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Ledaren x 2

I

majkvällens ljus styr EB:s cyklande
reporter in på Lejanvägen 2. Där
väntar Rickard Engström, en av byns
600 medborgare. Den närmare anledningen till besöket framgår av intervjun nedan.
Ersnäsbladet (EB): Vem är Du?
Rickard Engström (RE): Jag blev ersnäsbo 1980. Då var jag sex år gammal. 1994 drog jag in till stan och där
träffade jag Susanne från Gammelstad. Då det första barnet anlände,
Hugo heter han, tyckte vi att Ersnäs
skulle bli en förträfflig uppväxtmiljö
för nästa generation. Ebba kom ett
par år senare. Skidor, fotboll, mountain bike och cheerleading (Ebba) fyller barnens fritid. Ebba och hennes
lag blev nyligen tvåa i en stor cheerleadingtävling i Nyköping.
EB: Nu till rubriken. Ledare? För vad
då?
RE: Det började med att jag engagerade mig i den lokala fackklubben på

D

min arbetsplats Gestamp Hardtech.
Det ledde några år senare till att jag
fick ett uppdrag åt IF Metall Norrbotten som studieorganisatör (IF står
för industrifacket). IF Metall (vars tidigare ordförande var vår nuvarande
statsminister) har 36 avdelningar. Vår
avdelning har nummer 2. Malmfälten
har nummer 1.

Nationaldagen 6 juni

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

Utflykt till Fäbodvallen

söndag 11 juni kl. 13.00. Det bjuds
på grillat, dryck och kaffe med dopp
Arr: Samfälligheten

ANEA-afton

måndag 12 juni kl. 18 på Torget
Grillning. Ta med egen mat
Tipspromenad. Trevlig samvaro
Arr: ANEA

Midsommar 23 juni

Fortsättning på sista sidan! -->

ERSNÄSBLADET 20 år

et första numret av Ersnäsbladet är daterat den
20 april 1997. Initiativtagaren
var Mats Appelgren, tidigare
bybo och numera boendes i
grannkommunen Kalix, närmare bestämt i Töre. Som
framgår av illustrationen ned-

KOMMANDE EVENEMANG

an har vårt byablad förändrats en del under
dessa två årtionden.
Bladet har uppnått myndig ålder och många
av dagens läsare kommer också år 2037 att
vara med och då kunna konstatera vad som
hänt med Ersnäsbladet under dess tredje
och fjärde årtionde.
Som framgår på annan plats i detta nummer, kommer de 94 hittills utkomna numren
att bindas in för en mer säker och permanent förvaring i ett av skåpen i Soldattorpet.
Ett enda nummer saknas, nämligen nummer
20. Är det någon läsare som händelsevis har
bevarat den utgåvan? Meddela i så fall detta
till persson.sven@telia.com Efter det att vi
tagit en fotokopia, återlämnas numret.
Men vi kan nog inte vänta i 20 år till nästa
jubileum. Redan i december 2019 blir det
dags igen. Då utkommer nummer hundra.

Torget 11.00 - 13.00
Vi dansar runt midsommarstången
kl. 11.15. Varmkorv- och fikaförsäljning, boll- och ringkastning, kanske
ponnyridning
Arr. Byaföreningen

Ersnäsdagen 8 juli
Torget kl. 11 - 15
11.00 Ersnäsdagen öppnar
13.00 Utlottning av medlemspriser
13.30 The Hot Spot spelar & sjunger
14.30 Årets Ersnäsbo koras
Marknad, ev. Ponnyridning,
Ansiktsmålning, Ringkastning,
Lotterier, Hamburgare
Kaffeservering, godbit/laxsmörgås
Halstrad strömming i tunnbrödsrulle
Veteranbilar och veteranmopeder
Öppen Atelje Vanja Lindbäck
Arr: Ersnäs IF och Ersnäs
Amatörteaterförening
Ralph Lundstengården kl.11-16
Alviks blandade kör, Logen kl. 12
Antikt & Unikt i gamla gården
Paltservering
Restaurang och Café
Arr: Ralph Lundstengården

Pubafton 8 juli

Logen kl. 21-01. Liveband Rooster
Entré 100 kr
Arr: Ralph Lundstengården

www.ersnas.se
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Plötsligt händer det!

V

intern kopplade ett tjurigt järngrepp över Norrbotten och det
kändes som om våren aldrig skulle få
braka loss. Det var som
en seg, lång 30 km:s
raka med endast ledsna
slypinnar i sikt, vecka
ut och vecka in. Men på
väg hem från jobbet häromdan kunde det konstateras att Alån strömmade fritt igen, böljande
brungrumligt över dolda
fynd. Den odlingsintresserade har säkert noterat spirade knoppar i
sina omhuldade odlingar
i skydd för kyla och vind. Det spränger
och tränger både här och där i kropp
och själ!
Att skjuta upp saker längst in i det

sista kallas att ”prokrastinera” med
ett fint ord, och så har det nog varit
nu också för den sega vintern. Först
händer ingenting och
sen levereras allt på en
gång. Och apropå att leverera, känner du att du
själv bär på en lust och
längtan att uttrycka dig
i skrift får du gärna bidra med egna alster till
vårt byablad. Prokrastinera inte ditt skapande
för alla vardagsmåsten,
utan plocka fram dina
dolda talanger ur din
egen flod av kreativitet!
Om vikten att vårda vår närmiljö, sköta returhållning på rätt sätt, poetiska
barndomsminnen från Ersnäs, sportiga meriter och lite annat smått och

Varmt välkomna!
Styrelsen

Är det litterära inte din grej, strunta
i det och följ istället Alån uppströms
till fots vid strandkanten och låt gummistövlarna sugas fast mot fötterna
när du slaskar genom översvämningarna, eller färdas nedströms i ranglig
farkost och utmana dina kunskaper
i att navigera genom fallen kring Alvik. Gör något helt annorlunda en helt
vanlig dag och få nya insikter. Men
kom ihåg: släng skräpet där det hör
hemma, annars kan någon tankspridd
själ snubbla omkull på sina strövtåg i
hembygden!
Ha en trevlig sommar önskar
Karolina Svärd

Familjenytt

Vårutflykt till fäbodarna
den 11 juni kl 13.00
Ersnäs Samfällighetsförening upprepar fjolårets uppskattade evanemang
på fäbodvallen. Vi bjuder alla Ersnäsbor på grillat, dryck samt kaffe med
dopp.

gott kan du som läsare ta del av i detta nummer som vi från redaktionen
hoppas du finner glädje av att läsa.

Födda
Susanna Andersson och Rasmus Häggqvist blev föräldrar till en flicka den
26 februari. Hon vägde då 3505 gr. och var 52 cm lång. Hon heter Elsy och
familjen bor på Ersnäsvägen 142.
Inflyttade
Signe Engström har flyttat till Ersnäsvägen 41a.
Ulrika Lundgren och dottern Maya har flyttat till Axel Mårds väg 80.
Avliden
Terttu Niskanen

* 13/4 1939

† 11/3 2017

Årets match i Sörbyarna fredag 2 juni kl. 19.00
Derby i div.4 södra herrar Ersnäs IF vs Alviks IK på Arena Pålbacka.
Nu tömmer vi byn och beger oss till Pålbacka, lämna gärna bilen hemma pga
begränsade parkeringsmöjligheter.
Hitta Fäbodvallen: Kör mot Fällträsk,
sväng vänster efter 5,2 km från E4bron, därefter 2 km skogsbilväg.

EIF Fotbolls AB hälsar alla Ersnäsare välkomna att heja fram oss till en derbyseger!

Snö och vrede smälter

Kvartalsbilden

med tiden.

Bokbussen våren 2017

För allmänheten:

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!
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Vid Kukkolaforsen, foto Elaine Blomqvist

E

”Antikt och Unikt” isi Häärs – ett ersnäsföretag

rsnäsbladets utsända gjorde ett
besök hos Elisabet Eriksson (isi
Häärs) på Ralph Lundstengården där
hon har sitt företag Antikt och Unikt.
Den här dagen var det ingen kö i den
gamla 1700-tals gården. Vädret var
inte på köparens sida. Men om den
härliga våren lyser med sin frånvaro,
får vi hoppas att sommaren blir varm
och skön med många handelssugna
kunder.

handske för ändamålet. Utemiljön är
ju också så fantastisk, tycker Elisabet.
Elisabet har detta intresse för de antika som sitt livsverk. När hon gör sina
resor är det för att inhandla antikt och
unikt. När Ersnäsbladet var på besök
var Leo 5 år med och hjälpte farmor
Elisabet.

Ersnäsbladet undrar hur detta intresse började. Elisabets intresse för
antika saker har funnits sen 20 års
åldern. Hon och maken Bertil köper i
stort sett allt dom kommer över: lägenheter (inventarierna), dödsbon
och från grossister.
Det packas upp i Ralph Lundstengården och i Mörön, där Elisabet startade
Antikt och Unikt för åtta år sedan. Det
är alla åldrar och alla människor som
är hennes kunder.

Sommaren 2016 hyrde hon denna
gamla byggnad av ägarinnan Kristina
Holmberg och till sommaren firar hon
ett år på gården. Kristina driver restaurang och catering i Stenladugården
och de båda har ett visst samarbete.
Miljön på gården passar som hand i

Pejling:

Ersnäs hemsida
- något för dig?

Kanske du vill ta hand om Ersnäs
Hemsida?
Jag startade sidan den 14 maj 2003
och känner nu att det är dags att lämna över till någon annan. Det är dock
ingen brådska, betänketid finns.
På www.antiktochunikt.com hittar du
mera info.
Innan Ersnäsbladets utsända går ut i
det kalla majvädret, som liknar aprilväder, fick Elisabet frågan om hon har
känt av några främmande och mystiska energier på gården. Jag har inte
sett, men jag har hört nått. Om det
är min egen inbillning eller något annat låter jag vara osagt, svarar Elisbet
litet hemlighetsfullt.

Ersnäsbladets utsända tackar för sej
och önskar en försäljningsbra och
varm sommar.

Längtar du till sommaren?

Jag har gjort den på gammalt sätt,
”för hand”, med DreamWeaver. Den
kan naturligtvis göras om i något modernare verktyg. Du jobbar ideellt och
byaföreningen betalar webbhotellet.
Jag svarar gärna på funderingar runt
detta.
Krister Öhman

Följ ditt hjärta,
men ta med dig hjärnan.

Här nedanför, i Redaktionsrutan, kan du alltid få rätt på
kommande utgivingsdagar för
Ersnäsbladet.

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 2017 är 16 jan,
15 maj, 14 aug och 6 nov och utdelning fredag ca 2 veckor efteråt.
I redaktionen:
Sven Persson, tel. 0920-311 80,
E-post persson.sven@telia.com
Elaine Blomqvist, tel. 0920-310 52,
E-post smejob45@lulea.st

Gun Hellström
Dahlberg, Ersnäs

Hunden Wilma,
Nybyn

Josefina Blomqvist,
12 år, Nybyn

Visst längtar jag efter
den sköna sommaren.
Men jag gillar även vintern. Den ”Oårstid” som
nu råder njuter jag däremot inte av.

Det blir skönt när det blir Ja, det gör jag, då får
torrt på marken, då är man bada, sola och vara
mina tassar alltid torra, ledig och ha sovmorgon.
tycker matte.

Karolina Svärd, tel. 0920-312 13,
E-post svrd.karolina@gmail.com
Krister Öhman, tel. 070-635 67 74,
E-post krister@krivision.se
Ersnäsbladet
finns att läsa/hämta
från byns hemsida www.ersnas.se
Där finns även tidigare nummer.
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Nyvalda styrelser i föreningarna

Återvinningsstationen
i Ersnäs

Ersnäs Byaförening
Ordf. Elaine Blomqvist, 0920-310 52
Sekr. Lena Engstrand, 0920-310 20
Kassör Gunnar Lauritz, 0920-656 03
Från vä: Lena, Elaine och Gunnar

Är det verkligen så här det ska se ut
vid vår Återvinningsstation?

Ersnäs Idrottsförening
Ordf. Rickard Engström, 070-325 43 38
Sekr. Bo Axhammar, 0920-311 04
Kassör Anders Vikberg, 070-686 84 76
Från vä: Anders, Rickard 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

Är det ren slöhet, är det okunskap eller är det både och? Det ser inte särskilt trevlig ut och det är dessutom
olagligt om jag nu spetsar till det.

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

Jag trodde faktiskt att vi vid det är laget hade lärt oss vad som ska till en
Återvinningsstation (Ersnäs) respektive Återvinningscentral (Antnäs).

Svartskatan-Ersnäs Jaktklubb
Ordf. Ulf Olsson, 070-234 91 33
Sekr. Germund Beckenäs, 0920-25 42 18
Kassör Ulf Lundgren, 070-380 00 18
Från vä: Ulf Olsson, Ulf Lundgren och
Germund Beckenäs
Viltvårdsgruppen i Ersnäs
Jonas Seger, 070-37 333 03
På bilden: Jonas
Ersnäs Samfällighetsförening
Ordf. Hans Å Strandberg, 0920-379 33
Sekr. Christina Holmberg 0920-312 25
Kassör Tord Marklund, 0920-311 07
Ersnäs Amatörteaterförening
Ordf. Camilla Johansson, 070-244 41 80
Sekr. Roger Jacobson, 0920-311 45
Kassör Bengt Sundling, 0920-311 93

Ingen bild

Ingen bild

Den som förstår, hatar inte.

www.ersnas.se
innehåller bl.a.
föreningsinfo
och kompletta
styrelser.

När jag var till vår Återvinningsstation idag hade någon/några ställt 3
st svarta soppsäckar full med kattmatsburkar i plåt och annat plastmaterial samt en plasttunna full med vin
och dricksglas utanför containrarna.
Upplysningsvis så ska plasttunnan
sorteras som brännbart (räknas inte
som plastförpackning). Den ska alltså
överhuvudtaget inte transporteras hit.
Vin och dricksglasen ska sorteras som
grovsopor/restavfall och transporteras till Återvinningscentralen i Antnäs.
Innehållet i de 3 svarta sopsäckarna
ska sorteras och läggas i respektive
container (Plastförpackningar/Metallförpackningar) och inte ställas/lämnas utanför.
För den som vill veta mera finns
www.renhållningen.se
För miljön och allas trevnad - gör rätt.
Ulla Isaksson-Axhammar

F

Ersnäs byaloppis 2017

örsta helgen i augusti, den 5-6,
återupprepar vi förra årets succé
med byaloppisen. Ifjol var loppisen
välbesökt och uppskattad, vi hoppas
att ännu fler försäljare och besökare
sluter upp i år. Konceptet är enkelt;
alla som vill vara med ställer i ordning
loppis på sin egen gård eller exempelvis i garaget. Vi kommer att ta fram
en loppiskarta och annonsera om loppisen. Anmäl intresse till:
a.lyckestig@gmail.com
så hör vi av oss med mer detaljer när
det närmare sig.
Anneli & Johan Lyckestig
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I rörelse
Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst
Nog finns det mål och mening i vår färd men det är vägen, som är mödan värd.
Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast
På ställen, där man sover blot en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.
Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.
(Karin Boye)

Råd

Efterlysning

I början av året möts företrädare för
byns föreningar till ett rådslag för
att diskutera gemensamma frågor.
Det här samrådet genomfördes första gången 2001. Årets rådslag blev
därmed det sextonde i ordningen. Arrangemang och planer av varjehanda
slag samordnas. Den högra handen
vet tack vare det årliga rådslaget vad
den vänstra gör. Detta är en styrka för
byn.

Snart är sommaren äntligen här och många trevliga aktiviteter kommer att
anordnas på Torget av byns föreningar. För byns och allas trevnad är vi ett
fåtal personer som klipper gräset, vattnar blommorna, plockar skräp mm på
Torget under dessa sommarveckor men som inom alla andra verksamheter är
vi i behov av att fler ställer upp och hjälper till.

Naturligtvis förs anteckningar om vad
som avhandlas. Dessa noteringar går
att ta del av genom att gå in på
www.ersnas.se Gå till rubriken Föreningar i menyn till vänster.

Årets Ersnäsare
2007 var året då Årets Ersnäsare för
första gången korades. Utmärkelsen
delades ut till någon som på ideella
grunder gjort värdefulla insatser för
vår by. Fr o m 2015 ändrades reglerna. Även personer som arbetade
så att säga i egen sak på exempelvis företagandets och, kulturens område kunde utses. Fortfarande gällde
naturligtvis att personens aktiviteter
hade positiv betydelse för vad som
händer i Ersnäs.
Alla har möjlighet att föreslå kandidater till utmärkelsen. Beslutet fattas därefter av en jury bestående
av tre personer. Dessa tre personer
har alltifrån början varit Rose-Mari
Bäckström, Karl-Gustav Pettersson
och Sven Persson. Vid årets rådslag
meddelade den sistnämnde att han
lämnar detta uppdrag. Rådslaget gav
Elaine Blomqvist och den avgående

Kan du som nu läser detta tänka dig att göra det under 1 vecka denna sommar? Om vi är många är det inget stort eller betungande arbete. Kontaktperson är Elaine Blomqvist, 0920-31052, 076-645 12 01, mail smejob45@lulea.st
Under ansvarsveckan är uppgifterna följande:
• Klippa gräset 1 gång. Som hjälp finns en åkgräsklippare men även en liten
vanlig gräsklippare samt en bensindriven grästrimmer. Skiss på klippområden finns på Ersnäs hemsida under Torggruppen.
• Vattna blommorna vid behov beroende på väder och vind.
• Plocka ev. skräp
• Hålla kolla på toaletten så att den är fräsch och ren, fylla på toalettpapper
och pappershanddukar (Torky). Detta ska egentligen göras av de som hyr
Torpet och bagarstugan men det är inte alltid det har fungerat.
Torggruppen anordnar också en städkväll på Torget 1 gång/år för alla intresserade där vi krattar löv, rensar boulebanan, plockar kvistar, umgås och har
trevligt.
Efteråt, som TACK, bjuder Byaföreningen på grillade hamburgare, dryck samt
kaffe.
Årets städkväll - Måndag 5 juni 2017 kl. 18.00.
Denna kväll kan ni även få en genomgång hur åkgräsklipparen fungerar.
Ulla Isaksson-Axhammar, Torggruppen
jurymedlemmen Persson i uppdrag att
utse en efterträdare.
Så har nu skett. I fortsättningen är det
Karolina Svärd, boendes på Svartskatan, som tillsammans med Rose-Mari
och Karl-Gustav utser Årets Ersnäsare
2017. I en kort presentation av den
nya jurymedlem kan noteras att Karolina är medlem av redaktionen för
Ersnäsbladet och att i fjol tillsam-

Nederluleåstafetten

Fyra lag från Ersnäs ställde upp i Nederluleåstafetten. Totalt ställde 24 lag upp på startlinjen och vinnande lag blev
Stavbrytarna. På bilden ser vi Ersnäs lag ”Röd 1” växla.
Nästa år genomförs stafetten den 10 mars och då inför vi
lite förändringar med möjlighet att ställa upp i en ministafett med fyra sträckor förutom själva huvudstafetten som
har sex delsträckor.

mans med ytterligare fyra ungdomsskidtränare tog hon själv emot denna
utmärkelse.
Vem blir till Årets Ersnäsare 2017?
Lämna Ditt förslag senast den 28 juni
till Rose-Mari B. telefon 070 636 28
82, till Karl-Gustav P. K-G@brevet.
se eller till Karolina S. svrd.karolina@
gmail.com

Ersnäs IF Klubbmästerskap

Klubbmästerskapet på skidor genomfördes i strålande
vårvinter väder med både besökare och deltagare som
kunde både avnjuta härlig skidåkning och grillad korv
med förtäring.
Bilden visar ett gäng påtagligt nöjda ungdomar efter genomförd prestation.
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På andra sidan

I

den låga röda baracken, som nu
är riven, gick jag i skola. Alfabetet klättrade längs väggarna, under
taket. Det fanns en rad med fönster
längs klassrummets ena långsida med
utsikt mot lite gräsmatta, ett dike, en
åker och längre bort hus. Beroende på
årstid var gräset antingen grönt, gult
eller täckt av snö.
Åt andra hållet, snett bakom klätterställningen och gungorna kunde man
se E4:n där trafiken ömsom brusade
och ömsom dånade, för att ibland
tystna helt. Jag växte upp på andra
sidan E4.n. Andra sidan från skolan,
elljusspåret och affären räknat - den
treenighet som utgjorde centrum i
min barndom, och kanske också i byn.
I affären slingrade sig en gång mellan hyllor som rymde det mesta. Mejerivarorna fanns i en lucka i väggen,
mellan charkdisken och kassan, där
Siv eller Ida alltid packade varorna
i påsar och ibland lät en liten extra

R

överraskning slinka med. Affären var
spännande med sitt halvdunkla inre,
och förhoppningen om godsaker. Följde vi med och handlade på sommaren
kunde vi få dela på en Igloo, som vi
noggrant slickade i oss till sista droppen, medan vi väntade utanför. Och
solen sken förstås, eftersom den alltid
gjorde det i Ersnäs under barndomens
somrar.
I våra historieböcker fanns tecknade
bilder av Gustav Vasa när han åkte
skidor och gömde sig i hölass. Det
fanns också bilder på runstenar och
slott och skeppssättningar i södra Sverige. Vårt land var nytt, gömt under is
i eviga tider och sedan uppstiget ur
havet, komplett med sina sneda hölador och bördiga potatisåkrar. Det var
så nytt att norra Norrland var en blank
sida i läroboken, trots att människor
bott här sedan stenåldern. Varken den
märkvärdigt långa träbron över Ersnäsfjärden eller Ersnäsbaronen Claes

Samuel Lybecker (som ju hade förärats en egen skylt vid byvägen) fanns
med. Inte heller nämndes Egons svarta tupp eller Marklunds fårkupol.
Inte för att vi bekymrade oss om avsaknaden av norrbottnisk historia i
skolböckerna. Vi var mer intresserade av nuet, och framtiden. Det platta
åkerlandskapet, med fri sikt åt alla
håll gjorde att drömmarna kunde växa
fritt, men var ett problem när den
hembyggda lådbilen skulle provköras
eftersom utbudet av lämpliga utförsbackar var så begränsat. Och när vi
tröttnat på lådbilarna, klätterträden
och smyglekarna på skolgården sveptes vi med av fartvinden från E4:an
och blåste norrut, in mot rökmolnet
från järnverket och alla tusen gatlyktor i centrum, vidare mot framtiden.
Anna-Maja Svärd

Skidsäsongen 2016-2017 med EIF

ullskidor i nollgradigt och snöglopp. Dagens träningspass med
EIF-ungdomarna sammanfattar den
här tiden på året på ett målande sätt.
Vintern är över, men kanske ändå
inte. Våren är här, men kanske ändå
inte.
Om man då ska försöka sammanfatta
den gångna vintersäsongen med världens bästa skidungdomar, hur skulle
det då låta? Jomen kanske ungefär
(typ, på ungdomens språk) så här:
I slutet av november skippade vi byns
blankisvägar för den numera traditionstyngda skidhelgen i Gällivare.
På något sätt har WC-spårens backar
slipats ned under åren som gått från
det första lägret och är numera helt
åkbara, såväl uppför som utför. Några
mössor blir lite snöiga ibland, någon
laktatmolekyl ger sig tillfälligtvis till
känna, men i stort sett en baggis.
Den lokala vintern tvekade en aning
även i år och bjöd på grusade (!) förhoppningar om tidig säsong, men till
slut var vi igång även på hemmaplan.
Nytt för i år var att vi efter nyåret
startade upp ett träningssamarbete
med Antnäs. Roligt för ungdomarna
att vara betydligt fler på träningarna
och att få höra lite andra tränarröster
som omväxling. Kanske även slippa
någon backintervall?
Tävlingssäsongen drog igång redan
helgen före jul med både zontävling
på Ormberget och dubbeltävling i
Skellefteå och tuffade sedan på med
tävlingar de flesta helger fram till Bodens minitour första helgen i april.
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Noterbart från tävlingarna är att EIF
lilla, men naggande goda, trupp sällan
har de fräsigaste vallaställen, coolaste
borstmaskinerna, bullrigaste elverken, flesta skidorna, chickaste vallaförklädena eller dyraste vallorna. Däremot är det få, om ens någon, klubb
som spöar vår laganda. EIF- jackorna
verkar på något sätt dras till varandra och hittar man en, så hittar man
alla. Ofta bryter dock sig någon ur
klungan för att göra sitt lopp, sällan
för att värma upp. Så länge man inte
räknar att heja på andra klubbkompisar som uppvärmning, för då är alla
spjäll öppna.

och nedåt, det åktes rakt och det åktes krokigt, ibland även lite snett. Men
alltid med glatt humör.

Glädjande i år var att skidkulgruppen åter ökade, både i antal barn och
deras engagemang. Skönt att se att
återväxten börjar komma igång igen
efter några tuffare år. Under Marias
och Emils vingar åktes det så det stod
härliga till uppe i Gläntan. Det åktes
utför och uppför, med skidorna uppåt

Vi tränare tackar så mycket för att
vi har fått låna så fina barn och ungdomar under gångna säsongen och
hoppas att vi får fortsätta att träna
tillsammans framöver. En av byns
många förmåner, tycker:

Sista stora tävlingssamlingen var
Kommunmästerskapet som EIF arrangerade. KM visade sig bli ett veritabelt medaljregn för klubbens åkare.
Minnet kan svika, men jag har för mig
att det blev någon medalj i alla klasser som EIF startade i!
I väntan på hösten och den ”riktiga”
träningsupptakten tuffar vi på med
två pass i veckan, rullskidor på onsdagar och löpning på söndagar.

Mats, Jonas, Emil och Maria

Ett belopp betyder så mycket

P

engar är inte allt här i livet – men
det hjälper. I vår by finns det ett
par penningbelopp som fyller en alldeles särskild funktion. Det handlar
om 125 kronor respektive 200 kronor.
En del läsare ber kanske om en förklaring.

Sedan ett antal år tillbaka samverkar
tre av våra föreningar om medlemsavgiften: Ersnäs Byaförening, Ersnäs
IF och Ersnäs Hembygdsförening.
Avgiften tillför verksamheterna behövliga resurser men dessutom är
denna inbetalning ett uttryck för en
uppskattning från byainvånarnas sida

för det ideella arbete som utförs, ett
arbete som fyller en viktig social funktion och som gör byn mer attraktiv.
F.n. håller hälften av byns hushåll med
om detta resonemang. Så många gör
sig besväret att betala medlemsavgiften. Det kan tilläggas att en rejäl del
av intäkten går åt till att trycka Ersnäsbladet som samtliga hushåll får i
sin brevlåda fyra gånger per år.
Dessutom betalas avgiften av ett 20tal person som bor på andra håll i landet från Gammelstad i norr till Norrköping i söder.
Det finns fortfarande plats på med-

lemslistan för de hushåll som hittills
avstått från att på detta sätt delta i
byalivet. Bankgironumret är 59705996. Och avgiften är 200 kronor för
familjer, 125 kronor för ensamstående. Ersnäs IF svarar för kassaförvaltningen. Influtna medel delas sedan
lika mellan de tre föreningarna. Om
någon är osäker om medlemsavgiften
för 2017 har betalats, kontakta
persson.sven@telia.com
Ännu ett skäl till att betala byaavgiften är de nio fina vinster som lottas
ut på Ersnäsdagen – i år lördagen den
8 juli. Att vara medlem innebär nämligen att man gratis deltar i detta lotteri.

Framgång

K

ommunen avsätter årligen medel
för att stödja projekt som befrämjar utvecklingen på kommunens
landsbygd. Ibland tycker vi att denna del av kommunen glöms bort av
makthavarna i Stadshuset. Men så är
med andra ord inte alltid fallet. Vad
som händer beror dessutom på hur
aktiva vi själva är för att utverka kommunens uppbackning.
I mars i år inlämnade vår byaförening
en ansökan om pengar till fyra projekt
till en kostnad av 23 900 kronor enligt
följande:
1. Förbättringar av vägen som leder
in på Torget. Kostnad 10 000 kronor.
2. Etablering av s.k. ställplatser i anslutning till Torget för besökande hus-

bilar och husvagnar. Platsen kompletteras med en låda för information om
begivenheter i byn. Kostnad 7 500
kronor.
3. Kompletterande spångar längs
Hembergsleden. Kostnad 4 400 kronor.

kronor står till förfogande för det ändamålet. Har Du frågor kring detta,
kontakta smejob45@lulea.st (Elaine
Blomqvist) eller persson.sven@telia.
com

4. Inbindning av Ersnäsbladets hittills
utkomna nummer. Kostnad 2 000 kronor.

Tiden är inne för att genomföra
dessa projekt. Naturligtvis krävs frivilliga arbetsinsatser av varjehanda
slag. Anmäl Dig till arbetsledaren
bo.axhammar@arcticview.se

Kommunen gick oss till mötes nästan
hela vägen. Byaföreningen tilldelades
för dessa insatser 20 000 kronor.

Världen når Ersnäs

För något år sedan gjordes en motsvarande ansökan om insatser för
förbättringar och kompletteringar av
Hembergsleden. Även där fick vi positiv respons från kommunen. 12.800

Fest för veteraner

Som rapporterades i förra numret av
EB anlände Jordan Legras, vår fjärde
franske volontär, till oss i början av
april. Som vanligt deltar volontärerna
i ett välkomstseminarium för att få
lite information om värdlandet. Platsen för seminariet var denna gång
Stockholm. Efter detta fyradagarsmöte skulle Jordan återvända mot norr
eftermiddagen fredagen den 4 april.
Men först skulle han bese Stockholm
under några timmar före återfärden
mot Ersnäs. Drottninggatan och Gamla Stan stod på sightseeing-programmet.
Jordan tog tunnelbanan från Bromma,
platsen där seminariet hade genomförts. Just i denna stund, då Jordan
anlände till Centrum, inträffade terrorhandlingen på Drottninggatan. Jordan befann sig i närheten och kom att
bli en del av händelseförloppet denna
eftermiddag.

D

et sägs att hälften av de barn som
nu föds, kommer att bli hundra år.
Vi är inte där ännu, något som kunde
konstateras då Sörbyakyrkan arrangerade en veteranfest. Alla 80+ i Sörbyarna var i mitten av maj inbjudna
till vårlunch. Ett 75-tal fanns på plats.
God mat, livliga samtal, härligt sjungande stod på programmet. Ett an-

tal 80+ från Ersnäs var naturligtvis
där. Några av ersnäsdeltagarna hann
emellertid ge sig av innan fotografen
zoomade in sex av de närvarande byborna.
Traditionen lär fortsätta. Alla som nu
av åldersskäl är diskvalificerade, har
något att se fram emot.

Efter återkomsten till Ersnäs levde
denna traumatiska händelse vidare
i Jordans tankar. Han kände att han
inte klarade av att stanna kvar. Snabbt
organiserades hemresan till en trygg
tillvaro nära familj och vänner. Den
svenska séjouren avslutades. Men
Jordan hann ändå få med sig hem en
rad fina minnen från sina veckor hos
oss här i norr.
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Nyinflyttade till Ersnäs

P

Ersnäsvägen 41a

å väggarna i den lilla lägenheten hänger själfulla
svartvita foton som väcker besökarens intresse.
Signe Engström, är kvinnan som med sin kamera
gett upphov till några av dessa och hon har bott här
sedan augusti 2016. Vid hennes köksbord uppstår
ett litet prat om rötter och härkomst tillsammans
med EB:s utsända. Uppväxten i Klöverträsk till trots
så har Signe djupa rötter till Finland som är hennes
mors hemland, och det är också från henne Signe
fått sitt stora litterära intresse. Kultur, historia likväl
som politik ligger henne varmt om hjärtat. Signe
trivs här ute i Ersnäs och har både hunnit njuta av
surströmming i Ankaret och fågelpromenader.

P

Axel Mårds väg 80

recis i kurvan på Axel Mårds väg har Ulrika Rönngren och
dottern Maya bott sedan slutet av 2016. Ulrika köpte huset
för ett antal år sedan och har därefter lagt många timmars
arbete på att ställa det i ordning. Uppvärmning är en central
fråga för husägare och hon redogör anekdotiskt om kreativa
lösningar med dånande dieselkanon för att värma upp bostaden
den tid renoveringen pågick som mest… Och resultatet av slitet
är ett enastående hus med personlig prägel och charm! När
hon inte renoverar arbetar hon som enhetschef för psykiatri-,
natt- och omsorgssjuksköterskorna inom Luleå kommun. Maya fyller 10 år i sommar, blir
mellanstadie-tjej
till
hösten och tycker om
hästar och pyssel. Det
är förresten hon som
valt den coola tapeten i
hallen!

Ersnäsbladet önskar de
nyinflyttade välkomna till
Ersnäs och föreningslivet
i byn!

Ledaren x 2
-->Fortsättning från första sidan.
Efter ca 2,5 år som studieorganisatör
tillfrågades jag om jag ville åta mig
ordförandeskapet för IF Metall Norrbotten. Efter rådslag vid köksbordet
och samtal med kollegor sade jag ja.
Så den 29 mars 2017 valdes jag till
ny ordförande. Mandatperioden är på
två år.
EB: Berätta om IF Metall Norrbotten?
RE: Vi har ca 8 600 medlemmar fördelat på 350 arbetsplatser runt om i
länet. Kontoret ligger i Fackföreningarnas Hus på Nygatan 3 inne i stan.
Styrelsen har elva ledamöter varav
fyra är kvinnor.
EB: Vilket är uppdraget?
RE: IF Metall centralt lägger fast vissa
mål som vi i avdelningarna ska förverkliga. 100 % av de arbetsplatser,
där vi har medlemmar, ska få minst
ett besök per år. 85 % är målet för
organisationsgraden (sett över hela
landet). Där ligger vi i avdelning 2 på
nära 90 %.
30 % av personer på ledande och beslutsfattande positioner ska vara kvinnor. Alla arbetsplatser, där vi har medlemmar, ska ha tecknat kollektivavtal.
Det är ett ständigt pågående arbete
för att nå upp till målen och en viktig

uppgift som vi har framför oss. Sen
ska vi utöver det företräda våra medlemmar på bästa sätt.
I morgon (17 maj) åker jag ner till
Göteborg för att
vara med på IF
Metalls kongress
som hålls vart
tredje år. Väskan
är packad och
det blir premiär
för mig i min nya
roll som norrbottensordförande.
Spännande! Säkert läggs nya
mål fast som vi
de
kommande
åren får jobba
med.
EB: x 2 står det i
rubriken. Kan Du
ana varför?
RE:
Självklart!
Du har säkert
hört att jag fr o
m i år är ordf i EIFs styrelse.
EB: Rätt gissat. Är Din ambition att
fotbollslaget ska upp i Superettan?
RE: Ja, med Bill Gates som sponsor
vore det helt möjligt. Men nu har vår
kassör Anders Vikberg inte riktigt nått
så långt. På den kanten får vi nöja oss
med att försöka hävda oss mot alvi-

karna.
Skämt åsido. Idrottsföreningen har
en viktig roll att fylla i byalivet både
på idrottens område och för det sociala livet i byn. Den glädjande inflyttningen av många barnfamiljer ökar
det ansvar, ett ansvar som vi försöker
att leva upp till.
Ett exempel på insatser från EIFs sida
är den hinderbana uppe i Gläntan som
vi ska bygga. Initiativet kommer från
skolans gympalärare Johan Edin. Kanske blir det också ett utegym i anslutning till hinderbanan. Söndagen den
28 maj kl 09:00 startar byggandet. Ju
fler som hjälps åt, desto bättre . Alltså
välkomna!
EB: Det går rykten på byn att Du är
en stjärnkock.
RE: En lätt överdrift. Men jag är intresserad av insatser i köket. Favoritanrättningen är plankstek. Surdegsbröd står också på programmet.
EB: Till sist: vad är viktigast i livet?
RE med ett snabbt svar: Familj och
hälsa.
****
I den fortfarande ljusa majkvällen
återvänder EBs utsände till ”redaktionen” och gläds åt en bybos framgångar och engagemang både på det
professionella och på det ideella området.

www.ersnas.se
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