196 sedan första april 

2014.

 Huset rymmer Matilda och Robert 
med barnen Evelyn 6 år, och Hugo 1,9 
år. Pudeln Ninja har också gjort sig 
hemmastadd i huset. Matilda är från 
Gällivare och arbetar på Peab (miljö-
och kvalitet, arbetsmiljöfrågor). Ro-
bert, från Luleå, är creative director 
på reklambyrån Samuraj. I höst bör-
jar Evelyn skolan här i byn!

Ersnäsbladet och byaföreningen öns-
kar alla varmt välkomna till byn och 
hoppas se nya medlemmar i förening-
arna!

Maria Larsson och Mattias Eriksson 
med dottern Alva - i skrivandets 

stund snart 7 månader - har flyttat in 
på Axel Mårds väg 20.

Här har de varit hemmastadda sedan 
i februari detta år. Maria har växt upp 
i Ersnäs och Mattias är från Gammel-
stan. Ersnäs drog med släktrötter, ut-
rymme och natur. Mattias är jägare 
och vill nyttja skogen. För närvarande 
är han pappaledig från sin restaurang-
lärartjänst medan Maria färdigställer 
sina läkarstudier inför stundade ar-
bete på Piteå lasarett.

Inflyttade till Ersnäs

Farligt slarv!
Ungefär tre gånger per sommar lämnas eldstaden vid Gläntan 
i sådant skick att elden blossar upp igen, utan tillsyn, till fara 
för omgivningen. Närmaste omgivningen består av skog och tre 
fastigheter. Senaste slarvet med elden skedde den 14 maj. 

Släck noggrannt efter dig och stäng helst också dörren till ved-
boden. 

Många av oss kommer ihåg det som hände vid grillplatsen på 
Hemberget för ett antal år sedan.

Det säger något om narcissismen (självför-
härligande) i vår tid att det är viktigare att 
se bra ut naken än att ställa moraliska eller 
intellektuella krav på sig själv.

Marika Formgren


