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Årets Ersnäsare 2015

V

ad är det som i våra dagar gör Ersnäs allmänt
känt? Ersnäs Amatörteater
känner många till men numera ges föreställningarna
inne på stadens scener. Nu
är det en annan tillgång som
attraherar folk att besöka
Ersnäs: Ralph Lundstengården. Dess grundare och
innehavare Christina Holmberg, född och uppvuxen i
Ersnäs, tilldelades på Ersnäsdagen den 4 juli utmärkelsen Årets Ersnäsare. Mer
om detta på sidan 6. Även
Trafikverket uppmärksammar Christinas skapelse.

KOMMANDE EVENEMANG
EIF:s sista hemmamatcher för säsongen

Sön 30/8 kl.16.00 IFK Arvidsj. 2
Sön 6/9 16.00 Sikfors SK
Sön 20/9 16.00 BBK U-21 2

HembergsUtmaningen

Terrängtävling runt Hembergsleden
söndagen den 20 september kl. 12.
Start och mål vid Ersnäs skidstuga
(Gläntan). Mera på sidan 3.
Ersnäs IF

Surströmmingsmiddag

Årtiondets Ersnäsare 2005 - 2015

I

samband med korandet
av Årets Ersnäsare 2015
gjorde byns föreningar en
kupp för att hylla Sven Persson för hans insatser inom
byns föreningsliv. Helt utanför programmet så delades
det ut ett diplom till Sven
med rubriken ”Årtiondets
Ersnäsare”.

Kvinnokören Lapponica

sjunger i Ankaret den 23 sept
kl. 19.00. Entré med fika 80 kr.
Byaföreningen och Qvinnokören
Lapponica

ErsnäsRevyn 30 år 2015

Motiveringen lyder:
”För att i dåtid och nutid varit en pådrivande person för
byns utveckling där samarbete över gränser varit den
gyllene ledstjärnan såväl lokalt, nationellt och internationellt”.

i Ankaret torsdagen den 10 september kl. 18.00. Anmälan till
Elaine Blomqvist på tel. 310 52 eller 076-645 12 01 senast söndag 6
september.
Hembygdsföreningen

Föreställningar på
Ebeneser Kulturcentrum:

Här lyssnar Sven när Bo Axhammar berättar
om det nyinstiftade priset! Det var en engångsutdelning som möjligen upprepas år 2025!

N

Torget

u har stockarna, som
skiljer
parkeringen
från gräsmattan, blivit
nedgrävda. Det hände
den 6 augusti genom
Torggruppens
försorg.
Där var fler inblandade än
bilden visar.

9, 10, 11 oktober
16, 17, 18 oktober
23, 24, 25 oktober
Biljetter på www.ticnet.se
samt på Kulturens Hus.
Läs mera på www.ersnas.se

Julmarknad 21 november
på RL-gården

Ersnäs logotype kan du hämta
på www.ersnas.se (se nedan)

www.ersnas.se
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Våra behov
”Teknologin har smitt länkar överallt
och binder samman människorna som
aldrig förr men den har också stängt
in människor i deras handhållna apparaters solipsistiska*, magnetiska
värld”.
Är detta enbart en äldre persons klagolåt, en som inte lyckats hänga med
eller kan det ligga någonting i detta
citat? Det är inte mina egna ord. Den
amerikansk-brittiske journalisten Roger Cohn står för formuleringen.
Flertalet av oss har säkert varit med
om att bli bortvald. Vi sitter i ett sällskap runt ett matbord, runt ett soffbord eller runt grillen. Någon i sällskapet har också sällskap av sin ständigt
påkopplade iPhone eller någon apparat av det slaget. Pling och personen ifråga lämnar gemenskapen, inte
fysiskt men mentalt, förflyttar sig ut
i rymden och väljer annat umgänge.
Det kan tänkas att det närvarande
sällskapet var inne i en intressant diskussion, skämtade och skrattade eller
bara samtalade i godan ro om alldagliga ting.
Att bli bortvald tillhör inte livets höjdpunkter. Det vet åtminstone alla som i
skolan fick vänta på att bli invald i laget. Men toleransen att bli cyberbortvald har säkerligen ökat av det enkla
skälet att många ger sig av ut i rymden i situationer av det slag som här
beskrivs. Umgänget med apparaten
har normaliserats dvs blivit allmänt
accepterat. Därmed kan den motsägelsefulla situationen uppstå att sociala media får asociala konsekvenser.
Ett mynt har två sidor. Det finns en
uppenbar fördel med sociala media.
Kontakten med vänner och bekant,
som inte är i ens närhet, blir tätare
och i nuet. Kontakter kan hållas vid liv
på ett helt annat sätt än när vi skrev
ett brev, postade det och väntade att
efter några veckor få ett svar.
Emellertid finns det andra nackdelar än att den närvarande personen
eller det närvarande sällskapet blir
bortvalt. De små barnen har fått en
konkurrent – åtminstone så länge
som de inte själva har börjat klicka.
Daghemspersonal kan vittna om att
så är fallet. På badstranden ägnar sig
20 procent av småbarnsföräldrarna åt
rymden i stället för att hålla noggrann
koll på vad de små har för sig.
Varje dygn står 16 vakna timmar till
vårt förfogande. Större delen av den
tiden används för nödvändiga aktiviteter: arbete, hushållsgöromål, studier, att ta hand om nästa generation.
Men alla förfogar också över fri tid.
Vi väljer själva hur den används. Här
finns många val att göra. Alla kan vi
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fundera över våra val och kanske också ibland fundera över om andra val
skulle innebära att vi upplever tillvaron som mindre stressande.

intressen på ett så skickligt sätt lyckats att manipulera vårt beteende.
Sven Persson
* Betyder inåtvänd. Det
viktigaste är att manifestera det egna jaget.

Eftersom sociala media
är så närvarande, tillfredsställer de uppenbarligen ett behov. Detta
behov har vi tydligen
haft med oss sedan vi för
tio tusen år sedan, om
inte ändå tidigare, började att finna vår nuvarande form som sociala
varelser. Först nu tillåter
tekniken att vi kan tillfredsställa detta behov.
Det är i sådant fall inte
bara fråga om en modevåg och att kommersiella

PS. Såsom läsaren av
ovanstående text märker, ägnar sig Ersnäsbladet inte enbart åt att
uppmärksamma företeelser i vår omedelbara
närhet. Bladet är öppet
för allt och alla. Var så
god. Detta är en inbjudan. Adresserna finner
Du i redaktionsrutan.

Familjenytt
Födda
Lina och Anders Öhlund på Klubbvägen 111 fick den 25 mars sitt tredje
barn. Han heter Oskar, och var då 50 cm lång och vägde 3315 g. Storasyster heter Livia och storebro Emil.
Inflyttade
Emil Hallberg och Ann-Sofie Berglund med barnen Lukas och Milla har flyttat in på Tranmyrvägen 19 i juni.
Micael Karlsson och Nina Stokke och tvillingarna Tone och Erik har flytta in
på Ersnäsvägen 75.
Thomas Jonsson har flyttat till Helena Strandberg på Ersnäsvägen 77.
Har Du något till Familjenytt, skicka det till krister@krivision.se

Bokbussarna i Ersnäs
Hösten 2015
För allmänheten:
Ralph Lundstengården kl. 13.15 den
2/9, 30/9, 4/11 och 2/12.
Fotbollsplanen kl. 18.55 den
9/9,
7/10, 11/11 och 9/12.

Prislista för annonser i EB
Stående spalt:
1/8 spalt - 50 kr
1/4 spalt - 100 kr
1/2 spalt - 200 kr
1/4 över två spalter - 200 kr
1/2 över två spalter - 400 kr
Redaktionens Krister Öhman åtar sig
att svara för layout när så önskas.

Barn- och ungdomsbokbussens besök
i skolan och förskolan:
Ersnässkolan, kl. 08.30 - 13.00 och
Ersnäs förskola, kl. 13.10 - 13.40
den 21/9 och 9/11.
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!

i Ersnäs
Grupper
Ersnäs by
Ersnäsmaffian
Alåns vänner
Four Villages (Vårt ANEA-samarbete)
Sidor
Fyrklöverns Skoter & Fritidsförening
Ersnäs Förskola

Var är bilden tagen?

Julgran på Torget

P

å Rådslaget i mars så
var vi alla överens om
att julen 2015 skulle Torget prydas av en ”riktig”
gran. (Rådslaget = byns
föreningar i samarbetsmöte.)

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

Bilden i föregående ...
... nummer visade var bilförare inte
lyckats köra längs cykel- och övergångsstället utan att riva upp marken
utanför övergångsstället.
2015-05-25
Bilden är tagen vid rondellen,
västra sidan.
Inger Svedin, Klubbvägen 61

När julgranen är på plats, kommer Elisabet och
Sven Persson med glögg och pepparkakor enl.
bilden.

2013/14 har vi satt en ledbelysning i flaggstången,
vilket också lyste fint.
Frågan är nu om det finns
någon markägare som vill
skänka en gran, den bör
vara ”bra” till, för transport från stubben till Torget. Vi behöver någon som
tar på sej att frakta den.
Vi behöver också frivilliga
som hjälper till att få den
påklädd och på plats.
Undertecknad tycker att vi
använder den ledbelysning
som finns (ev. inköp av en
till). Ledbelysning tar väldigt lite ström, bra för miljön och kassan.

D

Då snön kommer och med den plogningen, får
inga snöhögar skottas upp mot där granen står.
Hör av er till smejob45@lulea.st eller 0766451201 om du vill göra en insats eller skänka
en gran.
Elaine Blomqvist, Ersnäs Byaförening

Info från EIF

et börjar dra ihop sig till slutspurt
i årets seriespel för div. 5 södra
herrar, där vi i allra högsta grad är
med och slåss om seriesegern vilket
skulle innebära div. 4:a-fotboll nästa
säsong på Arena Pålbacka. Det finns
dock en möjlighet till för avancemang
i seriesystemet, eftersom tvåorna i de
3 div. 5-serierna kvalar om en plats
till div. 4 nästa säsong. En uppmaning
till byborna är att komma och heja
fram den Röda fotbollsmaskinen på
våra kvarvarande hemmamatcher.
Söndag 30/8 kl.16.00 IFK Arvidsj. 2
Söndag 6/9 kl.16.00 Sikfors SK
Söndag 20/9 kl.16.00 BBK U-21 2

Det är orättvist att behandla
olika människor lika.

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

Bagarstugan
Passa på att baka innan vi stänger bagarstugan, det gör vi den 1 oktober.
Ring Elaine för info och bokning på
076-645 12 01 eller 0920-310 52
E-post: smejob45@lulea.st

Ett eventuellt kvalspel startar helgen
26-27/9
Väl mött på Arena Pålbacka!

F

örra hösten arrangerade vi en
barnteater i Ankaret. Vi håller på
att kolla upp med Norrbottensteatern
samt Lulestass om de är ute på turné
med någon föreställning som skulle
passa att köra i byn. Vi återkommer
med mer info om det går i lås.
Vi vill även passa på att tacka Svedjans obestridde snöplogskung Kjell
Engström när han nu väjer att lägga
snöplogen på hyllan. Kjell har under
ett flertal år skött om plogningen av
skidstadion Gläntan.
Anders Vikberg, EIF

S

Hembergsutmaningen

öndagen den 20:e september är
det dags för Hembergsutmaningen
igen. Äntligen! Kom med och spring,
lunka eller gå runt Hemberget. Första
start 12:00, banor och klasser för alla
från 0 till 100+...
För mer info se www.ersnas.se
Start och mål i Gläntan där vi även
har servering av fika och hamburgare.
Björn Samuelsson, Ersnäs IF

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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Torgstädning

S

tädkvällen på Torget ägde rum den
26 maj och i år var det många hjälpande händer som ställde upp. Skulle
tro att det var rekord, ca 18 personer,
om jag nu inte missat någon och det
är verkligen kul och uppskattat av oss
i Torggruppen.
Räfsning, krattning av boulebanan,
uppsättning (justering av hängrännor
på toaletten/förrådet) och kantklippning var en del av aktiviteterna och

som vanligt blev alla bjudna på hamburgare, kaffe och tårta när arbetet
var avslutat. Elaine ordnade detta.
Ett stort tack till er alla som deltog och
gjorde kvällen till en trevlig samvaro
med mycket prat och skratt. Hoppas
att vi syns även nästa år.
Ulla Isaksson-Axhammar,
Torggruppen

Bilvisning i Ersnäs

P

iteå Bilveteraner besökte Ersnäs
och Ralph Lundstengården den 21
juli 2015. Den gången var inte vädrets makter på deras sida. Ute var det

regnigt, men inne i Stenladugården
var det gemytligt. Några bybor var
där för att beskåda fordonen.

Pejling
Apropå Piteå Bilveteraners besök på Ralph Lundstengården:
Varför har du detta brinnande intresse för gamla bilar?

Lennart Sundén, Ersnäs
Alla grabbar har ett intresse för bilar, när jag
var 11 år lärde min pappa mej köra bil, sen var
det kört.
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Tore Andersson, Piteå
Jag har haft intresse för
bilar sen barnsben, nu
är det även gamla bilar.
Jag är ägare till en Fairlane -64. som jag åker
på bilträffar med.

Ove Öberg, Piteå
Gamla bilar kan man
mekka med, men med
dagens bilar är man
ställd. Har haft bilintresse hela livet. Köpa gammalt och repa.

Sommarnöje/utmaning

S

å har vi gjort det igen! Tagit sista kontrollen, alltså den 41:a vid
årets sommarorientering.
Vilken
lämplig utmaning ska vi nu finna?
Ersnäs IF’s banläggare Björn och Jonas har gjort ett förnämligt arbete
genom att placera ut alla dessa kontroller på de mest skiftande ställen i
skogarna kring byn. Att var och en
själv sedan kan lägga upp sin orientering är en stor fördel. Vissa dagar har
vi avverkat fyra kontroller, och någon
annan dag blev det nio stycken.

Fler än en gång har maken Krister och
jag konstaterat att ”oj då, just det här
skulle vi aldrig ha sett om vi inte haft
orienteringen!” Ett exempel är synen
av en imponerande mängd fläckigt
nyckelblomster (jungfru Marie nycklar), som vi en dag bjöds på.
Vilka spännande händelser vi har varit med om under våra orienteringspass. Vid ett tillfälle drabbades jag
av en lätt klaustrofobisk känsla då
vi trampade omkring i ett parti med
tät vegetation och ostadigt underlag
med vattenfyllda hål täckta av grenar.
Sista dagen stupade maken raklång
som en fura, då han halkade på det
regnvåta underlaget. Jag såg för min
inre syn att vi med all säkerhet skulle
få hjälpas åt att ”möblera tillbaka” en
kvaddad näsa. Puh! Som väl var gick
det inte så illa, eftersom landningen
var mjuk och stenen som mötte var
rekorderligt mossbeklädd.
Tack för alla fina naturpass! Jag längtar redan efter nya utmaningar nästa
sommar!
Ingegerd Skoglind-Öhman

Möjligheter för oss i byn
Byaföreningen erbjuder:
• Delta i valet av Årets Ersnäsare
• Delta i Midsommarfirandet på Torget
• Använda utedasset i Gläntan och WC på Torget
• Använda grillplatserna vid Gläntan (där finns
ved), Torget och utefter Hembergsleden
• Erhålla Ersnäsbladet 4 ggr/år
• Ersnäs hemsida, www.ersnas.se
• Ersnäs Facebooksida, Ersnäs by
• Vandra på Hembergsleden, gratis broschyr
• Använda Boulebanan vid Torget
• Tillgång till Ankaret, hyra för privata träffar
• Ersnäsföretag kan hyra reklamplats på tavlan
vid byns infart
• Outnyttjad ungdomslokal finns vid Ankaret,
om ledarintresse finns kan vsh startas
• Ersnäs logotype - hämtas på www.ersnas.se
EIF erbjuder:
• Tillgång till fotbollsmatcher, vara med i laget,
träna
• Ersnäsdagen på Torget, underhållning, fika
• Delta i firandet av Nationaldagen på Torget
• Delta i Sommarorienteringen under sommaren
• Barnen kan deltaga i skidträning under vintern, samt en skidresa
• Barnen bjuds på teater eller annat uppträdande i Ankaret under hösten
• Delta i Hembergsutmaningen, 6 km terränglopp eller kortare sträckor för barn & ungdom
• Använda Elljusspåret för skidåkning vintertid,
där finns även uttag för motorvärmare
• Använda Elljusspåret för motion övr. årstider
• Delta i Klubbmästerskapet på skidor, många
åldersklasser
• Delta i Nederluleåstafetten i Antnäs (EIF är
medarrangör)
• Leka, spela och träna på hockeybanan
Hembygdsföreningen erbjuder:
• Tillgång till Bagarstugan sommartid
• Tillgång till Torpet, hyra eller gästa vid arrangemang
• Njuta av julgranen på Torget (även byaföreningen)
• Gratis el på torget (även byaföreningen)
• Delta i vårens Paltmiddag i Ankaret
• Delta i höstens Surströmmingsmiddag i Ankaret
ANEA erbjuder:
• Under 25 år, delta i ungdomsutbudet med Novéant
• Över 55 år, delta i seniorutbytet med Novéant
• Alla kan delta i utbytet med Novéant, gästa
dem och ta emot dem i ditt hem
Alåns vänner erbjuder:
• Delta i den årliga träffen vid grillplatsen vid
Alån i augusti
Alla föreningar erbjuder:
• Ge förslag till/styra föreningarnas verksamhet
• Utlottnig av nio vinster till medlemmarna

V

i i redaktionen för Ersnäsbladet gissar att det
är få av byns invånare som inte tycker att detta
utbud och detta ideella arbete är värt att stödja
med 100 resp 175 kronor (den gemensamma
medlemsavgiften som alla läsare av Ersnäsbladet
känner till vid det här laget).

Ett stadigt gäng

I

början av 1970-talet fanns det en rejäl efterfrågan på tomtmark runt om i kommunens byar. Kommunen svarade på detta
med att ta fram detaljplaner på olika håll, bl a för Ersnäs.
Kommunen köpte mark av några jordägare och det som nu är
Tranmyrvägen började ta form. Byborna var lite undrande över
placeringen. Området är ju så sankt! Bangladesh (Ostpakistan)
blev namnet. Sankt har nog det området varit i långliga och avlägsna tider. Men i slutet av 1860-talet grävdes ett stort dike,
graven kallad, som avvattnade markerna i den här delen av byn.
Detta grävande, naturligtvis för hand, var delvis staligt finansierat
och lär vara en föregångare till det som numera kallas AMS sysselsättningsskapande åtgärder.
Stort dräneringsdike och en mängd dränering i samband med
husbyggen! Nu går alla torrskodda i området och Bangla Desh
kallas numera Nyområdet.
En solig julidag samlades 16 personer till ett kaffeknytkalas hos
familjen Öhman på Tranmyrvägen 14. 40 år av boende firades. Av
de ursprungliga bosättarna bor fortfarande 14 kvar på den plats
där man slog ned sina bopålar från maj 1975 till januari 1977. Två
i denna förnämliga grupp har vid en senare tidpunkt anslutit sig
till ”urbefolkningen”.
Gatunamnet Tranmyrvägen, ett påhitt? Ingalunda. Ett av mina
första minnen från denna plats: jag sitter vid frukostbordet en
tidig junimorgon, just nyinflyttad. Mina ögon blickar ut över det
fält som numera är fyllt av hus. Vad ser jag där nere i närheten av
graven? Jo, en flock tranor. Det finns fortfarande gott om denna
imponerande fågel i vår närhet även om de har fått flytta sig en
bit längre bort från Björnströms tomt där de befann sig denna
junimorgon för 40 år sedan.
Sven Persson
Ralph Lundstengården heter byns förnämliga restaurang.
Ralph Lundsten? Säkerligen förknippar de flesta i Ersnäs detta
namn med en person. Men speciellt nyinflyttade kanske inte känner till bakgrunden. Ralph, född 1936, var ersnäsbo fram till 22
års ålder då han drog söderöver. Under alla år har han hållit tät
kontakt med sin hemby. Han är den ende med ersnäsanknytning
som finns med i Nationalencyklopedin. På nätet finns mängder
av information om Ralph. Ersnäsbladet kommer i ett kommande
nummer att publicera en större intervju med byns berömde kompositör.
På Ersnäsdagen utlottades för första gången nio vinster bland
de 160 som för 2015 erlagt medlemsavgift. Denna utlottning
kommer att bli tradition. De lyckliga vinnarna blev i bokstavsordning: Lennart Blixt, Gunilla Björklund, Kristina Eriksson, LarssonKristofersson, Hans Nilson, Sven Persson, Lennart Elvelin, Stefan
Eriksson och Håkan Johansson.
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E

Årets Ersnäsare

n av Ersnäsdagens höjdpunkter
blev som vanligt korandet av Årets
Ersnäsare. För nionde året i rad delades denna utmärkelse ut. I våras beslutade byns föreningar att även personer, som genom sitt yrke har haft
och har betydelse för vår by, skulle
kunna bli Årets Ersnäsare. Tidigare
fanns en begränsning till insatser av
ideellt slag.
På grund av denna förändring hade
juryn i år en lätt uppgift. Den solklara
mottagaren var Christina Holmberg,
som för 18 år sedan startade Ralph
Lundstengården, en restaurangrörelse som attraherar många besökare till
Ersnäs. Företaget är i ständig utveckling. Den gamla stenladugården är
nu ombyggd till en mycket smakfullt
inredd restaurang. I anslutning finns
det nybyggda köket.

stor tillgång för oss bybor. Att runt
knuten ha ett sådant förnämligt matställe är inte alla förunnat.
Så här lyder motiveringen:
Utmärkelsen Årets Ersnäsare 2015
tilldelas Christina Holmberg för att
med energi, nytänkande, uthållighet och glädje ha utvecklat en framgångsrik verksamhet som med känsla
och smak i en norrbottnisk gårdsmiljö
tillvaratar det norrbottniska kulturarvet.

N

Ralph Lundsten var en av de
första att gratulera Christina.

Rörelseglädje med Tira Blixt

är Tira Blixt levererar ett
rungande trumsolo får en ko
i hagen intill feeling och tar ett
högt skutt. Ljudet från de handgjorda trummorna väcker verkligen danslust!

sporter som längdskidåkning, dans
och friidrott. Är utbildad sjukgymnast
och massör, och har arbetat lång tid
inom friskvård och hälsofrämjande
verksamhet berättar Tira. Kreativiteten är också ett stort intresse i livet
och har tagit sig uttryck i arbetet som
maskör för teater-och filmproduktioner. EB konstaterar att det här är en
människa med många strängar på sin
lyra!
EB: Berätta lite om ditt företag ”Creative Moves”!
Företaget har funnits i tre år, och Tira
jobbar parallellt med andra jobb och
uppdrag. Huvuddragen inom verksamheten är yoga, dans och massage.
Tira berättar att dans har en läkande
inverkan på både kropp och själ. Kundernas ålder varierar från cirka 20-70
år, varvid EB reflekterar över att hälsa
är något som behöver skötas om livet
igenom. Närmast ska hon gå en kurs i
yoga mot utbrändhet. Yoga är ett bra
verktyg att lära ut för den som vill öka
sitt eget välbefinnande.

EB var nyfikna på Tiras företag ”Creative Moves”; ett företag som med sitt
namn binder ihop hennes stora intresse för både skapande och rörelse.
EB: Vem är Tira Blixt?
Uppväxt i Ersnäs, alltid varit intresserad av idrott, sysslat med varierade
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Det är våra bekanta i Frankrike som
riktar blickarna mot det vintriga Norrbotten. En grupp på cirka 35 personer anländer hit den 13 februari och
återvänder mot södern den 21 februari. Vänortsföreningens ANEA är i full
gång med att planera programmet.
Våra besökare bor hos familjer i våra
tre samverkande byar Alvik, Antnäs
och Ersnäs. Här erbjuder sig möjligheten att knyta kontakter över gränserna. Och dessa kontakter går inte
enbart i nordlig riktning. Gästfriheten
i Novéant, den lilla franska orten vi
samarbetar med, är stor. En hel del
av oss har tagits emot där nere på
samma sätt som vi nu tar emot våra
franska gäster. Intressant och utvecklande för familjemedlemmar, oavsett
ålder.

Inte bara vanliga, ibland långväga,
matgäster dras till denna attraktion.
Här har även under sommaren arrangerats ett antal bröllop. Anläggningen är på väg att utvecklas till en
riktig bröllopsgård.
Ralph Lundstengården är också en

N

Vintern lockar

orrbotten får alltfler besökare
även vintertid. Snö, kyla, mörker
fascinerar en hel del människor från
andra länder. Kanske blir en del av oss
förvånade men så är det. Ett exempel
på den saken är ett besök i februari
nästa år.

EB: Nu är det snart höst igen och
många vill komma igång med något
fysiskt aktivt. Har du något råd att ge?
Börja att göra vad som helst kreativt
som gör dig glad, det är klart att det
är bra om det är något fysiskt, men
även annan form av skapande är också bra menar Tira. Få igång energin!

Vi behöver fler värdfamiljer inför februaribesöket. Hör av er till
persson.sven@telia.com eller 0920311 80 för närmare information.
Även om familjemedlemmarna är
upptagna av arbete och skola, är detta inte något hinder. Programmet anpassas därefter. Men språket då? Inga
problem! Dels växer kunskaperna i
engelska även bland fransmän, dels
löser sig samvaron även om man inte
flytande talar varandras språk.

EB: Vilka planer har du för hösten och
kommer du att dra igång något i Ersnäs framöver?
I september hålls en ”måbra-helg”,
troligen i stan. Det vore roligt om intresse finns att träna det jag kan erbjuda här i Ersnäs också. Dessutom
kan det vara skönt att slippa åka in till
stan- och fint för att skapa en gemenskap avslutar hon.
Så alla ersnäsbor, håll utkik på
www.creativemoves.dinstudio.se och
ge dig själv möjligheten få uppleva
rörelseglädje i höstrusket!

E

Suomi i Ersnäs

rsnäsbladet har tidigare berättat
om Vera från Ryssland, Rafaël från
Spanien och Albert från Israel. Nu har
turen kommit till ännu en ersnäsbo
med rötterna utomlands: Soile från
Finland.
I Luleå kommun bor det 2 800 personer, födda i Finland eller vars båda föräldrar är födda i vårt nära grannland.
Därmed blir finländarna den största
gruppen i Luleå med utländska rötter.
Soile Lindblad är en av dessa 2 800.
Ersnäsbladet (EB): Berätta om hur
det började.
Soile: Jag är född i Rovaniemi och
växte upp i Torneå. Mitt modersmål
är naturligtvis finska.
EB: Men nu Sverige. Varför?
Soile: Det var ont om jobb i Finland
då jag slutade gymnasiet. Därför gav
jag mig av till Sverige där jag omgående fick anställning i Sandviken.
Detta var 1974. Kent, min man, kom
in i bilden och jag drog norrut. Efter
några år på olika platser flyttade vi
1991 från Boliden till Tranmyrvägen.
EB: Även om Sverige och Finland har
mycket som förenar, finns det säkerligen också skillnader – förutom språket. Vilka är de viktigaste, tycker Du?
Soile: Då vill jag nämna tre saker:
* I Sverige är vi mer jämställda på
arbetsplatsen. Socialt är det mindre
avstånd här än i Finland mellan chef
och underställda medarbetare.
* Den finska skolan är mer auktoritär
vilket jag tror är en av förklaringarna
till att finska elever uppvisar mycket
bättre studieresultat än de svenska.
I den omtalade PISA-undersökningen
kommer Finland på tredje plats (bara
Korea och Japan ligger före) medan
Sverige hamnar på plats 28 bland de
undersökta 33 länderna. Skolan är
väl ändå till för att eleverna ska inhämta kunskaper. Mitt intryck är att
kraven även på universitetsnivå är
högre i Finland än i Sverige.
* Sannfinländarna, Sverigedemokra-

ternas motsvarighet, ingår i regeringen. Detta parti på den yttre högerkanten får inflytande och därmed tycker
jag att Finland är mer demokratiskt
än Sverige. (EBs utsände lämnar naturligtvis inte sin neutrala yrkesroll
och avstår från debatt.)
EB: Vad finns i Finland som inte finns
i Sverige?
Soile: Tangomusik i radio och på fester.
EB: Den främsta fördelen med Sverige?
Soile: Det sätt sjukvården bemöter
mig.
EB: Du är immigrant. Vilken metod
väljer Du: integration eller assimilation? (Det senare innebär att man helt
går upp i det svenska och lämnar sina
rötter. Reds anm.)
Soile: Integration. Annars blir man ju
en halv människa.
EB: Vilket är Ditt viktigaste råd till en
utlandsfödd som bosätter sig i Sverige.
Soile: Svaret är solklart. Lär Dig
svenska snarast möjligt. Sök Dig
svenska vänner.

Mer på matbordet

I

nför årets älgjakt har SvartskatansErsnäs Jaktklubb tilldelats tio vuxna
djur och tio kalvar och Ersnäs Jaktklubb sex vuxna djur och sju kalvar.
Totalt i länet får 16 000 älgar fällas.
I realiteten fälls cirka 12 000 djur. I
runda tal innebär det ett tillskott på
1,3 milj kilo älgkött på de norrbottniska matborden.
Alla har vi våra fördomar. Folk i södra
Sverige har många förutfattade meningar om oss här i norr. Exempelvis
upphör all verksamhet i länet under
de första veckorna i september. Då
befinner sig nämligen norrbottningen
i älgskogen. Vilken är sanningen? Jo,
av den vuxna befolkningen är det tio
procent (20 000 personer) som lever
upp till sörlänningens syn på hur vi lever i dessa trakter.

V

Mogen ungdom reser

i har ett utbyte av volontärer bland
de unga (se bild sid x). Nu vidgas
det samarbetet med Novéant till att
omfatta även 50 +.

EB: Det kanske inte är alltid så lätt att
komma i kontakt med oss svenskar.
Soile: Visst är det så. Men vi kan alla
hjälpas åt. Röda Korset har en förmedlingsverksamhet för invandrare
som vill förbättra sitt svenska språk.
Jag deltar i detta och har ett antal
gånger träffat en ung kvinna från Afghanistan. Vi pratar med varandra. Vi
läser tidningen. Detta är någonting vi
alla kan engagera oss i.
*
Med detta goda råd är intervjun slut.
Den som är intresserad av att ge en
hjälpande hand vad gäller invandrarnas integration via kunskaper i svenska, kontakta Röda Korset här i stan
genom
birgitta.bjoerklund@bahnhof.se

Under två veckor i juni hade vi besök
av Denise Dawo, en intresserad och
engagerad novéantfransyska.
I slutet av september ger sig dessa
bybor iväg till Novéant på ett motsvarande besök: Elisabeth Gren, Tord
Marklund och Kristina Strandberg
(Antnäs). I gruppen ingår också paret
Pohjanen/Ljungros från stan.
Kvartalsbilden
Sune Öhlunds får vid Bäcktorpsvägen.
Bilden tagen av Elaine Blomqvist
2015-06-07.

Många skulle ha det bra,
om inte andra hade det bättre.
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Inflyttade till Ersnäs
Ersnäsvägen 75: familjen Stokke-Karlsson

F

lyttlasset har precis i dagarna gått från Luleå när EB
tittar in. En slump gjorde att
Nina Stokke, Micael Karlsson
och tvillingarna Tone och Erik 6
år, hamnade i Ersnäs. Ninas son
William 18 år, kommer också att
bo här emellanåt. Paret sökte
egentligen hus till Micaels bror
när de fann detta och ögonblicklig kärlek till huset uppstod. På
pluskontot hamnade att de hört
att Ersnäs var en barnrik och
trevlig by! Nina är från natursköna Narvik och arbetar som

ekonom på avdelning Vattenkraft på Vattenfall, och överkalixkillen Micael är driftschef på
Ferruform. Familjen är riktiga
”frilufsare” och har redan kikat
på framtida skidmöjligheter på
längden och utför i närområdet.
Det sista, som överger
oss, är glädjen att ha en
plats vid bordet.
Horace Engdahl

Alåns vänner

Tranmyrvägen 19:
familjen Berglund-Hallberg

L

ukas 4 år tränar cykel för full fart medan
pappa Emil Hallberg får kämpa för att hänga
med! Inne i huset hittar vi lillasyster Milla 10 månader och mamma Ann-Sofi Berglund. Här har
hela familjen med katten Skrållan och hunden
Tekla bott sedan flytten från Mjölkudden i juni.
Familjen är glada över att många lekkamrater till
barnen finns i närheten, och stortrivs med hus
och läge. Emil är från Avan och Ann-Sofi kommer
från Luleå. Just nu är hon föräldraledig från jobbet som restaurangchefsassistent på Max i Luleå,
och Emil ser till att folk kommer ut på Internet i
sitt arbete som linjeanläggningstekniker.

Alåns vänner samlades i år vid DåLakajen för att traditionsenligt fira Alån på Nationalälvarnas dag som i år inföll den 15
augusti. Vädret var utmärkt, korven god och stämningen gemytlig och stillsamt uppsluppen.

Ersnäsvägen 77:
Tomas Jonsson

T

homas Jonsson kommer från Kalix, han har
bott på olika ställen i länet, men har nu slagit
ner sina bopålar på Ersnäsvägen 77. Thomas har
två vuxna barn, som bor i Öjebyn och Skellefteå.
Thomas är automationsingenjör (data inom industrin) och har jobbat på ABB i Luleå. Han ska
börja i egen regi. Han valde Ersnäs som boplats,
för där fanns ju kärleken.
Ersnäsbladet och byaföreningarna önskar
familjerna välkomna till Ersnäs och alla fina
föreningar!

www.ersnas.se
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