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Isen på Ersnäsfjärden

KOMMANDE EVENEMANG
Nederluleåstafetten

Lördagen 12 mars i Antnäs. Gemensam start för samtliga lag sker
kl. 10.00, upprop kl. 09.50

Kommunmästerskap för
barn och ungdomar

17 mars på Skidstadion, Gläntan.
EIF

Paltmiddag i april

N

är vintern är som sämst med
-0,8 ˚C, blåst och duggregn, ingen snö i skidspåret och knappt öppet
i slalombacken då dyker den upp och
erbjuder en möjlighet till aktivitet.
Isen på Ersnäsfjärden.
Ersnäsfjärden är grund på de flesta
ställen bara några decimeter djup och
där den är som djupast kanske två till
tre meter. Inom några årtionden kommer den med tanke på landhöjningen
kanske att vara helt försvunnen.
Fjärden är väldigt levande med ett rikt
fågelliv och gott om fisk, exotiska insekter och växlighet om sommaren.
På vintern när isen har lagt sig så vill
fjärden ändå inte riktigt slå sig till ro.
Nytt vatten strömmar hela tiden till

Franskt vinterbesök

D

en 12 februari anländer till Kallax
33 franska medborgare i skiftande åldrar. Sju är barn och ungdomar.
Gruppen är på ett midvinterbesök i
våra trakter inom ramen för samarbetet mellan den franska kommunen
Novéant och byarna Antnäs, Alvik och
Ersnäs.

från Alån och en kallkälla i Möröfjärden men den allra största dynamiken
bidrar förstås havet med. Vid lågtryck
eller sydliga vindar trycks enorma
mängder vatten in i fjärden.
Den första jungfruisen lägger sig i regel i början av november och bjuder
då på ett skådespel med småfisk, sten
och växter synliga under isen. För den
hugade finns då även goda möjligheter att öva sina iskunskaper där man
kan lyssna på isens klang, låta sig jagas av en tunn spricka, se hur kråkfötter eller spindelnät breder ut sig
där man står eller varför inte ta sig ett
litet dopp.
Normalt tar skridskosäsongen på
naturis slut vid första snön men på
Ersnäsfjärden kan man också få fler
chanser när nytt vatten har tryckts
in ifrån havet och spolat över snön.
Flödvattnet kan förstås också ställa
till med svårigheter med att komma
ut på isen, oftast dock inte värre än
att det kan lösas med hjälp av ett par
rejäla gummistövlar eller en gammal
snöskoter.
Emil Welin, Ersnäs

Sammanlagt tolv värdfamiljer tar
emot besökarna. Sex av dessa värdfamiljer finns i Ersnäs.

Ljuset vinner.

Programmet finns att läsa på www.
ersnas.se Är Du intresserad av en
kontakt i det här sammanhanget,
vänd Dig då till antingen Elaine Blomqvist smejo45@gemail.com eller Sven
Persson persson.sven@telia.com

Den 21 december höjde sig solen över
Ersnäs horisont under 2 timmar och
54 minuter. När Du nu får nr 89 av
Ersnäsbladet i Din postlåda den 29 januari, har dagen redan blivit 3 timmar
och 15 minuter längre.

Inbjudan kommer senare via
www.ersnas.se samt din postlåda.
Ersnäs hembygdsförening

Majbrasa

Onsdag 30 april. Platsen är ej bestämd vid ”pressläggningen”.
Ersnäs IF

Föreningarnas årsmöten
Maravägens Samfällighet.

Årsmöte tisdagen den 16 februari
kl 19.00 i Ankaret.

Ersnäs Samfällighetsfören.

Tisdag 23 februari på Ralph Lundstengården. Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Semla och kaffe.

Ersnäs Byaförening

Onsdag 24 februari kl. 19.00 i Ankaret. Föreningen bjuder på fika.
Alla hälsas välkomna.

Ersnäs Hembygdsförening

Måndag 29 februari kl. 19.00 i
skolans matsal. Föreningen bjuder
på fika och alla hälsas välkomna!

ANEA

(vänortssamarbetet)

Måndag 7 mars kl. 19.00 hålls
årsmöte i Ankaret, Ersnäs. Föreningen bjuder nya och gamla medlemmar på fika.

Ersnäs Idrottsförening

Onsdag 9 mars kl. 19.00 i Ankaret. EIF bjuder på fika. Alla medlemmar välkomna.

www.ersnas.se
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Nyår och skott

V

i har gott om pengar. Vi svenskar
har inför nyåret köpt nyårsraketer för ca 250 miljoner kronor. (Källa: DUO, lördag 2 januari 2016.) En
kvarts miljard där nyttan är tveksam
och hur som helst snabbt övergående.
Kvar i naturen eller på vägen blir träpinnar och pappersskräp.
Ja, då har vi raketer, smällare och hundar i samma
”soppa”. Somliga hundar är
rejält rädda, andra inte alls.
Om detta diskuterades det
på nyårsaftonen i det sammanhang där jag firade nyåret.
Kanske man kan dra paralleller med
när barnet gjort sig illa och föräldern
kommer rusande med uppjagad förfäran och det blir allmänt ståhej kring
händelsen. Detta förstärker barnets
olyckskänsla med följd att barnet kan
bli rädd för liknande situationer. Med
ett lugnt agerande efter ”olyckan” så
kan den ur barnets synvinkel snabbt
vara förbi utan men i fortsättningen.

detta år! Och pistolen är en startpistol
alternativt knallpulverpistol.
Vi i redaktionen får ibland tips om vad
som borde skrivas om i Ersnäsbladet.

bajspåsar borde finnas, några i byn
utefter gatorna och några vid gångoch cykelvägen mot Antnäs. Och så
litet fakta i ämnet: Enligt kommunens
sorteringsguide ska hundlatrin i påse
sorteras som brännbart. Hundlatrin
i komposterbar påse sorteras som
komposterbart.

En återkommande upplevelse på hösten är att personer
går på byns gator i mörkret,
morgon och kväll, oftast
svartklädda och utan reflexer. Det är bilförare som berättar detta, upprivna över
att nästan ha kört på någon. Det kan tyckas märkligt att någon riskerar livet
så lättvindigt i dessa tider
då vi blivit mera ego, vi ska
ju mest måna om oss själva numera.

Apropå gott om pengar, under 2015
har registreringarna av nya bilar ökat
med 13,5 procent jämfört med 2014.
Dessutom är denna siffra den högsta
någonsin och slår det tidigare rekordet från 1988 på 343 963 bilar. (Källa:
Bilsweden.se, 7 januari 2016.)

Några tycker att latrinkärl för hund-

Krister Öhman

Detta samtidigt som det i vårt offentliga samhälle är brist på pengar.

Familjenytt
Födda
Linda Gonzales Ruiz och Rafael Gonzales Ruiz på Ersnäsvägen 71, har fått
en dotter, Lily, den 12 januari. Då vägde hon 3410 g gram och var 50 cm
lång. Syskonen heter Milton, Malcolm och Hanna.

Kanske hundfamiljen kan använda
samma taktik med fyrfotavännerna?
Vem vet?

Inflyttade
Tobias Lidström och Angelica Elvelin med dottern Otilia har flyttat in på
Bäcktorpsvägen 46.

Fredrik Steen vet. Han har skrivit en
bok i ämnet. Om att skotträna hunden
säger han: ”Se till att det smäller när
det händer roliga saker”.

Albin Engström och Terese Johansson har flyttat in på Svartskatav. 426

Ett citat: ”Till och börja med kan du
linda in pistolen i en handduk så att
knallen dämpas än mer. Sen kan du
exempelvis varje gång du ska gå ut
med hunden skjuta av ett skott. Sen
går ni ut. Gör ingen affär av skottet
utan låtsas istället att du inte ens hör
knallen. När detta går bra kan du successivt ta bort handduken så att knallen blir högre”.
Sätt igång med träningen, det kommer en Valborgsmässoafton även

Klas Jonas Rimér och Jeanette Nilsson har flyttat in på Tranmyrvägen 15.
Avliden
Bengt Åke Lindgren

* 1/6 1940

† 25/12 2015

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

Bokbussarna våren 2016
För allmänheten:
Ralph Lundstengården kl. 13.15
den 17/2, 23/3, 27/4, 25/5 och 22/6.
Fotbollsplanen kl. 18.55 den 24/2,
6/4, 4/5 och 1/6.

- Å vem firade du jul med, Gustav?
- Fyra minuter med hemtjänsten.
Lindström

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.

Dessutom vill vi ...
i redaktionen för Ersnäsbladet gärna
knyta ytterligare en fast medarbetare
till oss. Är Du intresserad, kontakta
persson.sven@telia.com
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- Mamma, har pappa alltid
varit så där blyg?
Barn- och ungdomsbokbussens
besök i skolan och förskolan:
Ersnässkolan, kl. 08.30 - 13.00 och
Ersnäs förskola, kl. 13.10 - 13.40
den 22/2, 18/4 och 30/5.
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!

- Ja, annars hade du varit betydligt
äldre.

En text som kan läsas på ett
anslag i Auschwitz:
De, som inte kan minns det förflutna, är dömda att upprepa det.
George Santayana
spansk/amerikansk filosof

V

Ett växande Ersnäs - Dina idéer!

arifrån kommer våra uppfattningar? I våra hjärnor ryms både fakta
och värderingar. Värderingarna styrs
av känslor men förhoppningsvis även
av fakta. Detta i ett komplicerat samspel.
En bra början för ett tankeutbyte är
att ta reda på hur det egentligen förhåller sig, alltså fakta. Här kommer nu
ett exempel på detta. Det handlar inte
om någon kontroversiell fråga men
kan ändå vara av intresse för Ersnäsbladets läsekrets eftersom det gäller
vårt närområde.
I den här tabellen återfinner vi en del

fakta, hämtade från kommunens befolkningsstatistik. Året är 2014.
Jämfört med 2011 har folkmängden
ökat i de tre byarna: Antnäs + 6, Alvik + 3 och Ersnäs + 8. Men nativiteten har sjunkit. 2011 föddes 43 barn,
2014 föddes 27. 2011 var det lika
många som flyttade till våra tre byar
som flyttade härifrån. 2014 däremot
var det 33 fler som flyttade härifrån.
Någonting för byaföreningarna med
stöd av byarnas befolkning att ta tag
i? Visst vill Du att vi ska ha fler grannar och visst har du idéer om hur det
ska gå till? Sänd Dina förslag till någon i redaktionen (se ruta sidan 3).

Antnäs
Folkmängd
984
Födda
11
Avlidna
12
Flyttningsbalans
-14
Folkmängdsförändring -15
Utrikes födda
42
Medelålder
37

V

Var är bilden tagen?

Alvik
954
7
12
-10
-15
42
41

Ersnäs
695
9
4
-9
-4
26
43

E-posta till krister@krivision.se var du
tror bilden är tagen. De som svarar
rätt listas i Ersnäsbladet nästa nummer.
Bilden i Ersnäsbladet nr 88
är ett hörn på Torpet skriver Albin
Lundström, Ersnäskammen 55.

En vasalöpare av rang

i är mitt uppe i vintersäsongen
och dess aktiviteter. Längdskidåkning är en sådan. Ersnäsbladet passar på att ställa några frågor till en
framgångsrik vasaloppslöpare: Jonas
Persson, boende på Ersnäsvägen mitt
emot Torget.

(JP): Har aldrig räknat mil. Under juniortiden räknade jag träningstimmar
men en gissning är väl runt 100 mil.
(EB): Lista några argument varför
längdskidåkning är en bra motionsform.

Ersnäsbladet (EB): Ingen i vår by
har varit så framgångsrik i Vasaloppsspåret som Du. Hur många gånger
har Du åkt loppet? Vilken är Din bästa
placering? Vilket år och vilken tid?
Jonas Persson (JP): Jag tror att det
har blivit 18 lopp sedan 1992. Min
bästa placering, 101, nådde jag 2001
på ungefär 4,27. Senare har jag åkt
lite fortare, men då på grund av föret.
(EB): Nämn något speciellt minne
från Dina Vasalopp.
(JP): Generellt håller jag mig i en
ganska tråkig del av fältet, mellan
eliten och de överladdade strebrarna
längre bak i fältet så det brukar inte
bli så mycket dråpligheter (har aldrig
brutit någon stav, skida eller drabbats
av andra haverier).
Ett minne, som blir mer och mer avlägset, är väl när jag gjorde mitt bästa
lopp. Solen sken, skidorna gick som
raketer och formen var på topp. Hade
jag bara åkt lite med huvudet så hade
det blivit en plats inom de 100 bästa.
Det är duktigt bittert att vara så nära
men aldrig få säga att man gått in på
tvåsiffrigt…
(EB): Hur många mil skidor åkte Du
förra säsongen?

pet i stället, men i år verkar det vara
olika helger så det kanske är dags för
premiär?
(EB): Varför är Norge så överlägset i
skidspåren?
(JP): Ingen aning. Men det är väl kul
att Norge är bra på något? :-)

Till höger: Jonas Persson
(JP): Det är en allsidig träningsform
som bedrivs ute i vår vackra natur. Vi
i spårgruppen och tränargänget gläds
över att den insikten är ganska väl
spridd i byn eftersom vi har så pass
högt utnyttjande av spåret och att
vi har en bra grupp ungdomar i träningsgruppen. När detta skrivs har
vi ju dessutom äntligen fått lite snö
så jag hoppas att många snör på sig
skidorna och beger sig till Gläntan.
(EB): Kommer Du att vara med i något lag i Nederluleåstafetten den 12
mars?
(JP): Hittills har Nederluleåstafetten
alltid krockat med Vindelälvsdraget
(draghundstafett mellan Ammarnäs
och Vännäs) så jag har valt det lop-

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 2016 är 18 jan, 16 maj, 15 aug
och 7 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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Bengt Lindgren – en ledare

Å

ret var 1975. Det var nybyggarnas år, nyområdet som senare
fick adressen Tranmyrvägen var under uppförande. I folkmun kallades
det Bangladesh då det var lite sankt
och ofta vattenfyllt under första byggnadsåret. Ny idrottshistoria i Ersnäs
by var på väg att skapas för på Tranmyrvägen 1 flyttade Bengt Lindgren
in med sin familj.

uppåt med först spänstiga språng på
framfoten och sedan sax-tekniken på
den branta biten. Det var backkörningar nedför där bästa längden på
olika vallor granskades. Skidor korsades och gick av ibland, i vissa backar
stannade någon av oss och kräktes
och grinade av ansträngningen, men
efter vila var det bara att fortsätta.
Det var svett, kalla tår, mjölkchoklad
på termos med limpBengt hade en passion
macka, bakhala skidor,
för längdskidor och snart
mycket hjärta och goda
hade en skidsektion bilskratt som värmde men
dats i Ersnäs IF. Vi ungframförallt en gemendomar i byn hade på den
skap och tillhörighet som
tiden ingen organiserad
för alla oss barn och ungidrott att sysselsätta oss
domar i Ersnäs var något
med vintertid, men unväldigt viktigt för oss, än
der Bengts ledning blev
om vi inte kanske insåg
det ändring på den sadet då. Bengt ordnade så
ken. Redan på hösten
att OS-guldmedaljören
började
löpträningen
Sven-Åke Lundbäck med
uppe i Svedjan. Vi träfru Eva kom och tränade
nade spänsthopp uppför
oss minst två gånger.
långa backar och byggde
Snacka om att ge oss
Bengt Lindgren
upp konditionen succesrätt förebilder och idoler!
sivt. Det var nu vi fick lära oss vad
mjölksyra var och hur man fräser ur Fler föräldrar engagerade sig i skiden täppt näsa genom att hålla för ena sektionen och föreningen började åka
näsborren. Byns ungar hade väl ald- på olika skidtävlingar som Seskarörig varit så laddade inför vinterns för- spelen. Vallachef var alltid Bengt. För
sta snö den vintern då väl de första min egen del kvittade det vad det var
skidspåren var färdigdragna. Inte nog under skidorna då jag alltid räknade
med att vi fick nya skidor och pjäxor min placering från sista platsen i min
inköpta, alla som skulle tävla i Ersnäs åldersgrupp – i toppen fanns alltid
IF’s skidsektion fick nya skiddräkter Larry Poromaa och Christer Majbäck
uppsydda med både klubblogga och så på något sätt bidrog vi vill till deras
ens egna namn broderat på bröstet. framgångar också. Än om vissa av oss
Hur stolt var man inte då och vilken verkade vara mer intresserad av skosamhörighet det gav!
gens natur och djur under skidtävlingarna, så lyckades föreningen dock få
Bengt tränade med oss målmedvetet fram några talanger där den främsta
och lärde oss hur attackera en backe framgången i skidspåren nåddes av
Eva Gustafsson och Erik Sundén.

Elaine!

Det är nu med stor ledsamhet och
sorg i hjärtat jag nåddes av beskedet
att Bengt förlorat kampen mot cancern då han somnade in lugnt på Jul-

E

laine Blomqvist, ordförande i Byaföreningen, ordförande i Vänortsföreningen ANEA, kassör i Ersnäs
Hembygdsförening, medlem av redaktionen för Ersnäsbladet, byns eldsjäl tillika kökets mästarinna firade i
början av december sin sjuttionde födelsedag.
Ett samhälle frodas, när gamla
män planterar träd, i vars skugga
de vet att de aldrig får sitta.
Gammalt grekiskt ordspråk
Skratta aldrig åt val som din
fru gör... Du är ett av dem.
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dagen i familjens närvaro. Bengt var
en förebild och en otrolig ledare för
skidsporten i Ersnäs IF’s regi och det
är sådana eldsjälar som behövs i byn
för att hålla byn levande och skapa
en gemenskap. Ni som idag har tagit
över stafett pinnen för att leda ungdomarnas idrott i Ersnäs ska veta att ert
hårda arbete gör skillnad. Bengt var
en idrottsledare som gjorde skillnad
till det bättre.

Kenneth i unga år
Låt mig tillägga ytterligare några insatser från Bengt Lindgrens sida. Han
har en stor del i att vi har tillgång till
ett elljusspår på Hembergets sluttningar. Bengt – tillsammans med Hilding Lindbäck – låg bakom det ovanliga inslaget att vi ett antal vintrar
kunde se världseliten på skidor tävla i
vårt elljusspår. Bl a Juha Mieto, Gunde
Svahn och skatingteknikens uppfinnare amerikanen Bill Kock blev på så
sätt bekanta med vår by. Nederluleåstafetten är ytterligare ett exempel
på initiativ som har Bengt som upphovsman.
En sista hälsning - vila i frid Bengt.
Kenneth Edman (fd Larsson)

Tacka kvinnorna för det

K

lubben Luleå Fotboll lägger ner sin
herrfotboll för att i stället helhjärtat satsa på damfotbollen. Målet är
att gå upp i division 1. Bl a har klubben värvat fyra unga spanjorskor som
ska hjälpa till med att nå målet.
Den här satsningen har en positiv
konsekvens för Ersnäs. Förra säsongen spelade vårt herrlag i division 5
och lyckades inte ta sig tillbaka till division 4 – även om det var nära. Luleå
Fotbolls herrar befann sig i division 4.
Där blir nu en plats ledig och den går
till Ersnäs IF.

I

tidigare nummer har vi berättat om
byns vägar. Det har hittills blivit nio
sådana berättelser: Axel Mårds väg –
nr 72 av Ersnäsbladet, Bäcktorpsvägen – nr 68, Bärimillavegen – nr 83,
Ersnäsvägen – nr 64, Kammen – nr
80, Klubbvägen – nr 65/66, Lejans
väg – nr 85, Svartskatavägen – nr 75
och Tranmyrvägen – nr 63. Nu är vi
framme vid den tionde och därmed
den sista.
Kör vi in i byn från E 4 österut, kommer Zackes väg som första avtag till
höger. Här möter vi till att börja med
ett par hus som bebos av några av de
riktigt genuina ersnäsborna: till höger
Olle Olsson, 86 år, med hustru Else
och till vänster Marie Lundström.
Strax därefter stöter vi på ett av byns

Mari Lundström med dottern Linda
Svanberg på motionspromenad längs
Zackes väg. Linda med familj har i dagarna återvänt till hemtrakterna efter
ett antal år i Hölö nära Södertälje.

J

företag, Nilssons Såg som idag drivs
av Hans Nilsson, sonson till företagets
grundare. Vi fortsätter och passerar
strax ett stort hus i mexitegel. En
gång i tiden fanns i Ersnäs fyra affärer med ett brett utbud av varor. Den
sista fanns i detta hus och affärsinnehavaren var Siv Nilsson som bor en
trappa upp i huset. Butiken lades ned
i mitten av 1990-talet.
Ytterligare ett stycke in på Zackes väg
ligger ett hus i rött. Här bodde den familj som gett denna väg sitt namn;
Gustav och Tyra Zachrisson med sönerna Verner och Sven. Just den här
platsen var förr i tiden byns centrum.

Olle och Else Olsson är en av de 13
familjer som har Zackes väg som sin
adress.

Så en dag möts jag av en företeelse

Vi fortsätter vår färd längs Zackes väg
som nu löper parallellt med E 4. Vid
vägens slut kommer vi fram till ytterligare ett bostadsområde, vår utpost
mot söder, med fyra bostäder och fyra
familjer.
Eftersom vi här når vägs ende, återvänder Ersnäsbladets utsände den
väg han kom och avslutar därmed
också denna artikelserie.
I Antnäs har man
placerat ut latrinkärl för hundbajspåsar på nio olika
ställen vid vägar
och gångvägar.
Kommunen
betalar en summa
till byaföreningen
som sköter tömningen.
Det är mycket renare numera i Antnäs, tycker en antnäsare.

Ett sommarminne

ag är bosatt på Ersnäsholmen i villa
med tillhörande förråd. Förrådet,
som familjen i dagligt tal kallar ”bodan”, är indelat i två rum. Ett av rummen innehåller verktyg, gräsklippare
och andra inventarier avsedda för att
hålla villan i trim. Sommartid står dörren till detta rum oftast öppen.
En dag när jag ”pysslar” på tomten
ser jag i ögonvrån hur en svala flyger in genom den öppna dörren. Något som jag i förbifarten bara förstrött
lägger märke till. Dock kunde jag inte
undgå att se att turerna var ganska
täta och dessutom handlade det om
två fåglar. Jag hade mina aningar och
började kolla inne i bodan. Plötsligt
flyger en svala in och utan att bry sig
om mig styr den kosan till ett bo som
är under uppförande uppe vid en takås. De kommande dagarna färdas de
båda svalorna ut och in som torpeder
och ”limmar” fast medhavd byggmaterial vid boet och jag kan inte låta
bli att imponeras av deras flygskicklighet. Efter ytterligare några dagar
tycks svalparet vara nöjt med vad de
åstadkommit och en viss stiltje infinner sig.

Här låg nämligen gästgiveriet. I nummer 59 av Ersnäsbladet finns på sidan 7 en utförlig beskrivning av detta
gästgiveri. Gå in på www.ersnas.se
och klicka på Ersnäsbladet. Där finns
för övrigt alla utgåvor fr o m nummer
33. Då E 4 i slutet av 50-talet fick sin
nuvarande sträckning, revs byggnaden eftersom den låg inom vägområdet.

vidare och till sist flyger de ut genom
den öppna dörren och får därmed fritt
fram för att vässa sin flygförmåga och
jaga varandra.

som jag verkligen hoppats skulle uppenbara sig men även om jag var förberedd så blev jag smått ”tagen”. 5
st. till antalet var de ungar som radade upp sig på kanten av boet och nyfiket blickade ut över en ny värld. Nu
följer en tid när föräldrarna har fullt
upp med att mata sina telningar vars
aptit verkar vara omåttlig. Varje gång
Far eller Mor kommer med godis blir
det ett himla oväsen i boet och alla
ungar gapar stort men det är max två
som blir gynnade vid varje utdelning.
Jag besöker dem varje morgon och
kan konstatera att de är morgontrötta
och behöver lite tid för att komma i
form. Märket också att de växer vilket påverkar deras behov av utrymme
varför de börjar söka sig ut. Till att
börja med håller de sig i boets närhet men med tiden blir svängarna allt

Här är syskonskaran samlad och i färd
med att få sig en natts återhämtning
efter dagens upptåg för det må sägas
att de verkligen busar och håller igång
under den ljusa delen av dygnet men
varje afton återvänder de till sin bostad. Så en kväll när jag har ett ärende
till bodan finns de inte där. De är helt
enkelt ”putz weck” och förmodligen
på väg till varmare trakter. Känns lite
snopet men det är ju trots allt en naturlig utveckling. Skall bli intressant
att se om någon av dem återvänder
till våren hälsar Ulf Omnell.
Ovanstående inlägg finns även komplett med 8 bilder på Ersnäs hemsida.
http://www.ersnas.se/
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V

era från Ryssland, Rafaël från Spanien, Albert från Israel, Soile från
Finland och nu Nina från Norge. Vår
serie intervjuer med ersnäsbor, som
har sina rötter i andra länder, fortsätter och den här gången ger vi oss av
över Kölen.
Nina med familj är nyinflyttade och
presenterades i Ersnäsbladets augustinummer 2015. Men den här gången
handlar det enbart om byns norska
inslag. Ersnäsbladets utsände vandrar den korta vägen till grannen på
Ersnäsvägen 75 och imponeras av
gårdsplanen med sina fem byggnader
inklusive två smakfullt restaurerade
boningshus.

Ja, vi elsker dette landet…
der förutom personnumret, eller hur?
Vad är det bästa med Norge vid en
jämförelse med Sverige?
NS: Det dramatiska landskapet med
höga fjäll, djupa dalar och det mäktiga havet. Inom Narviks kommungräns har vi Fagernesfjellet vars topp
ligger på 1200 möh.
EB: Det kan jag förstå. Den högsta
toppen i ersnästrakten ligger på 100
meter. Och vad är det bästa med Sverige jämfört med Norge.
NS: Här finns bättre lunchvanor. I
Norge tar man fortfarande med sig en
”matpakke” med smörgåsar till skolan t ex. Och de markerade årstiderna
med oftast en rejäl vinter och (ofta)
en rejäl sommar. I Narvik med sitt
mer maritima klimat är skillnaderna
mellan årstiderna mindre.
EB: Vilket är Dina älsklingsord på
norska respektive på svenska?
NS: På norska: sommerfugl = fjäril;
höneblund = tupplur; kjärliget = kärlek. På svenska: snöflinga; förgätmigej.

Ersnäsbladet (EB): Får jag be Dig
berätta lite om Din bakgrund.
Nina Stokke (NS): Mitt liv började
i Narvik. Som nybliven student kom
jag 1987 till Luleå för att studera till
civilekonom på LTU. Efter examen har
jag haft ett antal anställningar bl a på
Ferruform som blev ett lyckokast eftersom jag där mötte min man Micael.
Nu jobbar jag på Vattenfall.

EB: Tack! När jag kommer hem, tar
jag mig en höneblund.. Vilken händelse i den norska historien är Du mest
stolt över?
NS: Genom att Norge inte varit en
självständig stat så länge (1905) är
vi väldigt stolta över vår självständighet. Vår stolthet bygger också på
att vi lyckades bygga upp Norge efter
den tyska ockupationen under andra
världskriget. Det är främst dessa två
faktorer som förklarar att firandet av
sjuttonde maj är så stort i Norge.

EB: Men visst finns det ändå skillna-
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NS: Sverige har 9,7 miljoner invånare, Norge 5,2. Det är nog bara var
tionde svensk som har säker snötillgång. Hela den norska befolkningen
har denna tillgång inom räckhåll. I
Oslo tar det 20 minuter att ta sig upp
till Holmenkollen. Stockholmarna för
att inte tala om göteborgare och malmöbor har inte denna förmån. Det är
med basen i ett väldigt många aktiva,
som ett antal stjärnor växer fram.
Men nu har jag bott så länge här i
Norrbotten så att jag i eftermiddag
ändå håller på Kalla. Johaug får klara
sig utan min uppbackning.
EB: Avslutningsvis, finns det något vi
kan göra för att ytterligare förbättra
tillvaron i vår by? Är det någonting Du
saknar?
NS: Vi är mycket nöjda med att bo i
Ersnäs och trivs jättebra. Det är lät�tare att peka på det vi är glada för:
en mycket bra skola, goda möjligheter att nyttja naturen för motion både
sommar och vinter. Det är roligt att
det finns en jättebra restaurang i byn.
Ett önskemål skulle vara att Ralph
Lundstengården hade öppet någon
fredag/lördag då och då. Men det förutsätter ju att vi bybor också utnyttjar
den möjligheten.

Information från EIF

Under säsongen håller vi isrinken
vid skolan åkbar.
Välkomna med skridskorna!
Skidkul
Så snart temperaturen tillåter startar
Karolina & Emil skidkul för de minsta,
onsdagar 18:30 i Gläntan.

EB: Varför just Ersnäs?
NS: Vi bodde på Bredviken inne i Luleå. Men vår längtan stod till landet.
Det var nog Micael som hade den
starkaste känslan av det slaget. När
vi av en tillfällighet fick nys om detta
hus, var inte heller jag svår att tända
på en flytt 20 km söderut.
EB: Var det svårt att bli en del av Ditt
nya land då Du kom hit för snart 30
år sedan?
NS: Nej, de kulturella skillnaderna
mellan våra två länder är inte stora.
Jag kan tänka mig att en person som
kommer från Syrien upplever förändringen på ett helt annat sätt. Därför
kändes det lite lusigt då jag från någon myndighet fick mig tillsänd en
liten skrift med rubriken ”Sverige för
invandrare.” En av de få saker jag inte
hade riktigt kläm på var personnumrets betydelse för ett liv i detta land.
Det är inträdesbiljetten till Sverige.

sport?

Inför Nederluleåstafetten
Vi kommer att ordna någon/några
vuxennybörjarträning under vintern
för att formtoppa byns skidåkare inför
Nederluleåstafetten!
Fotboll
En glädjande fotbollsnyhet från EIF. Vi
är tillbaka i div.4 säsongen 2016 eftersom Luleå Fotboll tackat nej till sin
div.4 plats och vi hade första tjing vid
ett avhopp.
Ingången till bagarstugan.
En stark kandidat till titeln
”Byns vackraste ytterdörr”.

Nu tränar vi och laddar för en rolig
fotbollssäsong när vi nu är tillbaka i
elitfotbollen med bland annat 2 heta
derbyn mot vår granne Alviks IK.

EB: Just idag (10 januari) avgörs
norska mästerskapen i längdskidåkning dvs årets upplaga av Tour de Ski.
Varför är Norge så överlägset i denna

EIF Fotboll hälsar alla fotbollstörstande supportrar välkommen till Arena
Pålbacka i sommar för att stötta den
Röda fotbollsmaskinen.

Klappjakten

F

ör 11:e året i rad har Viltvårdsgruppen i Ersnäs genomfört sin årliga klappjakt på räv, denna gång den
28 november.

Det blev två fällda rävar och en klassisk helbom, den fjärde räven var
smart nog och smet undan där det
inte fanns några passjägare.

35 jägare trotsade det tunga vädret
med regn och blötsnö för att klappa
fram räv. Fem drev gjordes under dagen och fyra rävar klappades fram.

Viltvårdsgruppen ordnade även en
klappjakt med kort varsel den 27 december. 25 jägar anslöt och en skabbräv sköts. Det är alltid skönt att få för-

E

Ersnäs lösen*

n boplats blir attraktiv när den
erbjuder gemenskap och aktiviteter. Föreningarna i vår by medverkar
till att på det sättet vara med om att
göra Ersnäs till en positiv upplevelse
för oss som valt just den här platsen
på jorden för vår tillvaro.
I nummer 87 av Ersnäsbladet fanns
en förteckning över arrangemang av
olika slag som under ett år genomförs
i vår by. Listan innehöll drygt 30-talet
rubriker. Bakom varje händelse står
engagerade personer inom våra föreningar. Det är säkert så att flertalet
av byns invånare tycker att dessa aktiviteter är en tillgång.
För några år sedan kom tre av byns
föreningar överens om att samordna
sina medlemsavgifter. De tre är Ersnäs Byaförening, Ersnäs IF och Ersnäs
Hembygdsförening. Intäkterna delas
lika mellan de tre föreningarna.
Ett av användningsområdena för inbetalda avgifter är just den publikation som Du nu håller i Din hand. Allt
redaktionellt arbete är naturligtvis
ideellt. Däremot kostar det att trycka
Ersnäsbladet. Den kostnaden motsvarar större delen av intäkterna från
medlemsavgifterna.
Medlemsavgiften är 175 kronor för
familjer och 100 kronor för ensamstående och oförändrad alltifrån det
att detta system infördes 2009. Inbetalningen görs till Ersnäs IFs bankgirokonto 5979-5996. Flertalet klarar

av inbetalningen via sin internetbank
men vi bifogar ändå med detta nummer den traditionella giroblanketten.
Antalet hushåll i Ersnäs uppgår till cirka 270. I fjol bidrog hälften av dessa
till att bl a möjliggöra utgivningen av
Ersnäsbladet. Vi i redaktionen är helt
övertygade om att en klar majoritet
av den andra hälften också gillar detta byablad och det som uträttas i byn
av de tre föreningarna. Låt oss därför
göra en liten insats genom en finansiell transaktion av begränsad omfattning.

korta rävens lidande mot en plågsam
död. Tyvärr ser det ut som byns rävar
åter drabbats av skabb i större omfattning, då två av tre rävar vi skjutit
på våra klappjakter har varit drabbade.
Jonas Seger, Viltvårdsgruppen Ersnäs

U

Gran på nytt

nder två år har vi som julprydnad
fått nöja oss med slingor kring
Torgets flaggstång. I mitten av november var det dags att återknyta till
traditionen. Tack vare Leif Lundmarks
generositet har vi under advents- och
helgtider kunnat njuta av en vacker
julgran på byns centralplats. Granen
började växa för cirka 30 år sedan
innan den fick denna förnämliga avslutning på sin tillvaro. Anders Isaksson fick med hjälp av sin traktor vår
helgprydnad på plats.

* Googla på ”Älvsborgs lösen” för en
förklaring till denna parallell. Observera dock att kostnaden är lägre för
Dig än för Konungariket Sverige.

Gåvogivaren Leif Lundmark
med gåvan som bakgrund.

Julgranen förbereds av från vänster Hans Blomqvist, Elaine Blomqvist och Hans Sundén

7

Nyinflyttade till Ersnäs
Svartskatavägen 426
Det är varmt och gott i köket på Svartskatavägen 426 där
eldstaden sprakar. Albin Engström från Rosvik och Terese
Johansson från Bergsviken, Piteå har hållit elden vid liv
sedan de flyttade in i slutet av oktober. Efter år i både
Göteborg och Stockholm för paret kände Albin längtan
norrut. Albin är arbetsledare på HÖ allbygg och tycker att
hockey och snowboard förgyller tillvaron. Terese jobbar
som personalchef på IT-företaget Travelport Hotelzon. Eftersom Terese stora intresse är hästar och travsport passade det väldigt bra att slå sig ner i Svartskatan: här finns
plats för hennes två hästar som snart blir tre!

Bäcktorpsvägen 46
EB kliver in mitt i middagen hos Tobias Lidström (fd
svartskating), Angelica Elvelin (fd antnäsare) samt Otilia
Elvelin-Kågström (blir storasyster i sommar). De trivs i
det ombonade huset som de flyttade in veckan före jul
där verkstadsutrymme, rejäl tvättstuga och närhet till
skidspåret i Gläntan är plus i kanten. Tobias är stationschef på Hertz hyrbil, Angelica jobbar på Telia och Otilia
går på förskola på Örnnäset just nu. Otilia visar stolt sin
klädhängare i hallen och vinkar hej då när EB försvinner i
polarvintern.

Varmt välkomna till Ersnäs och välkomna in föreningslivet önskar EB!

EVS-ungdomarna i Alvik

Vårt samarbete med den franska
kommunen Novéant innehåller bl a
ett utbyte av unga volontärer, hittills
tre i vardera riktning. I somras föll
det sig så att fem av dessa ungdomar
fanns på plats här i Sörbyarna. Kuriren gjorde ett reportage och den här
bilden prydde tidningens första sida
den 22 juli. Fotografen Per Lundström
gjorde en så lyckad komposition att

redaktion inte vill missa tillfället att
återge den även i vår egen tidning.
Fr v Rebecca Elvelin/Antnäs, Johanna
Hietala/Alvik, Antoine Fleckenstein/
Novéant, Julia Stenlund/ Luleå, Boden och Juliette Leuner/Novéant.
En sjätte deltagare i detta volontärutbyte är Mickaël Dangin. Han var inte
på plats vid den här älgträffen men
finns ändå med i bildens övre högra
hörn.

Kvartalsbilden

Julmys i kyrkstuga 189 i Gammelstad.
Ersnäsbladets kommande utgivningsdagar finns alltid i Redaktionsrutan.
Datumen finns även på vår hemsida
www.ersnas.se, i Kalendern.

www.ersnas.se
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