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Majbrasan i Svedjan var detta år osedvanligt stor och vacker.
Också ovanligt många bybor och tillresande hade denna gång
samlats på sluttningen nedanför det ohlssonska residenset.
Spraket från brasan blandades med sorlet från många tankeutbyten. Lotteriföreståndaren Lars-Erik Lindvall hade dock inga svårigheter att med sin gedigna stämma göra sig hörd.
Idrottsföreningen svarade för detta uppskattade arrangemang.

)|GGH

Från vår ärade kollega Svedje-Nytt har vi erfarit att Ann-Kristin Dahlberg den 17 april nedkommit med en
flicka vägandes 3,4 kg och 51 cm lång. Även fadern Mats Gustavsson klarade av födseln utan komplikationer.
Den bästa julklapp, som tänkas kan, fick Lilian och Arne Sundqvist. Den 24 december föddes Jacob som
snart är fem månader gammal. Men i begynnelsen vägde han 4 kg och var 54 cm lång.
Svedjan är en produktiv del av byn. Camilla Bäckström och Krister Lundström tog den 9 november emot
sin gåva, en gosse som fått namnet Isak. Den dagen han kom till världen vägde han 3,7 kg och mätte 51 cm.
Redaktören tar med nöje emot uppgifter om födslar för kommande nummer av Ersnäsbladet. Likaledes är
det av intresse att notera vilka som flyttar till byn. Därför ber vi också nyinflyttade att höra av sig till redaktören.
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I byn finns det tio aktiva föreningar (se annan plats). Inte illa i en by med knappt 800 invånare. Den gemensamma nämnaren för dess föreningar är att de på olika sätt försöker bidra till ett gott liv i Ersnäs.
I mitten av mars samlades företrädare för föreningarna för att diskutera en del gemensamma angelägenheter.
Ett av resultaten blev att det tillsattes arbetsgrupper för var och en av följande uppgifter:
Att göra torget till en attraktiv samlingsplats mitt i byn. Gruppen består av Hans Strandberg Samfälligheten,
Bertil Marklund, Hembygdsföreningen och Lilian Sundkvist Byaföreningen som också är sammankallande.
Att ta fram ett program som meriterar Ersnäs att 2005 väljas till Årets by i Luleå kommun. Här gäller det att
förena alla goda och fantasifulla krafter i en gemensam ansträngning. En representant från varje förening
tar plats i den arbetsgruppen. Så här ser hjärntrusten ut: Elise Larsson Hembygdsföreningen, Bo Carlsson
Byaföreningen, Anne-Marie Nordström (s)-föreningen, Per Olsson Ersnäs IF, Hilding Lindbäck Ersnäs
Amatörteaterförening, Christina Olsson Motionsdansföreningen, Caisa Ohlsson Jaktvårdsklubben, Elaine
Blomqvist Husmodersföreningen.
En mer näraliggande angelägenheten gäller Ersnäsdagen den 24 augusti. I den arbetsgruppen ingår Elaine
Blomqvist Husmodersföreningen (sammankallande), Rose-Marie Bäckström Byaföreningen och Lars
Gustavsson Ersnäs IF.
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Årets Nederluleåstafett gick av stapeln den 10 mars och som vanligt i strålande vinterväder. I år stod 32 lag
på startlinjen.
En extra attraktion detta år var Luleå kommuns aktivitetspris. Den by som mobiliserade flest antal deltagare i
förhållande till sin folkmängd erhöll 3.000 kronor som ställs till respektive byaförenings förfogande och ska
användas i enlighet med byaföreningens syften. Det fanns också ett andra och ett tredje pris på 2.000 respektive 1.000 kronor.
Vid sammanräkningen visar det sig att det är Ersnäs som har de mest aktiva invånarna åtminstone då det gäller att hålla sig kurant och vacker med hjälp av skidåkning.
17 fastboende Ersnäsbor deltog i Nederluleåstafetten: Kent Lindblad, P.O. Sundén, Roger Norberg, Hans
Sundén, Anders Sundén, Eva Måwe, Björn Samuelsson, Josef Sidén, Arne Lundqvist, Gun Dahlberg, Krister
Öhman, Pentti Niskanen, Kjell Gustavsson, Ulf Måwe, Elisabet Persson, Sven Persson och Ingegerd Öhman.
Det snabbaste Ersnäsförankrade laget i årets Nederluleåstafett blev de Sundénska Ersnäsraketerna.
Ersnäs gick alltså segrande ur denna byakamp om kommunens aktivitetspris med 38 invånare per deltagare.
Tvåa blev Smedsbyn med 57 inv/deltagare och trea Klöverträsk med 62 inv/deltagare.
%lVWL(UVQlVpå skidor är Kent Lindblad åtminstone den 17 mars. Då arrangerades nämligen EIF:s klubbmästerskap på skidor med 23 deltagare fördelade på fem klasser. Hr Lindblad tog i herrklassen hem segern i
en sekundstrid mot kombattanterna Björn Samuelsson och Anders Olsson. Bland flickor 8-12 år tog Emma
Norberg hem en meriterande seger. Den kompletta resultatlistan har varit uppsatt på byns anslagstavlor.

(QFKDQVI|UI|UHWDJDUQD

Friluftsmuséet Hägnan, Gammelstad, arrangerar 31 juli-4 augusti Landsbygdsdagar. Hägnan är ett flitigt besökt utflyktsmål inte minst sommartid.
Under de här dagaran har företagare i kommunens byar möjlighet att nå en stor och bred publik. Försäljningsplatser står till förfogande mot en skälig hyra på 100 kronor/dag. Intresserade företagare kontaktar Ann Lindblom Berg eller Anette Andersson på 0920-294866.

8QJGRPVORNDOHQ

Under en tid har frivilliga krafter arbetat med att färdigställa utrymmen i Ankaret som är tänkta att användas
för aktiviteter riktade till barn och ungdomar i åldrarna sju till sexton år.
Nu blir uppgiften att bestämma sig för vilka verksamheter som ska bedrivas i ungdomslokalen och hur den
verksamheten ska organiseras.
Alla intresserade är välkomna till en diskussion om detta i Ankaret torsdagen den 16 maj med början
kl. 19.00. Här har vi en utmärkt möjlighet att medverka till att byns barn och ungdom finner tillvaron ännu
angenämare.

(UVQlVGDJHQ

I år arrangeras Ersnäsdagen lördagen den 24 augusti. Det är ett arrangemang då byns föreningar går samman
för att skapa en stund av samvaro, aktivitet och trevnad för oss bybor. Byns företagare är välkomna att saluföra sina produkter.
Har Du idéer om programinslag, kontakta Elaine Blomqvist, tel 310 52. Notera dagen i Din almanacka!
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Vid Byaföreningens årsmöte i februari diskuterades föreningens verksamhetsplan för 2002. Detta blev innehållet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



Åtgärder på ”Torget” i samverkan med övriga föreningar i byn
Ersnäsdagen den 24 augusti
Bevaka kommunens planer avseende skolan
Fortsatt bevakning av trafikfrågor
Utgivning av Ersnäsbladet med fyra nummer
Ansvara för Ankaret och verka för att lokalen används för olika evenemang
Fördjupa samarbetet med övriga föreningar i byn
Bilda en ungdomsgrupp
Aktivt deltagande i Luleå kommuns byaprojekt
Utarbeta en flerårsplan med sikte på att bli ”Årets by” 2005
Utveckla hemsidan

3DOWVFKZLPHQ

En kväll i slutet av april samlades ett 50-tal av byns paltentusiaster till måltid med denna piteortens stolthet på menyn. Hembygdsföreningen stod för ruljangsen. Upp emot 200 paltar konsumerades.
Vid borden kunde Ersnäsbladets utsände uppmärksamma sådana
paltälskare som K.G. Pettersson med hustru Maj och kyrkoherde emeritus Alf Hansson med hustru Ingrid.
Under matsmältningen bjöds de närvarande på uppskattad underhållning av Veterankören bestående av musikaliska företrädare för Sörbyarnas seniorer.

%UHGEDQGVJUXSSHQLQIRUPHUDU

Bredbandsgruppen bildades för mer än två år sedan med ambitionen att bevaka byns intressen vad gäller bredbandsanslutning av Ersnäs. När vi startade var förhoppningen att
vi idag skulle ha varit anslutna till bredband. 114 hushåll har visat intresse för en anslutning. Kommunens bredbandsprojekt har dragit ut på tiden, det är idag två byar, Alvik/
Långnäs och Rutvik som kommer att erbjudas bredband i en första etapp därefter står
Ersnäs på tur. Den teknik som Kommunen erbjuder är en anslutning via fiberkabel. Det
är den överlägset bästa tekniken idag men Luleå Kommunens upplägg har den nackdelen att vi i byarna skall stå för kostnaderna för grävningen av fibernätet, vilket medför
att anslutningskostnaderna skjuter i höjden. Kostnaden för teknikdelen är 6 000 kr/
hushåll, kostnaderna för grävningen kan uppskattas till 4 – 6 000 kr, totalt alltså 10-12 000 kr, samt en fast
månadskostnad på ca 275-375 kr.
(WWDOWHUQDWLYI|U(UVQlV är ADSL, och det är en variant av bredband som inte erbjuder samma överföringshastighet som bredband via fibernät. Kostnaden för ADSL är beroende av vilken leverantör man väljer
men normalpris för anslutning ligger på 900 – 1500 kr och bindningstiden är normalt 12 månader, månadskostnaden varierar mellan 275 kr – 375 kr.
ADSL levereras genom ditt telefonjack, det är en fast uppkoppling till fast pris och samtidigt kan du använda telefonen. ADSL är ca 10 ggr snabbare än ett vanligt modem. För att vi skall kunna välja ADSL så måste
Telia bygga om telefonväxeln i Ersnäs.
Därför har bredbandsgruppen skickat en förfrågan till Telia om de är villiga att bygga om växeln i Ersnäs.
9LYlQWDUEHVNHGLYnU. Efter beskedet från Telia kommer vi ut med information – kanske ett möte. Du kan
alltid hålla dig underrättad om det senaste via vår Internetsida www.lexcom.se/ersnas. Vi tar naturligtvis
också emot flera intresserade! Bo Axhammar 31104, bo.axhammar@ebox.tninet.se eller
Krister Öhman 312 59, kristohm@algonet.se
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Minns ni ” Vem sköt Ajax?” . För snart tio år sedan spelade Ersnästeatern den pjäsen i femte hamnmagasinet.
Nu återuppstår den i en lite enklare men minst lika underhållande version. Pjäsen har bytt namn och heter nu
” Till Casablanca” .
Vi möter uppfinnaren Verner och ungkarlen Valle. Den vimsiga Becky sköter byns telefonväxel. Hennes stora ambition är att få sina tre döttrar bortgifta. En av kandidaterna, åtminstone enligt Becky, är den sparrisälskande jordbrukskonsulenten Bladh. Mycket musik och glada skratt kan utlovas.
För att se ” Till Casablanca” behöver man dock inte ge sig av på någon längre resa. Den spelas nämligen på
Ralph Lundstengårdens nyrestaurerade loge mellan den 7 och 16 juni. Förköp hos DB Handel tel 31162.
Teaterbesöket kan lämpligen kombineras med en till situationen anpassad teaterbuffé på Ralph Lundstengården. Priset för den är 150 kronor inkl dryck och kaffe. Bordsbeställning rekommenderas, tel 31054.

$QGUDVlVRQJHQLGLYLVLRQ,9

I fjol tog vårt fotbollslag klivet upp i division IV. Säsongen blev en strålande framgång för nykomlingarna.
Andra plats i sluttabellen och kval till division III. Något avancemang blev det inte men det förtar inte glansen
av de tidigare prestationerna.
Nu står vi inför en ny säsong. Laget stimuleras av en stor hemmapublik. Kom därför till matcherna på Pålbacka. Där får Du också tillfälle att möta vänner och bekanta. Tillfällena till sådan samvaro är ju tyvärr numera inte så många.

%DNDPHUD

+XVPRGHUVI|UHQLQJHQ puffar för att det ska bakas mera i
bagarstugan. Stugan ’öppnades’ i april och bokning gör Du
hos Elsie Olsson 312 44
/Elaine Blomqvist

9LVVWHQLDWW

TRANMYRAVÄGEN finns i Tyresö,
TRANMYREN finns i Storfors,
TRANMYRSVÄGEN finns i Orsa men
TRANMYRVÄGEN finns bara i Ersnäs

)|UHQLQJDUQDLE\Q

(UVQlV$PDW|UWHDWHUI|UHQLQJ  Ordf Per Sehlberg tel 22 99 94, sekr Sven Persson
(UVQlV%\DI|UHQLQJ
Ordf Sven Persson tel 311 80, sekr Elaine Blomqvist
(UVQlV+HPE\JGVI|UHQLQJ
Ordf Bertil Marklund tel 310 88, sekr Tore Dahlberg
(UVQlV+XVPRGHUVI|UHQLQJ  Ordf Elaine Blomqvist 310 52, sekr Vivan Elvelin
(UVQlV,GURWWVI|UHQLQJ(,)  Ordf Gunnel Westerberg tel 312 50, sekr Johan Dahlberg
(UVQlV0RWLRQVGDQVI|UHQLQJ  Ordf Christina Olsson tel 312 29, sekr Lars Sandberg
(UVQlV6DPIlOOLJKHWVI|UHQLQJ  Ordf Hans Strandberg tel 310 13, sekr Ann-Marie Nordström
(UVQlV6RFLDOGHPRNUDWLVNDI|UHQLQJ Ordf Kristina Eriksson 311 13
)\UNO|YHUQV6NRWHUNOXEE
Kontaktp Kenneth Lundberg tel 311 25
6YDUWVNDWDQ(UVQlV-DNWYnUGVNOXEE Ordf Sten Harila, sekr Caisa Ohlsson tel 312 08
Ersnäsbladet är öppet för alla med anknytning
till byn och utkommer under året med fyra nummer.
Manusstopp den 26/8 (nr 35) och 11/11 (nr 36).
Det finns säkerligen tankar om vad som skulle vara
av intresse att ta in i Ersnäsbladet. Lämna tips
till redaktören och skriv gärna själv om något Du vill
förmedla.
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Kristers adress är Tranmyrvägen 14, tel 31259
och e-postadress kristohm@algonet.se

/XOHnNRPPXQVE\DVLGDSn,QWHUQHW

Nu finns flera av byns föreningar och företag
inskrivna på Ersnässidan.

Rätta, komplettera eller lägg in nya uppgifter via
Krister Öhman.
%HV|NVUlNQDUH Ersnäs byasida på Internet har registrerat 756 besökare sedan 2001-03-19. Adressen: ZZZE\DUOXOHDVHoch välj där (UVQlV.

