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I vintras kunde vi läsa i tidningarna om att det fanns planer på att lägga ner några skolor ute i byarna. Bl. a. nämndes skolan i Ersnäs. Byaföreningen skrev därför till Barn- och utbildningsförvaltningen för att få veta om verkligen tidningsuppgifterna stämde. Lyckligtvis är detta inte fallet.
I sitt svar skriver Jonas Lundström (ordf i Barn- och utbildningsnämnden): ”Jag kan kort besvara Din fråga om skolnedläggning med att det inte finns några planer på att lägga ned Ersnäs skola”. Han fortsätter att i nämndens långtidsplan
finns dock ett förslag att Ersnäs förskola skulle kunna flyttas in i skolan fr.o.m. hösten 2004. Möjligheterna till en sådan
samordning är givetvis helt beroende av antalet barn vid den tidpunkten.
Vill vi vara alldeles säkra på att behålla en separat förskola förutsätter detta att aktivitet av visst slag försiggår runt om i
stugorna i Ersnäs.
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Det är få byar förunnat att ha tillgång till ett sådant etablissemang som Ralph Lundstengården. Där är liv och rörelse. Folk
från många håll och kanter dras till vår by. När sedan detta företag förenar sig med byns andra trumfkort – Ersnäs Amatörteaterrensemble – är det bäddat för en både konstnärlig och kulinarisk succé.
”Till Casablanca” kördes för utsålda hus i härlig försommarvärme med 12 föreställningar. Den nyrestaurerade logen var
platsen för denna nya teaterscen i byn.
Lite senare genomförs det som nu har blivit tradition – Hemvändardagen. Det arrangemanget tycks alltid vara begåvat
med vackert väder. Människor möts, njuter av palten eller prövar nymodigheten den elektroniska skjutbanan. En kulturafton med byns egna förmågor i centrum är ännu ett exempel på den ljudande aktiviteten på den plats som tidigare beboddes
av Egon Johansson, salig i åminnelse.
Den gamla gården vid Häärskurvan har blivit en samlingsplats för bybor och utsocknes. Ersnäsbladet gratulerar värdinnan
Kristina till hennes framgångar.
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När rosor är motiverade, ska de också delas ut. Luleå kommun bör föräras en bukett. Systemet med sommarjobb för
skolungdom har pågått i många år. Detta är till glädje för skolungdomarna själva och för de föreningar och inrättningar
som kan dra nytta av deras värdefulla arbetsinsatser.
Bo Axhammar är den bland oss som håller i kontakterna med kommunen i den här angelägenheten. Under tre veckor i juli
var nio ungdomar verksamma med arbetsuppgifter som byns föreningar anmält till Bo: målning av hockeyrink, en del arbeten vid förskolan och röjning av spåret för Nederluleåstafetten längs kraftledningsgatan vid Skäret.

(QNlWHQ

Tillsammans med förra numret av Ersnäsbladet distribuerades en enkät innehållande ett antal frågor om
verksamheter och framtidsplaner rörande byn. Förhoppningen från byns föreningar var att den vägen få en
indikation på vad byinvånarna tycker att föreningarna skulle ägna sig åt för att främja livet i byn.
Tyvärr blev gensvaret minst sagt ljumt. Bara 6 procent av hushållen lämnade in svar. Vi tackar de 16 hushåll som reagerat för svar och värdefulla synpunkter.
Pessimisten kan tolka det ringa gensvaret som ett uttryck för att ersnäsborna inte intresserar sig överhövan för vad som
sker i byn utanför den egna köksdörren. Optimisten förklarar frånvaron av reaktion med att folk tappat bort formuläret,
inte upptäckt det eller lagt det i högen för framtida åtgärder.
För att man med en sådan enkät som grund ska kunna säga något om vad ersnäsborna tycker i de här frågorna måste man
uppnå en svarsfrekvens på 65 procent.
Men kära ersnäsbor, vi som tog det här initiativet tillhör naturligtvis optimisternas skara. Därför förnyar vi erbjudandet att
komma med svar och synpunkter. Formuläret finns på DB-Handel och på Ralph Lundstengården. Hämta ett exemplar och
lämna det ifyllda formuläret i Sven Perssons brevlåda på Tranmyrvägen 29 eller Lilian Sundqvists på Ersnäsvägen 48.
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” Lodrät 4. Musikkryss för tondöva” . Så lyder titeln på den pjäs Norrbottensteaterns Anna Azcárate skrivit och som hon
också regisserar.
Två av teaterns skådespelare turnerar med den här pjäsen under hösten runt om i länet. Men det är i Ersnäs den uppförs
för första gången. Här äger urpremiären rum, med andra ord blir vi platsen för en världspremiär.
Denna händelse inträffar lördagen den 21 september kl 18.00 och platsen är Logen, Ralph Lundstengården. Biljettpriset är
80 kronor. Du skaffar biljetten hos DB Handel.
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En solig dag i slutet av juli hade Ersnäs besök av en av de mer kända norrbottningarna. Lars Törnman hade kallat till möte
för att lansera sitt nya riksdagsparti, Norrbottenspartiet.
Törnman är utan jämförelse den mest aktive norrbottenspolitikern inför septembervalet. Han kommer att på sin motorcykel
ha besökt åtskilliga små och stora platser i länet innan vi på valdagen bestämmer oss för om en nykomling ska få tillträde
till den nationella maktens korridorer.
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Nu är ungdomslokalen i skolan färdiginredd och invigd. Invigningen och första ungdomsträffen hölls onsdag 14/8 och
många av byns ungdomar var på plats. Kuriren intervjuade och fotograferade.
Därmed är en första aktivitet, Kafékväll med spel, video och pingis mm, nu igång på onsdagar kl. 19:00 till 22:00. Tanken
är att de yngre ungdomarna och de äldre ungdomarna ’byter av’ varandra vid ’halvtid’.
På Ersnäsdagen visades ungdomslokalen upp för intresserade bybor.
Avsikten är att utöka verksamheten med ytterligare några kvällar per vecka. För att bedriva en verksamhet ska det naturligtvis finnas någon som ansvarar för och genomför verksamheten, gärna ungdomar. Det ska också finnas en vuxen på
plats, ansvarig för ’helheten’. Är Du förälder eller i övrigt är intresserad av att ungdomskvällarna kan genomföras, är Du
välkommen att deltaga i ’kvällsschemat’.
Vi vill att våra aktiviteter ska attrahera byns ungdomar och kunna hävda sig i konkurrensen med stan. Har Du något att
bidraga med, en idé eller tid?
%\DI|UHQLQJHQV8QJGRPVJUXSS
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För sjuttonde gången arrangerades den 24 augusti Ersnäsdagen. Här har verkligen en tradition utvecklats. För
många ersnäsbor har det också blivit tradition att delta. Vi får tillfälle att mötas för att inte bara kommentera
världsläget utan även utbyta synpunkter på vad som händer i vår närmaste omgivning.
Ersnäsdagen är ett gemytligt arrangemang i enkla former. I solgasset denna gång - termometern låg på 25 gradersstrecket – inte bara sorlades det. Här kunde vi handla, avnjuta Idrottsföreningens delikata hamburgare och
Husmodersföreningens läckra våfflor. Vi lyssnade till högklassig underhållning av sångarduon Anna Eriksson
och Mona Johansson, Ersnäs Spelmanslag bestående av dirigenten Tore Dahlberg, Ali Zahirry och Johan Dahlberg samt sist men inte minst avnjuta de som tillfört vår by det allra första SM-tecknet (se separat notis). Det
sistnämnda gäller naturligtvis vår amatörteaterensemble.
Men arrangemanget erbjöd också möjlighet för besökarna att själva vara aktiva. Dragkampsturneringen mönstrade fyra lag: Kammen, Svedjan, Svartskatan och Tranmyrvägen. Turneringens
vinnare blev Svartskatan med Peter Norberg, Åsa Wilkund och Stig Holmquist.
Deras styrkedemonstration belönas med biljetter till den kommande Ersnäsrevyn. Men dagen bjöd inte bara på möjligheten att pröva musklerna utan även
hjärnan. Tipspromenaden innehöll tolv frågor. Här visade sig tre personer tillhöra de framstående i det sammanhanget: Karin Lundberg, Håkan Isaksson och
Fredrik Johansson. Alla tre hade nio rätt. Belöningen blir en revybiljett vardera.
Om knappt ett år går Ersnäsdagen av stapeln för adertonde gången. Läsaren har
kanske idéer om arrangemanget. Hör av er i så fall till Elaine B (31052,
VPHMRE#KHPXWIRUVVH)eller till Sven P (31180, SHUVVRQVYHQ#WHOLDFRP)
Bilden: Segrande dragkampslaget Svartskatan samt tävlingsledaren Sven P
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Såhär i slutet av denna fantastiska sommar vill vi delge er en betraktelse från den ” heta” teatersommar vi i Ersnäs Amatörteater haft. Men, först vill vi rikta ett varmt TACK för alla uppmuntrande och varma ord som sköljt över oss under
och efter det att vi spelade CASABLANCA i Egons Loge och även nu efter revy-SM i Halmstad.
Vi blev alltså nominerade att delta i revy-SM i Halmstad detta år, vilket bara det kändes som en seger. Av 200 inskickade bidrag sållades 20 st ut. Att tävla i revy är väl lika intelligent som att tävla i schlager, för vad vi tycker är roligt skiljer ju oss åt. Nåja, den 31 juli ringde klockan 04.35. Fårskinnspälsar, lovikka-vantar, vinterskor och andra tomteattiraljer var nerpackade och kl 06.00 lyfte vi från Kallax för att vara i Halmstad ca 10.00. Solen sken och termometern visade
på drygt +30 grader. Detta skulle bli varmt! På Halmstads Teater, där evenemanget skulle hållas fick vi en loge, tillsammans med Västerås-Revyn. De tävlade i kategorin SÅNG* och vi förstod snart att deras mål var vinna! Som genuina
norrbottningar hade ingen av oss sådana högtflygande planer utan kunde njuta av att höra och se alla duktiga grupper
och glädjas åt att revytraditionen lever. Så många talangfulla ungdomar vi såg!
Enskilda repetitioner, med exakt tidsangivelse för varje grupp, inleddes direkt sedan vi packat upp i logen. Finalsång,
hur och var vi skulle stå vid finalen, tilldelning av ” mygga” (fastklistrad mikrofon), en hel genomgång av hela revyn på
ett tekniskt sätt följde därpå. (Det betyder att scen- och ljus-/ljudarbetare trimmar sina uppgifter) Repetitionerna fick
också avbrytas när ett mäktigt åskväder med åtföljande strömavbrott drog över Halmstad. (På hotellet där vi bodde slog
åskan ned och gäster fick evakueras tills brandkår konstaterat att det inte brann, samt stängt av brandlarmet). På kvällen
hälsade Halmstads Kommun alla deltagare välkomna i stadshusets foajé med bland annat underhållning av tre kommunalpolitiker(!) och lätt förtäring.
Torsdagen innehöll förberedelse för genrep, finalsångträning, genrep, öppningsparad i stan och föreställning på kvällen.
Det kändes roligt att spela med publik i salongen även om vi var mycket svettiga och trötta på kvällen efter en lååång
men rolig dag.
Fredagen gav tid för återhämtning. På f m årsmöte för en del och föreläsningar i olika ämnen. Då vi inte behövde vara
på plats förrän ca 18.00 fanns också tid att till exempel se känd konst i Halmstadsgruppens verk ute på Mällby Gård,
besöka Tylösands strand och hav eller se en bejublad ungdomsrevy. Vid kvällens föreställning satt så juryn för att bedöma spektaklet. (I publiken satt bland andra Tore Skogman, en pigg herre på 71 år med över 2000 sångtexter på sitt samvete. Tala om talang.)
Lördagen kom med slutföreställning kl 14.00, prisutdelning och
avslutning av årets revyrixdag och revy-SM. Till vår stora förvåning kammade vi hem två priser. ” Brända Tomtar” (Sketch). Den
finske ” Konsulten” knep Radio Hallands pris för ” bästa radiomässiga nummer” . Festivalen var över. Vi hade jobbat hårt men också
lärt känna en massa härliga revyamatörer från hela Sverige. Ett är
säkert: nu vet i stort sett hela revysverige vart Ersnäs ligger och att
Norrbotten inte bara har renar utan även heta tomtar.
(UVQlV$PDW|UWHDWHU&DULQ6XQGpQ
* Kategorin SÅNG vanns av Falkenbergsrevyn med
sången ” Finska Pinnar”

Bilden: Några Brända Tomtar från Ersnäsdagen
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Många har kanske sett att det händer saker bakom gamla brandstationen på torget. Det är hembygdsföreningen som där
kommer att återuppföra stugan från Pettersons-torpet vid Axel Mårdsvägen, som föreningen fått av de förra ägarna.
Ändamålet med återuppförandet är att få en plats där vi kan förvara och visa det stora antal föremål och bilder från den
gamla jordbruksbygden, som nu förvaras spritt på många olika platser i byn.
Vi har brist på JUXQGVWHQDU och WLPPHU för utbyte av dåliga stockar, så om någon i byn har någondera på lager, så är
vi hugade spekulanter! Kontakta oss på tel 31088 i så fall!
(UVQlV+HPE\JGVI|UHQLQJ7RUH'DKOEHUJ
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Den 13 juli fick Annica Blomqvist och Örjan Harila en dotter, hon vägde 4945 gram och var 54,5 cm lång. Hon ska
heta Jennifer, storasyster heter Linnéa och dom bor på Ostibyvägen 11.
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$OOD VÐQGDJDU¿UHW UXQW PHOODQ NORFNDQ  
 NDQ GX NRPPD VSRQWDQW RFK EHVÐND RVV
1MXW DY Y¿UW JRGD KHPEDNDGH NDIIHEUÐG WLWWD S¿
NRQVW O\VVQD S¿ 5DOSK /XQGVWHQV KLPPHOVND
PXVLNHOOHU¾WHQJRGPLGGDJ

.RQVWXWVW¾OOQLQJDU  9DU VM¾WWH YHFND E\WHU YL
NRQVWQ¾U -XVW QX YLVDU $QQHOL +HGVWUÐP ROMRU
RFKDNYDUHOOHUS¿ORJHQ

5DOSK/XQGVWHQNDPPDUHQ+¾UNDQGXVO¿GLJ
QHU IÐU DWW EHNDQWD GLJ PHG NRPSRVLWÐUHQ 5DOSK
/XQGVWHQ 9LVVWH GX DWW 5DOSK VNUHY PXVLNHQ
WLOO )1V ¿UVMXELOHXP " (OOHU DWW VNLY
ERODJHW (07 NODVVLVN PXVLN  VRP KDU JHWW XW
HQ &' IU¿Q YDUMH Y¾UOGVGHO KDU YDOW DWW O¿WD
5DOSK/XQGVWHQUHSUHVHQWHUD(XURSD"2PGHWWD
RFKPHUG¾UWLOONDQGXO¾VDRPLKDQVNDPPDUH


3UHVHQWWLSV",J¿UGVEXWLNHQV¾OMHUYLKDQVVNLYRU
RFK ERNHQ /XVWEDUKHWHU , ERNHQ N¿VHUDU
5DOSK RP DOOW PHOODQ KLPPHO RFK MRUG (Q
XSSVNDWWDGSUHVHQWPHGP\FNHWKXPRUPHQRFNV¿
DOOYDURFKW¾QNY¾UGKHWHU9LKDURFNV¿SUHVHQWDU
WLNODUJRGLVRFKKDQWYHUN
)ÐGHOVHNDODV)LUPDIHVWHQ6O¾NWPLGGDJHQ
0LQQHVVWXQGHQ%UÐOORSHW.RQIHUHQV  9¾QG
GLJWLOORVVYLVNU¾GGDUV\UHQOLJWGLQDÐQVNHP¿O
6WRUHOOHUOLWHQJUXSS¾UOLNDY¾ONRPPHQ

UHWVMXOERUGVWDUWDUDGHFHPEHURFKS¿J¿UWLOO
HGHFHPEHU

'HQ D VHSWHPEHU NO  VSHODU 1RUUERW
WHQVWHDWHUQp/RGU¾W0XVLNNU\VVIÐUWRQGÐYDp
S¿ORJHQ6HNRPPDQGHDQQRQVHU
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Enligt IT Norrbottens projektledare Jöran Gärtner står vi på tur vid nästa projektstart. Det skulle kunna
bli nästa sommar. Vi har nu möjlighet innan dess att studera utbyggnaden i Långnäs/Alvik/Antnäs
(numera finns även Antnäs med i projektet) för att få kunskap.
På vår förfrågan till Telia den 13 april, huruvida dom ämnar bygga ut Ersnäs televäxel för ADSL fick
vi sent omsider svaret att ” klart besked kan inte ges förrän under nästa år” .
Vi har alltså ännu inget konkret resultat i något av alternativen! De två alternativen beskrevs i föregående nummer av Ersnäsbladet. Se även vår Internetsida ZZZOH[FRPVHHUVQDVför senaste nytt.

%\DI|UHQLQJHQV%UHGEDQGVJUXSS

Ersnäsbladet är öppet för alla med anknytning till byn och
utkommer under året med fyra nummer. Sista manusstopp
för året är 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. Kristers
adress är Tranmyrvägen 14, telefonnummer 31259 och epostadress kristohm@algonet.se
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Några av byns föreningar och företag finns inskrivna på
Ersnässidan. Rätta/komplettera uppgifterna eller lägg in
nya sådana via Krister Öhman.

%HV|NVUlNQDUH Ersnäs byasida har registrerat 876 besökare (250 sedan sist) sedan 2001-03-19.
Adressen: ZZZE\DUOXOHDVHoch välj där Ersnäs.

