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Hembergsleden 10 år
Jubileumsvandring 7 juni

S

KOMMANDE EVENEMANG
Nationaldagen 6 juni

öndagen den 19 juni 2005 invigdes leden
med en gemensam vandring längs den 6 km
långa sträckningen. Detta hade vi tänkt uppmärksamma genom en ”jubileumsvandring”
den 7 juni.

Torget kl. 12-14.
Flaggan hissas kl. 12.15.
Våffelförsäljning och lotteri.
Arr: Ersnäs IF & Ersnäs amatörteaterförening

Arbetet med leden genomfördes av frivilliga
krafter och i samarbete med Skogsvårdsstyrelsen. Den totala sträckan är 6 km med kortare
slingor som är 4 och 3 km.

Midsommar 19 juni

Torget 11.30 - 14.00.
11.30 klär vi midsommarstången,
resning kl. 12. Fika och lotteri
Arr: Byaföreningen

Vi samlas uppe vid gläntan kl. 12.00. Sven Persson och Bo Axhammar kommer att leda vandringen, ta med matsäck och korv för en grillpaus uppe vid rastplatsen på Hemberget.

Vernissage 27 juni
kl. 11-15 på
Ralph Lundstengården

Ersnäskonstnärerna Vanja Lindbäck
och Lars Eriksson (Rejnus) ställer ut
i Stenlagårn och Logen. Restaurang
och kaffeservering. Utställningen pågår t.o.m. 4 juli.

Ersnäsdagen 4 juli
Torget kl. 11 - 15.
11.00 Ersnäsdagen öppnar
13.15 Utlottning av medlemspriser
13.30 The Hot Spot spelar & sjunger
14.30 Årets Ersnäsbo koras
Marknad, Ponnyridning,
Ansiktsmålning, Ringkastning,
Lotterier, Hamburgare
Kaffeservering, godbit/laxsmörgås
Halstrad strömming i tunnbrödsrulle

Öppen Atelje Vanja Lindbäck
Arr: Ersnäs IF och Ersnäs
Amatörteaterförening

Hembergsledens dag 2008. En paus vid rastplatsen på Hemberget.

Alla är Välkomna!

V

Samling på Torget

årt samarbete med vår lilla franska vänort, Novéant, fortsätter.
Då och då träffas alla intresserade för
trevlig samvaro.
Ett sådant tillfälle infinner sig fredag
den 12 juni kl. 18 och platsen är
Torget.
Kontakta
persson.sven@telia.com
(tel. 311 80) för närmare information.

Vi vårstädar Torget tisdag 26 maj
med start kl. 18.00 och avslutar jobbet med hamburgare. Välkommen
med krattan eller annan användbar
utrustning!
Torggruppen

Resten av året
•
•
•

Surströmming i Ankaret i
september
Hembergsutmaningen c:a
20 september
Julmarknad på Ralph Lundstengården 21 november

Ralph Lundstengården kl.11-16.
Alviks blandade kör, Logen kl. 12.
Restaurangen öppen.
Arr: Ralph Lundstengården

Pubafton 4 juli

Logen kl. 21-01. Rooster spelar.
Inträde 100 kr.
Arr: Ralph Lundstengården

Piteå Bilveteraner till
Ralph Lundstengården

den 21 juli kl 19.00. Välkomna att
beundra bilarna! Restaurangen och
Caféet öppna.

Sägenleden 29 aug

Turen startar i Gammelstad kl. 12.
Se artikel på sidan 4.

www.ersnas.se
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Missad utsikt från Hundberget

D

odla kaktusar… Det är därför det är så
vilsamt att gå upp på ett berg och njuta
av utsikten, strunta i plikterna ett tag.
Sen kan man gå ner igen med påfylld
energi till nya utmaningar och göra omgöra rätt.

et blev ingen tur till Hundberget i
helgen, saker kom emellan som det
ofta är. Så jag vet inte vilken utsikt jag
gick miste om, men hoppas ta reda på
det i sommar.

Det är mycket som ska tas tag i så här
på vårkanten med sommaren en vindpust bort. Förskolans trehjulingar trampas ihärdigt de sista varven av de blivande skolbarnen. Slutspurt för skolelever,
sommarjobb, fotbollscuper, semestrar,
trädgårdar och byggprojekt hägrar för
många. Resultatet vet vi i höst. Kanske
drömmer man om solmogna tomater
men upptäcker i augusti att man råkat

Som vanligt blir det några fina evenemang här i Ersnäs i sommar, datum återfinns i detta nummer. Vi håller tummarna
för gott väder och kom ihåg att nominera
årets Ersnäsare inför Ersnäsdagen!
Ersnäsbladets redaktion önskar alla läsare en skön sommar!
Karolina Svärd

Familjenytt

Den som gräver en grop åt andra
han jobbar ofta svart.
Okänd iakttagare

Rådslag 2015
Varje år i mars månad träffas företrädare för byns föreningar för att planera det kommande året och för att
diskutera gemensamma frågor. I år
var det för fjortonde året i rad som
detta rådslag genomfördes.
Protokollet från mötet kan Du läsa på
www.ersnas.se

Inför Ersnäsdagen
Bokning av marknadsstånd för Ersnäsdagen görs till Rose-Marie Bäckström 0920-310 58, mobil 070-636
28 82 - 100 kr/bord
Marknadsstånden placeras på torget.
Loppisförsäljning efter Ersnäsvägen,
bord ombesörjes av försäljarna och
ingen avgift.

Födda
Carin och Kristoffer Barrelöv har fått en dotter den 17 april. Hon vägde då
3560 gr och var 49 cm lång. Storebror heter Edwin och de bor på Tranmyrvägen 21.
Inflyttade
Marjatta Samuelson och sonen Pelle har flyttat in igen på Ersnäsvägen 81.
Anton Lindvall och sonen Agaton har flyttat till Vasskäret 238.
Erika Lailasdotter och Gabriel Ökvist med dottern Ally, 11 månader, har flyttat in på Ersnäsvägen 196.
Avliden
Eva Lidström

* 1/2 1924

† 24/4 2015

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

Bagarstugan

Medarbetare

Elaine Blomqvist meddelar att Bagarstugan öppnade för bakning 1 maj.

Redaktionen för Ersnäsbladet vill gärna knyta ytterligare en medarbetare
till sig. Är Du intresserad, kontakta
persson.sven@telia.com

Ring Elaine för info och bokning på
076-645 12 01 eller 0920-310 52
E-post: smejob45@lulea.st

Kom med i gemenskapen!

D

u är välkommen att vara delaktig
i Torgets sommarskötsel. Klippa
gräset, vattna blommorna och kanske
plocka litet skräp. Det tar dig några
stunder under din valda vecka.
Åkgräsklippare och en vanlig gräsklippare samt bensin finns.
Vår jourlista för 2015 finns på
www.ersnas.se under Torg-gruppen.
Anmäl ditt intresse till Elaine Blomqvist på smejob45@lulea.st eller tfn.
0920-310 52

Vid Hembergsleden 2009-06-07 - efter branden 2006-08-10
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Dessutom vårstädar vi Torget tisdag
26 maj med start kl. 18.00 och avslutar jobbet med hamburgare. Välkommen med krattan eller annan användbar utrustning!

Nya styrelser i föreningarna
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

Var är bilden tagen?
E-posta till krister@krivision.se var
du tror bilden är tagen. De som svarar rätt listas i Ersnäsbladet nästa
nummer.

Ersnäs Idrottsförening
Ordf. Björn Samuelsson, 0920-312 33
Sekr. Bo Axhammar, 0920-311 04
Kassör Anders Vikberg, 070-686 84 76
Från vä: Anders, Björn och Bo
Ersnäs Hembygdsförening
Ordf. Helena Strandberg, 0920-310 13
Sekr. Karin Sandström, 073-818 70 60
Kassör Elaine Blomqvist, 0920-310 52
Från vä: Helena, Elaine och Karin
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

Föregående bild
I föregående Ersnäsblad ställdes samma frågan om en bild. Här är det enda
inkomna svaret, rätt förståss:

Svartskatan-Ersnäs Jaktvårdsklubb
Ordf. Ulf Olsson, 070-699 76 35
Sekr. Germund Beckenäs, 0920-25 42 18
Kassör Ulf Lundgren
Från vä: Ulf Olsson, Ulf Lundgren och
Germund Beckenäs

Bilden är tagen i dasset i Gläntan.
Jag som tror det är
Helga Gustafsson, Axel Mårds väg 66.
Helga med familj erhåller medlemsskap i byns tre största föreningar för
år 2016.

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
Snart årsmöte, kanske annorlunda styrelse. Ingen bild

EIF:s hemmamatcher 2015
Mån 25/5 19.30 IFK Arvidsjaur 2
Ons 27/5 19.00 IFK Kalix

kvartsfinal Lilla Coop Norrbotten Cup

Ons 10/6 19.00 Infärdens SK 2
Ons 24/6 19.00 Unbyns IF

Mån 3/8 19.00 MSSK/ÖIF 2
Tors 13/8 19.00 Norrfjärdens IF
Tis 25/8 18.30 Sävast AIF
Sön 6/9 16.00 Sikfors SK
Sön 20/9 16.00 BBK U-21 2

Grattis Helga!

På www.ersnas.se finns föreningsinfo och kompletta styrelser.

Vi har ju vår Facebooksida på nätet,
”Ersnäs By”. Där finns det senaste!
Vi är nu uppe i 340 medlemmar. Håll
tillgodo.

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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Sägenleden.

ägenleden är en kulturled som gör
historien levande och som tar dig
till platser där oförklarliga händelser
sägs ha inträffat. Lär dig mer om vårt
immateriella kulturarv på den 53 km
långa leden.
Sägenleden är lokaliserad till fyra platser i Luleå där oförklarliga händelser
sägs ha inträffat: Avrättningsplatsen
i Gammelstad, Kvarnvallen i ANtnäs,
Ralph Lundstengården i Ersnäs och
Bäckmellanbodarna i Måttsund.

F

örutom att någon väsnas på vinden
har många även upplevt att det
kommer någon gående över gården
utanför restaurangen. Ibland känner

personalen att det luktar piprök i husets gamla kök trots att det är rökförbud. Då brukar de skoja och säga
att ”han står väl vid bardisken och röker” och syftar på att det är en manlig
ande. Det finns också en kvinna som
visar sig i Ralph Lundstenkammaren,
sittande vid orgeln. Hon är klädd i
gammeldags kläder från början av
1900- talet.
Sägendagen infaller den 29 augusti,
då erbjuds allmänheten att uppleva
Sägenleden. Dagen startar i Gammelstad kl. 12.00 via Måttsund, Ersnäs där bussgruppen bjuds på fika
på Ralph Lundstengården (ca 13.15)
vidare Kvarnvallen Antnäs, sedan avslutas turen vid den gamla
kyrkogården i Gammelstad kl. 15.00.
Under turen kommer korta dramatiseringar av de
sägner som sägs ha utspelats sig på respektive
plats att inträffa. Vid alla
platserna finns en kod
som man kan skanna med
mobilen och lyssna.
Info om priser för hela turen kommer på hemsidan
www.ersnas.se
Skrock och Skrömt.
Folktro om spöken och
övernaturliga väsen i Luleåtrakten.
Beatrice Norberg.

Vi blir klokare när vi erkänner
vår okunnighet.
Sokrates

Den som väntar på något gott
väntar ofta för länge.
Okänd filosof

Pejling
Hur har du planerat din sommar?

Lasse Lindvall
Gunnar Lauritz
Sara Borgström
Ledig så mycket som Jag ska sätta upp ett Bygga bastu här hemma.
möjligt. Fortsätta repa- växthus och odla toma- När tiden tillåter bär det
iväg med husbilen.
rera vårt gamla hus.
ter.
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Nästan 50 saknas

u så här i mitten av maj kan vi
summera bybornas beredskap att
ställa upp för Ersnäs genom att betala
en mindre avgift till tre av byns föreningar – Bya-, Idrotts- och Hembygdsföreningen. Drygt hälften av inkomna
medel finansierar tryckningen av det
blad som Du just nu håller i handen.
Medlemsförteckningen visar att vi har
fått 33 nya medlemmar. Mycket glädjande. Dessvärre saknas 46 namn på
listan dvs. personer som i fjol lämnade sitt bidrag men i år missat den
åtgärden. Säkert är det så att detta
inte är ett uttryck för missnöje utan
helt enkelt ett resultat av förbiseende.
Och den saken är lätt att reparera.
Det belopp det handlar om 175 kronor
för familj, 100 kronor för ensamstående.
Kontonumret: Bankgiro 5979-5996.
På Ersnäsdagen kommer de som betalat årets avgift att särskilt uppmärksammas. Nio priser på vardera cirka
200 kronor lottas ut på basis av medlemsförteckningen. Det kan sålunda
bli en ren vinst att via avgiften till de
tre föreningarna visa sin lojalitet med
vår by.

D

Årets Ersnäsare 2015

å vi nu för nionde gången ska utse
Årets Ersnäsare har förutsättningarna förändrats på en viktig punkt. Tidigare har urvalet av kandidater begränsats till personer som i en eller
annan form på ideella grunder arbetat
för byn. Att arbeta ideellt innebär att
man utför oavlönat arbete i ett gott
allmännyttigt syfte. Ett litet samhälle
som vårt skulle vara bra mycket mindre inspirerande utan det här slaget
av insatser och engagemang. De hittills tio (i fjol fanns tre på pallen) belönade har i hög grad bidragit till detta.
Inför årets val vidgas kretsen av kandidater. Även personer som har betydelse för byn i sin yrkesroll t ex i
egenskap av företagare ingår i fortsättningen i kretsen av kandidater.
Alla inbjuds att komma med förslag.
Vi i juryn hoppas att den här förändringen också ska aktivera er som
kommer med namnförslag. Juryn,
som fattar beslutet, består av RoseMari Bäckström (tel. 0920-310 58),
Karl-Gustav Pettersson (K-G@brevet.
se) och Sven Persson (persson.sven@
telia.com). Anmäl Din kandidat till någon av medlemmarna senast den 27
juni. Utmärkelsen delas ut på Ersnäsdagen som i år äger rum lördagen den
4 juli.

Ej kommunalt anslutna avloppssystem

Alåns Vänner

I

Svedjan med omnejd finns ett stoppdatum, 2016-11-11.
Efter detta datum får inte avloppssystemen användas,
därför att då är de inte längre godkända. Detta gäller de
fastigheter som inte är anslutna till kommunens avloppssystem.
Innan dess måste fastighetsägarna skaffa nya avloppssystem till sina fastigheter. Det gäller ca 40 hushåll i Ersnäs,
i Svedjan och öster om Peder Öberg samt vid Svartskatavägen.
Det är kommunens Miljönämnd som med stöd av Miljöbalken har ställt dessa krav på avloppsanläggningarna. Det
rör sig om ett stort antal anläggningar i kommunen.
Kraven på anläggningarna kan se olika ut, beroende på
markbeskaffenhet och placering – i närheten av älvar och
vattendrag är kraven större.
Berörda fastighetsägare i Ersnäs har utsett en arbetsgrupp
som ska underlätta genomförandet med att byta ut avloppssystemen. Arbetsgruppen har kontaktat Grund och
Byggservice i Älvsbyn AB för att få förslag på hur systemen
bör utformas. De kommer också att utföra installation av
de valda systemen. Arbetet påbörjas under hösten 2015.
Eftersom det handlar om omfattande installationer utförs
merparten av dessa under 2016.

A

låns Vänner är till för alla med intresse för Alån. Det
finns en Facebooksida - sök på Alåns vänner - där vi
delar kunskaper, bilder och upplevelser.
Vi firar också NaionALÅdagen i augusti varje år på Nationalälvarnas dag genom att samlas vid grillplatsen vid ån
(skoterleden) som man når via Skäret landvägen.
Lotta Lauritz

Den 9 maj träffades de berörda hushållen till ett informationsmöte med Niklas Sandberg från Grund och Byggservice i Älvsbyn AB, som informerade om de olika avloppsanläggningarna, miljötänkandet, kostnaderna m.m. Han
berättade att det är väldigt olika mellan kommunerna, bl.a.
kostnader, där Luleå kommun ligger i topp.
Kostnad för en fastighet kan ligga mellan 60 000 – 100 000
kr. Det finns också möjlighet ansluta flera till en anläggning, om anläggningen dimensioneras för det. Kommunen
tar ut en tillståndsavgift av fastigheterna på 5.500 kr.
Kostnaderna gör att inflyttningen till byn och byggandet
bromsas upp och det kan också innebära att några tvingas
flytta från sina fastigheter.
Sammanfattningsvis menar ersnäsborna att kommunen
bör ta ett större grepp på avloppsfrågan i sörbyarna och
Ersnäs så att fler kan anslutas till kommunens avloppssystem.
Bilden från informationsmötet i Ankaret
Från vänster Niklas Sandberg och arbetsgruppen företrädda av Hardy Beckenäs och Leif Lundmark.

Ett exempel på avloppsanläggning. 1. Mekaniska reningssteget - skiljer flytande och sjunkande partiklar. Slamavskiljaren töms i regel en gång per år.
2. Biologiska reningssteget - i bädden renas organiskt material, kväve och en
del fosfor. 3. Kemiska reningssteget vid krav på rening av allt fosfor. Dess placering i systemet kan variera, inne i huset eller efter bädden 2. Det är troligt
att det kemiska reningssteget inte fordras vid alla anläggningar i Ersnäs.
Om du vill se fler exempel på lösningar på nätet, Google-sök på FANN.

Rekryten plockade isär kulsprutepistolen och försökte sedan foga ihop bitarna. En sergeant tittade på:
- När jag ser Lundström blir
jag övertygad om att han och
överbefälhavaren har en sak
gemensamt.
- Jaså, vad då?
- Ni har båda två kommit så
långt ni kan inom det militära.
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Lätta steg i tuff terräng mot Sweden Sky Race

ördagmorgon innebär för de flesta
sovmorgon och omtag med kaffepannan i godan ro. Håkan Johansson
väljer hellre slitigt löppass i skogen
på väg mot målet: Sweden Sky Race
(SSR). 57 km terränglöpning med en
stigning på 3000 meter går av stapeln den 8 augusti i Björklidenfjällen.

Jepp, Håkan tänker springa i Ersnäs
IF:s färger!

men de flesta peppar honom för hans
träningsmotivation.

Om Håkan
Alviksgrabben Håkan Johansson spelade fotboll för Ersnäs IF fram till 2008
då en knäskada satte stopp. Därefter
axlade han tränaruppdraget och slutade på topp 2013. Tiden för egen
träning var knapp. I maj 2014 fastnade Håkan i det berömda löpträsket
då han började springa och de korta
rundorna blev allt längre. En övergång till vegankost, delvis som en
”protest” mot den näringshysteri som
råder i träningsvärlden, och ett alkoholstopp gav hälsovinster. Det blev en
radikal helomvändning i livet med en
viktkurva som pekade neråt, ökad ork
och ett allt lättare löpsteg!

2014 deltog han i Hembergsutmaningen, och ambitionen är att få fler
att delta i år. Hembergsutmaningen
passar både vältränad som otränad
genom banans utformning, man kan
löpa/lunka i egen takt. Håkan plussar också sommarorienteringen som
fanns tillgänglig för alla i Ersnässkogen.

Förberedelser inför tävlingen
Godshantering på DHL- terminalen
ger vardagsmotion. Därutöver läggs
cirka 9 timmar i veckan på träning.
Mycket svett har runnit i Måttsundsbackens upptinade pister. Terränglöpning är skonsammare än asfalt.
Längsta löpdistansen hittills är 35 km.
”Morsan blir lite orolig” skojar han,

SSR har snitslad bana, så ingen regelrätt orientering krävs. Av säkerhetsskäl måste man ha en löparpartner,
sjukvårdsartiklar och enklare proviant. 12 timmar kan vara en rimlig
nybörjartid tror han. Fredrik Öman,
tävlande för Antnäs, är Håkans kompanjon på träningspassen och på
SSR. (Deras blogg www.roadtossr.se
beskriver killarnas träning och jakt på
sponsorer, osv. för den intresserade).
Med en bra träningskompis vid sidan
tar man i mycket hårdare, säger Håkan.
EB fick längtan ut i löpspåret och önskar stort lycka till på SSR!

Ersnäs skola med i projektet RYSA
RYSA betyder i detta sammanhang
”Rythm and Seasons” och handlar om
barns/elevers och pedagogers utbyte
av erfarenheter i ett skolprojekt.
Ersnäs skola, Hedens förskola(Antnäs),
Bergs- och Örnässkolans högstadium
samverkar med förskola och skolor
i kommunen Novéant-sur-Moselle i
nordöstra Frankrike januari 2015 augusti 2016.
Målet för RYSA är att barn/elever/pedagoger via brev, mejl, video, Skype
och verkliga besök ska skapa förståelse och kunskap om ländernas kultur,
natur, utbildningssystem osv.
Hitintills har pedagoger/personal från
Luleås verksamheter varit i Novéant
5 dagar i januari och nu i maj åker en
annan grupp dit. Pedagoger/personal
från Novéant har besökt Luleå 5 dagar
i februari och 5 dagar i april.
Förutom att följa barns/elevers och
pedagogers arbete har de franska
besökarna åkt spark i Ersnäs, besökt
Världsarvet i Gammelstad och sist
men inte minst bakat mjukkakor i Ersnäs bagarstuga. Det sistnämnda var
så uppskattat att några av ”de franska
bagarna” genast ville starta bagarstuga när de återvände hem!
RYSA skolprojekt drivs av medel ur
EU:s skolprogram Erasmus med Luleå
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En matpaus i Torpet på Torget i Ersnäs
kommun som svensk ägare
i projektet.
ANEA (Alvik- Novéant- Ersnäs- Antnäs) har sedan flera år ett vänortssamarbete
med Novéant i vilket flera
intresserade är välkomna!
ANEA är medarrangör i
skolprojektet med undertecknad som samordnare.
Gun Hellström Dahlberg
Trivsel i stugan

Leve Europa

S

äkert fanns det bybor som den 9
maj undrade varför den svenska
flaggan den dagen vajade på byns officiella flaggstång på Torget. Sedan
ett antal år tillbaka har vi i Ersnäs en
egen lista över officiella flaggdagar,
en lista som på några punkter avviker
från rikets. Listan har presenterats i
Ersnäsbladet vid ett par tillfällen och
läsarnas synpunkter har efterlysts.
Ingen har hört av sig vilket måste tolkas som att alla tycker att den är bra.
9 maj återfinns på listan. Varför? Jo,
den dagen togs det första steget till
det som idag är den Europeiska Unionen. Året var 1950. Den franske utrikesministern Schumann presenterade

en plan för hur Europa skulle gå till
väga för att krig i vår världsdel för
evigt skulle vara uteslutet. (Se vidare
Wikipedia på nätet.)
Nu råkar det vara så att just vid den
här tidpunkten 1945 undertecknade
nazi-Tyskland sin villkorslösa kapitulation efter andra världskriget. Detta
skedde den 8 maj. På grund av tidsskillnaden hade det redan då hunnit
bli 9 maj i stora delar av dåvarande
Sovjetunionen. I Ryssland är 9 maj av
det skälet en viktig helgdag. Så flaggan vajade också för Vera Aspenfjäll.

Information från Ersnäs Idrottsförening

Vid återvinningsstationen

D

et är lördag 16 maj, mitt på dagen. Jag åker till Ersnäs Återvinningsstation för att sortera iväg
diverse förpackningar. Återvinningsstationen är välstädad, inte ett skräp
någonstans! Se bilden. Det känns
härligt.
Medan jag håller på kommer en man
med bil. Han har endast en soppåse
av större sort.
Han går fram till containern för pappersförpackningar. En hel del lastas
ur påsen och in i containern. Till slut
stoppar han in hela soppåsen i containern.
Jag kan inte hålla tyst utan säger
”stoppade du in en plastpåse in bland
pappersförpackningarna”?
Ersnäs IF fotboll hälsar alla välkomna till sommarens fotbollsfester på
Arena Pålbacka. Kom och heja fram den Röda fotbollsmaskinen till
serieseger i div.5 södra

”Jo, den innehåller frigolit och det
skräpar så förbannat.”
Krister Öhman
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Inflyttade till Ersnäs

nton Lindvall är född och uppväxt i Ersnäs. Sonen Agaton 4 år, bor hos
pappa Anton varannan vecka.

Anton har flyttat tillbaka till Ersnäs efter ett par års boende på Porsön. Han
jobbar åt Duroc Rail, kör traktor med last av bl.a. tåghjul. Han har flyttat till
Klubben, Vasskäret 238, och säger att de egentligen tillhör Alvik. Men han blir
ändå välkomnad till Ersnäs.
Och Agaton tyckte att det var viktigt att hans cykel syns på bilden.

M

arjatta Samuelsson och sonen
Pelle har flyttat tillbaka till Ersnäs
och Ersnäsvägen 81 i mars.
De har bott i stan ett antal år. De
håller nu på att restaurera sin gamla Norrbottensgård. Marjatta tycker
att det ibland är jobbigt att bo på en
byggarbetsplats. Men det är härligt
att vara tillbaka på landet!
De hoppas att huset ska vara klart i
augusti då Pelle fyller 50 år!

I

nflyttade på Ersnäsvägen 196

Erika Lailasdotter och Gabriel Ökvist med dottern Ally 11 månader huserar här
sedan i mars. Från början är de bergnäsare, men har efter tid i Antnäs flyttat
positionerna till Ersnäs. Erikas fåglar behövde mer plats och här finns gott om
utrymme för både människor och djur! För närvarande är Erika föräldraledig
och Gabriel jobbar med data.
De önskas varmt välkomna till byn och alla föreningar!

Välkomna tillbaka!

Bilden tagen av Elaine Blomqvist 2014-11-09 kl. 13.24
vid Dålakajen
www.ersnas.se
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