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Bron i Ersnäs - tankar från brokonstruktören

n bro är ett samarbete mellan väldigt
många yrkesgrupper för
att uppfylla människors
behov av förflyttning och
trafiksäkerhet.
För mig blev Ersnäsbron
en rolig utmaning. Tanken var att försöka göra
något speciellt av något
så vanligt och förutsägbart som en bro i betong.
Mycket duktiga arbetskamrater inom SWECObrokonstruktion har på
olika sätt bidragit med

sin spetskompetens och
tillsammans har vi åstadkommit en bro som vi är
stolta över. Lite små detaljer som utmärker bron
utan att påverka säkerhet och kostnaden på
lång sikt.
Utan NCC hade dock Ersnäsbron bara blivit en
pappersprodukt. NCC tog
över vår idé och med sin
kompetens förverkligade
de en brokonstruktion
utan raka linjer och med
sina innovativa arbetssätt

PÅGÅENDE EVENEMANG
Julbord på
Ralph Lundstengården

Den 29 november dukades årets första julbord upp. Mera info på nätet:
www.ralph-lundstengarden.com
och lösningar blev bron en verklighet.
Genom ljussättning har skuggor och
ljus gjort vinklar och linjer mer synliga.
Min förhoppning är att bron inte bara
är en säker trafikplats långt in i framtiden utan att den även upplevs som
tilltalande för ögat. Men vad jag har
förstått uppvaktades Trafikverket av
en grupp skolbarn. Att det var DET
som var den första början till ERSNÄSBRON. Utan DET initiativet och
Trafikverkets vision och välsignelse
hade vi inom SWECO aldrig fått ett
brouppdrag.
Därför vill jag passa på att å SWECO:s
vägnar tacka ALLA för ett lyckat resultat.
Bästa Hälsningar
Hans Robertson

Korsningen fotograferad från 103 meters höjd. Foto Jörgen Forsberg

www.ersnas.se
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Låg energi i längtan efter ljus

D

enna ledare blir kort, lika kort
som stunden dagsljus i norra Sverige just nu. Vår del av jorden lutar
som mest från solen just nu. Ett mörker som är svart och kompakt breder
ut sig under större delen av dygnet.
Orken tryter i svärtan och drömmen
om att spara energi och gå i ide till
aprilsolen är inte långt borta.
Men det finns ljusglimtar
- bokstavligen! Under en
joggingtur på Bäcktorpsvägen ser jag att det
dykt upp en lyktstolpe
likt den i fantasyboken
”Narnia”. Bland snöiga
träd står den. Och uppe
vid krönet skymtar en
till! Parallellt med E4:n
monteras
gatlyktorna
upp på rad varav några
redan börjat lysa i eftermiddagstrafiken. Över E4:n löper
viadukten smyckad av lampor som en
bro av ljus. Vackert!
Hur påverkas vi av mörker och ljus?

Hjärnan behöver ljus för att kunna
fungera, likväl som den behöver vila
och mörker för att kunna varva ner.
Den här exponeringen av elektricitet
och onaturligt ljus vi utsätts för, hur
påverkar det vår hjärna? Hur utvinns
den elektricitet som vi brukar varje
dag? Elektriciteten går inte att lagra,
utan den måste förbrukas i samma
hastighet den produceras. Här vilar frågor av
både etiska och miljömässiga aspekter som
inte utvecklas här.
Från internets flod av
information fångar jag
upp att elektriska fenomen studerats redan
på de gamla grekernas
tid, därefter följde vetenskapliga framsteg på
1700-talet. Men det var
först i slutet av 1800-talet som elektriciteten på allvar började användas
både hemma och industriellt. Och det
är detta som kan sägas ha förändrat
vårt samhälle så radikalt.

Ralph Lundstengården onsdagar
kl. 13.15 den 17/12, 4/2, 4/3, 1/4,
6/5, 3/6.
Fotbollsplanen onsdagar kl. 18.55 den
14/1, 11/2, 11/3, 15/4, 13/5, 10/6.

I vart fall, detta svammel ska leda
fram till att det är fantastiskt med
infrastruktur! Fantastiskt med belysning efter smala vägar så att gammal
som ung kan ta sig fram, kanske för
egen maskin, när som helst på dygnet. Kunna cykla till butiken eller till
kompisar i grannbyn, promenera med
hunden utan att falla ner i Alån. Kanske kunna ta sig ända fram till Narnia?!
God jul och hopp om ljusa dagar!
Karolina Svärd

Familjenytt

Bokbussarna i Ersnäs
Hösten 2014 och våren 2015

Nu blinkar våra mobiltelefoners displayer som stjärnor i dunkelt med
appar vi laddat ner. Kanske rent av
någon mindfullness-app för själslig
frid i signad juletid? Vid ett plötsligt
strömavbrott när varenda pryl i huset
slås av och omgivningen blir konturlös
hör jag hjärtat slå. Jag anar att vi har
sinnen som ligger slumrande i vanliga
fall…

Födda
Anneli Backman Erkki och Jonny Bäck har fått en dotter, Jolina, den 5 september. Hon vägde då 4290 gr och var 51 cm lång. Jolina har tio syskon och
de bor på Klubbvägen 112.
Caisa Larsson och Mikael Forsberg har fått en son den 15 november. Han
heter August Forsberg och vägde 3720 gram och var 52 cm lång. De bor
på Tranmyrvägen 37.
Inflyttade
Lars Gustavsson har flyttat in på Axel Mårds väg 97.

Barn- och ungdomsbokbussens besök
måndagar i skolan och förskolan:

Per och Stina Lund med barnen Edith och Erik har flyttat till Ersnäsvägen
142.

Ersnässkolan, kl. 08.30 - 13.00 och
Ersnäs förskola, kl. 13.10 - 13.40
den 26/1, 16/3 och 4/5

Linda Åberg med döttrarna Klara 10 år och Matilda 7 år har flyttat in på
Svartskatavägen 208.

Böcker som lånats i Norrbottens län
kan lämnas tillbaka på bokbussen och
böcker man lånar i bokbussen kan
lämnas på något valfritt bibliotek i Luleå och länet. Välkommen in!

Robin Jacobsson och Jenny Lindskog med barnen Milton och Ludvig har flyttat in på Svartskatavägen 346.
Avliden
Folke Larsson

E

n solig dag i september hade Hembergsleden besök av 13 aktivister. Idel stadsbor
men några ändå med anknytning till Ersnäs. Det
var luleföreningen Aktiva Seniorer som hade
fått nys om vår vandringsled. Som framgår av
bilden bestod gruppen av idel kvinnor. Var finns
karlarna?
Är det så att männens frånvaro i sammanhang
som denna är åtminstone en av förklaringarna
till att kvinnor i genomsnitt lever fyra år längre
än män?
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* 9/1 1935

Aktiva Seniorer

† 1/12 2014

S

Hembergsutmaningen 2014

öndagen den 21 september var
det dags igen för terränglöpartävlingen Hembergsutmaningen med
106 löpare från minior till elit.
För de yngsta fanns A-techloppet på
800 meter medan de lite äldre fick
springa elljusspåret runt. Längsta
sträckans utmanande spår på 6000
meter efter Hembergsleden, bestod
av varierande terräng vilket enligt
rykten fick vissa ”stadslöpare” att
muttra över banans krävande underlag och topografi…
Icebug-loppets 6000 meter bjöd på
spurtduell i damernas elitklass mellan
Nina Lintzén och Elisabeth Clausen,
där Elisabeth segrade på tiden 26.46
min. Herreliten fick se Mikael Andersson som vinnare på resultatet 23.29
min på samma sträcka.

Extra kul var det att så många ersnäsbarn var med och tävlade!
Löpning är en sport som passar alla
åldrar och alla ambitionsnivåer, allt
från leklöpning till elitlöparens strävan efter banrekord och personbästa,
vilket blev väldigt tydligt. De yngsta
barnen rusade iväg i full karriär. Vissa
kroknade lite efter första kurvan eller
hittade myror att titta på, men samtliga kom i mål efter god peppning och
fick en välförtjänt medalj. Därefter
var tävlingsambitionerna avklarade,
och lek med kompisar runt omkring
och fika det som gällde.
Som publik finns behållning av denna
folksport genom den ädla konsten att
dricka kaffe, surra och njuta av naturen och andras svett och tårar. Kom
och var med nästa år du också, vi ses
i Gläntan!

Mera om volontärer
Sedan 1 oktober finns bland oss en
ung fransyska. Hon har i dagarna fyllt
20 år. Namnet är Juliette Leuner. Hon
är här som volontär under fyra månader. På sidan 7 berättar hon om sina
intryck. Som våra läsare säkert känner till vid det här laget är dessa volontärer ett resultat av det samarbete
vi har med den franska kommunen
Novéant. Två volontärer härifrån har
redan arbetat i Novéant. I dagarna
ger sig en tredje av dit ner, Julia Stenlund. I näst nummer få vi ta del av
hennes intryck av en ny omgivning.
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Info från EIF

et svänger fort inom toppfotbollen
med små marginaler, i fjol kvalade vi om en plats till div. 3 medan
årets säsong tyvärr slutade med att vi
inte klarade nytt kontrakt i div. 4 vilket medför att nästa säsong så spelar
EIF i div. 5. Men fotbollssolen går förhoppningsvis även upp nästa år över
Pålbacka.
Ny tränare efter Jörgen Malmström
blir Urban Isaksson, Alvik, som tränade oss även åren 2005-2006. Andre Lindfors kommer även i år att
vara med som spelande ass.tränare.
Vi önskar dem lycka till under återtågssäsongen.
EIF fotboll vill även passa på att tacka
årets tränartrio Jörgen Malmström,
Andre Lindfors och Christoffer Lindfors samt våra duktiga ungdomar som
hjälper till med skötseln av Pålbacka,
Julia Bäck (klippning), Ella Lindvall
(kritning, kiosken), Linus Bäckström
(gräsröjare). Avslutningsvis vill vi
även tacka alla som gör det möjligt
för oss att bedriva fotbollsverksamheten, ingen nämnd och ingen glömd.

Väl mött till en ny fotbollssäsong med
den röda fotbollsmaskinen på Arena
Pålbacka!
Efterlysning: Snöskottare
I vinter har vi i EIF tänkt försöka få
ihop en snöskottararmé som vi kan
kalla ut när det behövs efter att vi
först har skottat hockeyrinken med
traktor. Hör gärna av Er till någon representant för EIF om ni är sugna att
skotta lite extra i vinter (bra styrketräning).
Vi möts i sarghörnen.
Supporterlotteri
Under vecka 50 kommer vi att köra
dragning på årets supporterlotteri.
Dragningslistor kommer att finnas på
byns anslagstavlor samt EIF:s hemsida och byahemsidan.
Avslutningsvis vill Ersnäs IF önska
alla Ersnäsare en God Jul och ett Gott
Nytt År!
Ersnäs Idrottsförening

E

Lappricka Pappricka
Puddingpastej!

rsnäs fick fint besök söndagen den
23 november då Norrbottensteatern framförde musikföreställningen
”Lappricka Pappricka Puddingpastej”
för en stor publik i blandade åldrar.
De tre skådespelarna Lotta Bergil, Karin Paulin och Linnéa Burman flyttade
med små medel men med stor inlevelse den engagerade publiken från Ankaret till både Indialands djungel och
molnen uppe i skyn. Ett rekordlångt
sambatåg med skådespelare och barn
avslutade föreställningen genom att
ringlande ta sig till fikabordet. Roligt
för barnen att få uppleva musik och
skådespeleri ”på rikt”. En ung man
från publiken sa: ”Det här vill jag se
fler gånger!”. Bra betyg alltså, och ett
stort tack till Ersnäs IF som bjöd på
både teater och fika!

J

Pålbacka

ust nu befinner sig vår fotbollarena
i viloläge, arenan som har namnet
Pålbacka. Marken till denna anläggning inköptes 1942 och tre år senare
var det dags för invigning.
Arenan döptes till Pålbacka. Många
gårdar i byn har namn. Mitt emot fotbollsplanen ligger en gård som heter
Påål. Gissningsvis har gården någon
gång tillbaka i tiden ägts av någon
som hette Paul. Att det sedan blev
Pålbacka förklaras av att just i det här
området höjer sig marken en aning.
Vi här nere på slätten har ju inte så
stora krav. Det behövs inte mycket till
nivåskillnad innan vi börjar kalla terrängen för backe.

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 2015 är 19 jan, 11 maj, 17 aug
och 2 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.
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A

tt byns kvinnor är att räkna med,
det vet varje manlig ersnäsbo. På
senare tid har vi också från krafter
och sakkunniga utanför vår by fått
bevis för att så är fallet. Här följer tre
exempel.
Ulla Isaksson-Axhammar är uppvuxen i Ersnäs och här har hon också
slagit ned sina bopålar. Ulla, planerare och före detta tandsköterska vid
Folktandvården, har tilldelats Landstingets interna miljöpris med följande
motivering:

Prisade kvinnor

Ulla IsakssonAxhammar

Camilla Blomqvist

Ulla Isaksson-Axhammar har på ett
engagerat och effektivt sätt bidragit
till att integrera miljöarbetet i Folktandvårdens verksamhet, utveckling
och planering, alltid med beaktande
av effektivitet och ekonomi.

Stockholm men har självklart behållit nära kontakt med sina rötter, både
socialt och yrkesmässigt. Hon har tilldelats Landstingets kulturstipendium
Rubus Arcticus med denna motivering:

Att integrera miljö, arbetsmiljö, lokalplanering och upphandling är en kvalitetsoptimering som är beundransvärd
och ett gott exempel inom och utom
landstinget. Exempelvis var Folktandvården tidiga med en intern miljöstatistik, har full kemikaliekontroll samt
en regelbundet återkommande miljödag för chefer och miljöombud.

Camilla Blomqvist närmar sig sina berättelser och karaktärer med värme
och ödmjukhet och lyckas med sitt
absoluta gehör för språkets nyanser
att skapa stor igenkänning. Med humorn som ständig följeslagare gestaltar hon vår samtids stora frågor och
synliggör hur dessa påverkar vår vardag. Med sina rötter fast förankrade
i Ersnäs lyckas hon sträcka sina grenar högt mot poesins himmel utan att
tappa balansen.

Ullas arbete har resulterat i att Folktandvårdens miljöarbete är bäst inom
landstinget och i nationell toppklass
inom landstingssektorn.
Camilla Blomqvist är även hon uppvuxen i Ersnäs, närmare bestämt i
Svedjan. Camilla är numera bosatt i

Sophia Altman bor på Kammen (se
intervju sidan 6 med hennes man).
Sophia har av Socialförvaltningen, Luleå kommun, tillsammans med kollegor fått utmärkelsen ”Årets vassaste

Vad vill du ge bort i julklapp?
Julmarknaden på Ralf Lundstengården var stämningsfull och välbesökt. Där
fanns en hel del smått och gott att köpa och god mat att njuta. EB frågade om
julklappstips så här inför jul:

Sophia Altman

förbättringsarbete”. Vid Klippgatans
gruppboende har Sophia utvecklat
”teckenkommunikationen hos dem
själva (personalen) för att bättre
stödja kunder som inte verbalt kan
uttrycka sig” vilket resulterat i att”
kunden mår bättre och använder sin
egen röst i större utsträckning.”

E

EIF Skidverksamhet

rsnäs IF fortsätter att träna våra
duktiga barn och ungdomar i
längdskidåkningens ädla konst. Vår
träningsgrupp består nu av 13 barn/
ungdomar som tränar regelbundet
2 gånger i veckan. Träningarna leds
som tidigare av Jonas Persson, Mats
Gustafsson och Björn Samuelsson.
Träningarna hålls söndagar 18:30
samt onsdagar 18:00 i Gläntan.
Helgen 22-23/11 var hela gänget på
träningsläger i Dundret för att vässa
formen. Barnen tränade hårt och målmedvetet; höll ordning och hjälpte
till med mathållningen på bästa sätt!
Bättre SkidUngar kan vi inte få! Allt
beröm till dem!
För de minsta barnen kommer vi att
starta SkidKul i januari, Emil Welin
och Karolina Swärd kommer att ansvara för denna grupp även i år. Mer
info om detta kommer efter jul.
Skidsektionen har ägnat hösten åt
att bredda skidspåret på vissa trånga
partier. Detta för att kunna möjliggöra
både klassiska spår och skate.

Ros-Marie Bäckström
Hm… Jag skulle ge bort
något man kan förbruka, kanske något man
kan använda som sockar eller vantar!
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Kerstin Nes Aludden
Detta! (Pekar på rotslöjd från Bali på bordet). En personlig favorit är också det här
stället i trä som kan
användas både som
fruktkorg och pappershållare.

Hetsig tomte
(bara luvan fastnade på
bilden)
I år har jag säcken full av
en massa aktivitetsarmband så att folk kan logga
sin egen hälsa. Men fråga
inte om mitt blodtryck just
nu är du snäll, ställ ut en
gravlaxmacka på julafton så
blir jag glad!

Information om skidverksamheten
kan ni hitta i vår FB-grupp Ersnäs IF
Skidor.
I skrivande stund finns det ju tyvärr
inte så mycket snö, men vi hoppas på
en bättre vinter än förra året!
Björn Samuelsson
Se Bilden på nästa sida --->

V

ad vore ett litet samhälle som Ersnäs utan personer som tar initiativ, driver på, alltid beredda att göra
en insats? Betydligt andefattigare är
säkerligen flertalet av oss överens
om. I förra numret av EB intervjuades en sådan eldsjäl nämligen Elaine
Blomqvist.
Nu har byns kvartalstidskrift gjort ett
hemma-hos besök hos en annan av
dessa stöttepelare. Hilding Lindbäck
är ett välbekant namn i vår by.
Ersnäsbladet (EB): Visst tillhör även
Du den numera rätt så stora gruppen
av ersnäsbor som är inflyttare?
Hilding Lindbäck (HL): Det stämmer
Året var 1970. Som vanligt i flyttsammanhang var det kärleken som var
orsaken. En ersnäsflicka vid namn
Vanja var den oslagbara attraktionen.

Ett lyft

EB: Allt lever kvar med ett undantag:
Ersnäsloppet.
HL: Innan världcupen lade beslag på
längdskidåkarna, förekom i senare
delen av säsongen tävlingar runt om i
bygderna med de stora kanonerna på
starlinjen. Ersnäs har gästats av storheter som Thomas Wassberg, Juha
Mieto, Gunde Svahn, Oddvar Brå bara
för att nämna några. Bill Kock, amerikanen som introducerade skating i
skidåkningen fanns också här. Alla seniorsegrare på herrsidan var antingen
OS- eller VM-guldmedaljörer.

EB: Din flytt blev ett lyft för Ersnäs.
Strax började saker och ting att hända, eller hur?
HL: Mitt första engagemang handlade
om en ombyggnad av fotbollsplanen.
Bl a försågs planen med ett bevattningssystem som vi för övrigt var
först i Norrbotten med att installera.
EB: Du har haft en central roll i en rad
sammanhang. Det är lika så gott att
vi gör en lista.
HL: OK! Så här skulle den se ut:
◊
◊
◊
◊

Majbrasetraditionen väcks till liv
Ersnäsdagen
Midsommarfirandet
Elljusspåret tillsammans med en
annan, numera före detta bybo,
Bengt Lindgren
◊ Ersnäsloppet som arrangerades
åren 1975-1995
◊ Ersnäsrevyn
tillsammans
med
hustru Vanja. Första föreställningen 1986
◊ Åtgärder för att skolan skulle bli
kvar och att Ersnäs fick ett dagis
(som förskolan hette på den tiden)

EB: Och byn ställde upp.
HL: Det behövdes många funktionärer. Och duschar. Det var många hem
som öppnade sina dörrar för våra gäster.
EB: Något om Ditt liv på revyscenen
om jag får be.
HL: Det är ingen överdrift att säga
att Ersnäsrevyn tillhör de företeelser
som mer än någonting annat gjort
namnet Ersnäs känt. Ersnäsrevyn är
också det av mina engagemang som
jag är mest stolt över. Och ensemblen
lever vidare. I fortsättningen kommer Ersnäsrevyn att ha Ebeneser som
sin hemmascen. Och dagen för nästa
premiär är redan spikad: 15 oktober

2015. Du frågade också om min favoritroll. Utan tvekan improvisationerna
tillsammans med Lasse Lindvall.
EB: Vad tycker Du är bäst med Ersnäs?
HL: Ersnäsrevyn naturligtvis (skratt).
Skämt åsido: Vi har traditioner och ett
livaktigt föreningsliv. Detta är inte alla
samhällen förunnat av vår storlek.
Vi ser varandra. Det var någon som
myntade begreppet: Det är mer äkta
att bo i Ersnäs. Visst stämmer det.
Samtidigt har vi det mesta en nutidsmänniska kan önska sig ett par mil i
norr om byn.
EB: Du har under årens lopp lagt ner
oräkneliga timmar av ideellt arbete,
till gagn för vår by. Vad är det som
driver Dig?
HL: Jag är nog en produkt av folkrörelseandan som haft sådan stor betydelse för utvecklingen i vårt land.
Jag fick med mig den känslan med
modersmjölken. Att jobba för samhällets bästa var inte en plikt, det var
en självklarhet. Hoppas att denna inställning kan leva vidare inte bara här
hos oss utan runt om i landet. Men att
jobba ideellt är också positivt för den
egna personen. Det är härligt att jobba tillsammans, att känna gemenkapen och så småningom se ett resultat.
Så avslutar vi samtalet med en person som i sina ungdomsår också var
en framgångsrik utövare inom både
längdskidåkning och simning. Vi avslutar med en liten konkret detalj ur
Hildings liv: 1969 var Hilding tränare
för det stafettlag i simning från Luleå
Simsällskap som vann SM på 4x100
meter det året. Hilding har många
strängar på sin lyra.

Träningslägret vid Dundret. Ungdomarna samlade.

5

V

år serie om ersnäsbor, födda utanför vårt land, fortsätter. I de två
föregående numren av Ersnäsbladet
har vi presenterat Vera från Ryssland och Rafaël från Spanien. Den här
gången ska vi stifta närmare bekantskap med Albert, med efternamnet
Altman, som föddes i Gorkij i Ryssland
för 31 år sedan.
Ersnäsbladet (EB): När kom Du till
Ersnäs?

Tummen upp

EB: Men nu sitter Du här vid ett köksbord på Kammen i Ersnäs.
AA: Ja, och mitt emot Dig sitter Sophia. Vi möttes på nätet 2009. Sofia
bodde med mig ett halvår i Israel. Hon
ville norrut. IT-branschen befann sig
då i kris. Det var inte lätt att få jobb.
Även detta bidrog till att jag inte hade
några problem med att ta beslutet att
flytta. Malmudden nästa.

EB: Just i dag är vädret som allra
sämst på vår breddgrad (slask och
blötsnö). Medelhavets sol har varit
Din följeslagare större delen av livet.
AA: Inga problem. Opåverkad. En del
säger sig bli trötta av november/decembermörkret. Det gäller inte mig.

Albert Altman (AA): För tre år sedan. Efter något år i Svartskatan, fick
vi chansen att hyra det här huset på
Kammen. Vi, det är min fru Sophia
och jag.
Född 1983 i Ryssland eller rättare
sagt i Sovjetunionen som denna del
av världen då fortfarande hette. Då
jag var sju år gammal, beslutade
mina föräldrar sig för att flytta till Israel, till en stad där som heter Naharia. Ett av de första minnena från den
nya platsen var ljudet från de långdistansraketer Saddam Hussein vid
den här tidpunkten ägnade sig åt att
beskjuta Israel med. Som invandrare
fick mina föräldrar börja med att jobba inom serviceyrken som inte motsvarade den utbildning de hade. Men
efter några år var de tillbaka i sina tidigare yrken.
EB: Ja, den tågordningen är vi ju inte
heller i Sverige helt obekanta med.
Och vad ägnar Du Dig själv åt?
AA: Min arbetsgivare är ett stockholmsföretag som heter IT Adviser.
Dess produkt är att hjälpa företag att
försvara sig mot hackers. Den engelska benämningen för en befattning
som den jag har är ”ethical hacker”.
Min utbildning i Israel var just inom
det här området.

EB: Vad saknar Du?
AA: Det jag saknar i Ersnäs saknar
jag i hela Sverige nämligen en israelisk maträtt som heter hummus. Visst
finns den på t ex ICA Maxi men, men..
en sämre variant om jag ska vara ärlig. Och om det någonstans i Luleå
vore möjligt att spela snookers, skulle
det stället då och då få ett besök av
mig.

EB: Vilken är Din favorithobby?
AA: Mitt jobb är också min hobby. Jag
giller att läsa tekniska tidskrifter inom
mitt specialområde. Min nyfikenhet
driver mig.

EB: Och nästa steg Ersnäs?
AA: Sophia hade sedan några år tillbaka sina islandshästar i byn. Dessutom fanns min blivande svärmor här.
Byn verkade sympatisk. Återigen ingen beslutsångest.
EB: Vi kan nog säga att vid det här
laget är Du inbodd här i byn. Vad är
fördelen med Ersnäs?
AA: Nära naturen. Lugn miljö. Avstressande. En känsla av harmoni.
Dessutom känner jag mig socialt
hemma här med bekanta runt om i
trakten.

Det gamla Ersnäs

EB: Tror Du att små orter som Ersnäs
har en framtid?
AA: Definitivt! Jag är övertygad om
att många vill bo så här. Lugnet! Vad
som behövs är en modern, väl fungerande infrastruktur.
EB: Vilken är Din favoritplats dels i
Ersnäs, dels i världen utanför Ersnäs?
AA: Skogsområdet på Sandnäsbergets nordsluttning och Amsterdam.
EB: Vilken är den främsta skillnaden
mellan Din uppväxtmiljö och den miljö som Du nu lever i!
AA: Israel har 333 invånare/km2.
(Motsvarande siffra för Luleå kommun
är 34 och för Norrbottens län 2,5 invånare/km2. Red. anm.) Här i Ersnäs
behöver vi inte trängas. Jag gillar att
det är så. Jag gillar Ersnäs.

”Jåå, bland världsliga nöjen jer
de nog som likest att sitt oppå
skithuse”.
Ur P.O. Enquists Musikanternas
uttåg

Efterlysning
Är det någon i byn som har en bil
nummer två stående. En fransk familj
(volontären Juliettes föräldrar) lånar
vårt hus under julhelgen. De har behov av en bil för lokala transporter.
Kontakta persson.sven@telia.com
eller telefon 0920-311 80.

Bilden tagen ca 1972 från nuvarande Ralph Lundstengårdens parkering (tidigare affärstomt) mot söder. Till vänster en bit bort syns Ersnäsvägen. Tranmyrvägen och hyreshusen byggs senare.
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Du som har planer för morgondagen, bär reflexer om du går ut
i kväll!

Ö

Väglysen efter Axel Mårds väg och Bäcktorpsvägen

nskemålen om utökad belysning
på landsbygden har varit stort under en följd av år, men anslagen har
varit så små att enbart någon enstaka
belysningspunkt kunnat sättas upp.
Under planperioden har anslaget ökat
från 50 tkr till 300 tkr, vilket ger möjlighet mellan 15 - 20 nya belysningspunkter per år.
Mars 2011 skrev Byaföreningen en
skrivelse till Luleå Kommun om väglysen efter Axel Mårds väg och Bäck-

V

torpsvägen. Dessa vägar är populära stråk
för motionärer av allehanda slag. Fyra väglysen var det akuta behovet. Nu har det äntligen blivit verklighet så när som på en stolpe,
där satte tjälen stopp p.g.a. försenad igångsättning. Den kommer på plats till våren. Så
nu kära bybor som promenerar, cyklar, rider
m.m. efter vägen har det blivit en aning ljusare. På bilden ser du en av de fyra nya lamporna.
Hans Blomqvist och Elaine Blomqvist.

En (modig) ung fransyska på vinterresa i norra Sverige

id en tidpunkt då temperaturen
sjunker och dagarna blir allt kortare, kan jag - en ung person från
Lorraine (i nordöstra Frankrike) - intyga att Norrbotten är mycket vackert
och att människorna här är varma.
Det har redan gått två månader sedan
jag satte ner mina resväskor i detta
nordiska land och jag har fått goda
möjligheter att ta väl vara på tiden.
Jag har redan bott hos fyra familjer
(Elisabet/Sven Persson i Ersnäs, Anneli/Lennart Hietala i Alvik, Johanna
Hietala/Antoine Fleckenstein i Antnäs
och Susanna Selberg i Alvik). Och nu
bor jag hos min femte värdfamilj som
är Marianne och Tord Marklund här i
Ersnäs.

beundrare av skogspromenader men
numera inträffar det åtminstone en
gång i veckan!
Under min tid som volontär här i Sörbyarna kommer jag också i kontakt
med andra företeelser som t ex undervisning. Aldrig hade jag trott att
det skulle hända. När jag arbetar i de
olika förskolorna, blir jag medveten
om hur de små barnen formas och
lär sig. Samtidigt lär jag mig själv en
massa av dem. Tack vare de här kontakterna lär jag mig också varje dag
några ord på svenska. Jag lär mig att
ha tålamod och att kommunicera med
gester… Att ”samtala” med barnen
utan att tala deras språk, det är något
magiskt med det.

Jag vill tillägga att Sverige har ett av
världens bästa undervisningssystem.
I motsats till hur det är i Frankrike,
blir de svenska barnen hörda, lärarna lyssnar på dem, lärarna är mindre
stränga, barnen tillbringar mycket tid
utomhus (jag talar nu om förskolan)
och därmed upptäcker de naturen
och hur den fungerar. Frankrike har
mycket att lära av Sverige men detta
är min personliga uppfattning.
Jag är verkligen glad över att få tillbringa ytterligare två månader i Norrbotten, denna isiga men vackra region
och jag hoppas å min sida att kunna
tillföra Luleå någonting.
Hej då!
2014 11 20
Juliette Leuner
Juliette har också skrivit två krönikor,
som har publicerats på www.ersnas.
se. Klicka på ANEA.
Oro är som en gungstol – den
ger dig något att göra, men den
tar dig ingenstans. ~ Erma Bombeck

Marianne, Juliette och Tord
Alla dessa familjer har tillfört mig
mycket under minavistelser hos dem.
Jag har lärt mig att leva i en annan
rytm än den jag är van med hemma
i Frankrike. När jag umgås med alla
dessa olika personer blir jag klar över
att det är en sak som de har gemensamt: naturen. Varje familj, som jag
har träffat, gillar att vara ett tag ute
i naturen varje vecka antingen det
handlar om att promenera, jogga,
fotografera. I Frankrike är det annorlunda, vi lever inte så nära naturen.
Jag älskar den här norrbottniska inställningen och jag fattar smak för
den. I Frankrike är jag inte någon stor

Jag har också undervisat i franska
på senare tid. Det handlar då om Julia Stenlund från Boden, som ger sig
av till Novéant i början av december
för att jobba där som volontär i fyra
månader. Ibland är det inte så enkelt
att svara på Julias alla frågor. Franska är ju mitt modersmål men trots
detta kan det finnas ord och begrepp
som det är svårt att förklara. Det är
efter att ha varit med om allt detta
som jag inser att det krävs en särskild
förmåga för att kunna undervisa och
jag upplever hur förtrollande det är
att förstå varandra även när man inte
talar samma språk.

S

Platsannons

edan en tid tillbaka har vi en ung
fransman boende här i Sörbyarna,
närmare bestämt i Antnäs. Han är
den ene av de två volontärer som vi
f.n. har hos oss. Namnet är Antoine
Fleckenstein. Nu är Antoine mycket
intresserad av att få tag på ett helt
vanligt jobb. Han är öppen för alla förslag. Ersnäsbladets läsekrets är redan
den inte så liten. Tänker vi dessutom
på alla kontakter våra läsare har runt
i om i kommunen, blir det fråga om
ett stort nätverk. Antoines varma förhoppning är att den här vägen få kontakt med någon som är ute efter en
flink medarbetare. Antoine har under
hösten studerat svenska och är redan
riktigt hemma i vårt språk.
Har Du ett uppslag meddela
persson.sven@telia.com
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Omflyttare
En flytt behöver inte vara geografiskt
lång för att ha stor betydelse. Valet
att stanna på orten men på ny adress
är ett gott betyg till Ersnäs! Här har
vi äran att få kungöra några ”omflyttare”:
Marianne och Tord Marklund har
flyttat från Ersnäsvägen 61a till Ersnäsvägen 59. ”Officiellt” har de bott
där sedan 1 oktober 2014 och är nöjda med nya bostaden.

Nyinflyttade

På Ersnäsvägen 142 bor familjen Ljung. Per
Ljung söker jobb på LTU som forskare och Stina
Ljung jobbar på LTU. Barnen Edith 3 år och Erik
3 månader. Det var bara Erik som ville posera för
fotografen.
Familjen flyttade till Ersnäs i September från
Umeå. Per har sitt ursprung i Blekinge och Stina
från Skellefteå. Ersnäsbladet önskar dem välkomna
till Ersnäs.
I början av december kommer Lars
Gustavsson att flytta in på Axel
Mårds väg 97. Lars har bott på flera
olika adresser i byn, men nu blir residenset det nybyggda huset i kurvan
upp mot Bäcktorpsvägen och skogen.

I stället har Andreas Marklund, son
till ovanstående, flyttat in på Ersnäsvägen 61a med sin fru Malin och
barnen Elsa snart 2 år, och Assar ca
halvåret. Tidigare bodde familjen nära
E4-korsningen, nu blir det lugnare
utemiljö för de små och ett stenkast
till farmor och farfar!

Linda Åberg med döttrarna Klara
10 år och Matilda 7 år har flyttat in
på Svartskatavägen 208. Ersnäsbladet hoppas att de kommer att trivas
gott i sitt hus där de har bott sedan i
somras.

Ersnäsbladet och byaföreningen önskar alla inflyttare och omflyttare
en God Jul och fortsatt trivsel!

Familjen Marklund dy.

Fler omflyttare
Från Ersnäs västra sida till den östra
på Svartskatavägen 346, har Robin
Jacobsson flyttat in med rosviksbördiga Jenny Lindskog.
Här har de bott sedan november
2013. Jenny är föräldraledig med de
pigga buspojkarna Milton 1,5 år och
Ludvig 5 månader medan Robin jobbar på Däckgiganten i byn.
LÄSARBILDEN. Levande hästkrafter. Hästar och körkarl hemmahörande
i Blåsmark. Foto Elaine Blomqvist.

Vill Du dansa?
Anmäl Dig då till Gunnel Eriksson, tel 310 91, gunnel.eriksson@bergsbyn.net
Ersnäs motionsdansförening tar emot med öppna armar, helst par och väldigt gärna karlar.

www.ersnas.se
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