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Snön har låtit vänta på sig denna säsong. Men nu är den här. Därmed är
förutsättningarna goda för att byns skidmotionärer ska få utlopp för sina
lustar på hemmaplan. Elljusspårets slinga på 2,8 km och anslutningsspår
från Häärskurvan prepareras. Belysningen är påslagen fram till 22:00.
Notera att Nederluleåstafetten går av stapeln den 10 mars och EIFs
klubbmästerskap på skidor den 17 mars. Ring Sven Persson, tel 31180
för information.
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Den 11 februari var det samling i Ankaret för årsmöte med Ersnäs Byaförening. Verksamhetsberättelsen kan Du få genom att kontakta Elaine
Blomkvist, tel 31052. Styrelsen för 2002 har följande sammansättning:
Sven Persson, ordförande
Elaine Blomkvist, sekreterare
Ros-Mari Bäckström, ledamot
Olle Olsson, ledamot

Lilian Sundqvist, vice ordf.
Bo Carlsson, kassör
Anneli Backman, ledamot
Per Sandström, ledamot
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Medlemskapet gäller från 1/1 2002. Betala med inbetalningskort till
postgirokonto 80 98 75-8. Årsavgiften är 20 kr för ensamstående och 40
kr för familj. Ensamstående med barn under 18 år betalar också 20 kr.
Ange på meddelandedelen alla du betalar för, barnens ålder samt adress.
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Nu finns några av byns föreningar och företag inskrivna på Ersnässidan.
Komplettera uppgifterna eller lägg in nya sådana via Krister Öhman.
%HV|NVUlNQDUH Ersnäs byasida på Internet har registrerat 626 besökare
sedan 2001-03-19. Adressen: ZZZE\DUOXOHDVHoch välj där Ersnäs.
Ersnäsbladet är öppet för alla med anknytning till byn och utkommer
under året med fyra nummer med manusstopp den 6/5, 26/8 och 11/11.
Det finns säkerligen tankar om vad som skulle vara av intresse att ta in i
EB. Lämna tips till redaktören eller skriv gärna själv om något Du vill
förmedla. Kristers adress är Tranmyrvägen 14, telefonnummer 31259
och e-postadress kristohm@algonet.se
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ERSNÄSBLADET
En familj i vår by har drabbats av en katastrof.
Det otänkbara inträffade. Tre människor finns
inte längre bland oss.
Vi kan aldrig förstå den sorg de närstående har
att bära. Vi kan bara föreställa oss den. Vi är
alla deltagande i deras svåra situation och vi
försöker på olika sätt att visa vår medkänsla.
Vi sörjer med Per, med familjerna Hedman och
Sandström. Låt oss försöka att vara ett stöd under den långa och svåra tid som ligger framför
dem.
Ingenting kan ersätta människoliv. Inga ord kan
skyla över saknaden. Vad som återstår för vänner, grannar och alla medkännande är att försöka uttrycka sitt deltagande.
Tove hade redan hunnit tillbringa några år i Ersnäs Förskola. Felix hade
blivit ännu ett barn som skulle ha vandrat till och från vår förskola.
De sörjande familjerna har gett oss möjlighet att uttrycka vårt deltagande
genom att stödja verksamheten vid Ersnäs Förskola. De pengar som flyter
in blir inte någon allmän budgetförstärkning. De kommer att användas för
någon eller några separata aktiviteter en tid framöver eller till investeringar vid förskolan till glädje för barnen och till minne av Katarina, Tove och
Felix.
Postgironumret är 60200-3. Adressera till Ersnäs Förskola, projnr 16217.
Sven Persson
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Ersnäs Samfällighetsförening och Ersnäs Byaförening är två organisationer som kanske ibland blandas ihop. Byaföreningen ska tillvara byns intressen på ett allmänt plan medan Samfälligheten är markägarnas gemensamma organisation. Den omfattar drygt 100 fastigheter. Eftersom många
fastigheter har fler än en ägare uppgår antalet ”medlemmar” i Samfälligheten till i runda tal 300. Alla dessa bor naturligtvis inte i Ersnäs.
Samfällighetens uppgift är att förvalta de markområden inom byn som är
markägarnas gemensamma egendom. Det rör sig om ett betydande antal
områden men flertalet är mycket små. Några av dessa är dock av mer allmänt intresse. Sålunda äger Samfälligheten det område i centrum av byn
som kallas ”skoltomten” men som också ibland kallas ”torget”. Där finns
bla bagarstugan som tillhör Husmodersföreningen och f.d. brandstation
som numera är Samfällighetens egendom. Samfälligheten äger marken
där hamnen i Mörön är belägen, Lilla Hundskär och Hästgrundet. På
grund av en särpräglad vegetation blev Hästgrundet 1997 avsatt som naturvårdsområde.
Samfälligheten leds av en styrelse på sex personer med Hans Strandberg
som ordförande. Före 1976 hade den personen den ståtliga titeln byaålderman. Högsta beslutande organ är föreningsstämman. Samfällighetens
likvida tillgångar uppgår till drygt 50.000 kronor.
Samfälligheten har också ansvaret för byakistan som innehåller gamla
dokument rörande Ersnäs. Den för många kända Agnes Palmgren kommer under detta år att renskriva och översätta en hel del av dessa dokument till nutidssvenska. Under det kommande året kommer Samfälligheten också att på ett noggrannare sätt precisera och förteckna de marker
som tillhör denna organisation.
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Luleå Kommunala Renhållnings AB har beslutat att miljöstationen ska
förläggas i närheten av parkeringsplatsen vid E 4. Berörda markägare är
redo att upplåta erforderlig mark.
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Årsmöte med Ersnäs IF äger rum lördagen den 23 februari
kl. 13:00 på Ralph Lundsten-gården. Kom och gör Din
röst hörd. 
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Byn Ersnäs omnämndes för första gången i skrift år 1502. Det område
som vi nu bebor började naturligtvis bebyggas långt dessförinnan. Men
det skriftliga belägget för byns existens kan alltså i år högtidlighållas med
ett 500- års jubileum.
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Någon kyrka mitt i byn har vi inte i Ersnäs. Däremot har en bagarstuga
och ett markområde mitt i byn. Det här området har under årens lopp hyst
skiftande aktiviteter. Under senare år har det varit den plats där vi lämnat
en del av spillrorna från vårt konsumtionssamhälle.

Det är säkerligen många som tycker att denna plats skulle kunna ges ett
värdigare liv. Miljöstationen kommer att flyttas. Därmed får vi en möjlighet att göra någonting av detta ”torg” som skulle kunna bidra till byns
skönhet.
Företrädare för byns föreningar kommer under senvintern att samlas och
inleda funderingar i ämnet. Det finns säkerligen idéer inte bara bland dessa församlade utan bland alla bybor. Låt oss ta del av Dina tankegångar.
Sätt ner Dina idéer på en lapp och lägg den i brevlådan Tranmyrvägen 29.
Du kan också ringa 31180 eller e-posta dem till persson.sven@telia.com
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Alla som har en e-postadress har upptäckt att detta är ett förträffligt sätt
att hålla kontakt. Ibland kan byns föreningar ha behov av att informera
om det ena eller det andra. Sven Persson har därför skapat en e-postgrupp
som han rätt och slätt kallar Ersnäs e-mailgrupp. Den innehåller med all
säkerhet inte alla som har tillgång till e-post. De som f.n. inte är med men
önskar ingå, meddela detta till persson.sven@telia.com
Det kan eventuellt vara någon som redan nu finns med men som inte önskar delta. Meddela mig även om så är fallet. Ett är säkert. Gruppens medlemmar kommer LQWHatt besväras av meddelanden i tid och otid.
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Mats Appelgren har efter 32 nummer ställt sin plats som redaktör för Ersnäsbladet till förfogande. Detta ansvarsfulla uppdrag övertas av Krister
Öhman. Vi tackar Mats för gedigna och uthålliga insatser vid utgivningen
och hoppas på hans fortsatta medverkan med bidrag av varjehanda slag.
3

