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ERSNÄSBLADET
-XOPDUNQDG

Snart lyser byns tre ”offentliga” granar upp vintermörkret. Sedan står det inte länge på förrän tomten bultar på
dörren.
I år har Byaföreningen tagit ett litet nytt grepp i förberedelserna inför årets stora högtid. /|UGDJHQGHQQR
YHPEHUarrangeras en julmarknad i Ankaret. Portarna
slås upp kl. 11 och marknaden pågår fram till kl. 16.
Förutom alster av alla de slag kommer det att bjudas på
musikalisk underhållning. Redaktionen har dessutom
från vanligtvis välunderrättat håll erfarit att tomten uppifrån Hemberget kommer att göra en liten tjuvstart.
Säkerligen kan en del julklappsproblem på ett enkelt sätt
lösas på hemmaplan. Ett besök i Ankaret vid detta tillfälle anbefalles varmt.
A propos byns julgranar. Dessa kommer ju inte flygande från ovan eller ens från Stadshuset. Det är några av
byborna som varje år ser till att vi får njuta av dessa
ljus. I Häärskurvan står Husmodersföreningen för ruljangsen, vid utfarten till E 4 Samfällighetsföreningen
och borta på Klubben vid fotbollsplan är det en
gran(n)samverkan som ser till att julen förgylls.

300 kronor per övernattning. Det exakta priset blir naturligtvis beroende av rumsstandarden i det enskilda fallet.
Om ett tillräckligt antal rum ställs till förfogande vore
det en tillgång för Kristina. Naturligtvis medför det också en extra inkomst för rumsuthyraren. Ersnäs lär nog
inte på något sätt närma sig de förhållande som råder
exempelvis i Arjeplog och arjeplogsbornas samverkan
med biltestverksamheten. Men om den här uppläggningen kunde förverkligas, skulle det innebära ett litet lyft
även för vår by.
För närmare information, vänd Dig till Kristina antingen
genom att besöka Ralph Lundstengården eller genom att
slå en signal på tel 310 54.

$QDO\VHIWHUYDOHW

5XPI|UUHVDQGH

Ser att i kommunvalet för Ersnäs del så ökar moderaterna med 3,6 % till 17,2 %, d.v.s. 99 st. invånare i Ersnäs
protektorat tror fortfarande på utsugning under ansvar.
Centerpartiet ökar med 5,1 % till 15,3 %, 88 personer i
vår by tror fortfarande på landsbygden. Folkpartiet plus
0,5 % till 4,3 %, 25 ersnäsbor tror på den egna friheten
och prioriterar det individuella valet, samtidigt som dom
är övertygade om att de talar och förstår svenska, för
vem vill bli utvisad till Alvik!?

Det förekommer på andra håll att ett företag som Kristinas samverkar med omgivningen i det här avseendet.
Runt om i byn finns det med all säkerhet utmärkta övernattningsrum som skulle kunna komma till pass i det här
sammanhanget.

Kristdemokraterna minskar med 2,8 % till 4,8 %, 28
fromma ersnäsbor sätter de religiösa normerna framför
allt och hoppas på att Alf Svenssons förlängda arm. Erling Wälivaara skall spika upp KD:s avlatsteser på dörren till Missionshuset. Socialdemokraterna minskar med
4,9 % till 40,2 %, 231 bybor tror fortfarande att höga
fastighetsskatter skall gynna offentlig sektor.
Vänsterpartiet backade med 2,7 % till 8,1 %, 47 personer i vår by känner inte till att Berlinmuren revs 1989
och Sovjetunionen strax därefter gick i graven.

Byns attraktion i Häärskurvan, Ralph Lundstengården,
utvecklar sin verksamhet. Men de nuvarande utrymmena innebär begränsningar. Det finns en efterfrågan på
konferenser som innebär övernattningar. Sådana beställningar kan idag inte tas emot. Logi saknas.

Tillvägagångssättet skulle vara följande. Kristina tar
emot en beställning på en konferens som kräver en eller
flera övernattningar. Hon har en lista på personer i byn
som har lämpliga övernattningsrum. Det kan vara fråga
om ett rum i den egna bostaden. Det kan ju också vara
fråga om utrymmen i någon sidobyggnad. Vad som
krävs är en säng av god kvalitet och tillgång till dusch.
Uthyraren tillhandahåller sänglinne och handdukar –
ungefär som ett vanligt hotellrum. Frukost ingår inte.
Den intas på Häärs. Kostnaden för övernattningen är
inbakad i konferenspriset. Rumsuthyraren erhåller därmed sin ersättning av Kristina. Den kan ligga på cirka

Trots att miljöpartiet backade så har vi 31 ersnäsbor
som tänker på våra efterkommande så att vi slipper. Sedan har vi Rättvisepartiet Socialisterna med 10 byaungdomar bakom, förmodligen ett gäng från ungdomslokalen. 14 motorcykelentusiaster i Ersnäs röstade på Norrbottenspartiet.
Sedan har vi 5 individer i vår by som varken kan läsa
eller skriva så deras valsedlar blev ogiltiga, till dom säger vi: - Hav hopp, folkpartiet är på gång.
0HGYlQOLJKlOVQLQJ%RVVH$[KDPPDU
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(UVQlVERQnU

Vid det senaste årsskiftet bodde det 901 personer i ” större
Ersnäs” . Tio föddes och åtta lämnade oss. Här fanns 504
bilar, klart över kommungenomsnittet. Däremot hade vi
en något lägre medelinkomst än den genomsnittlige luleåbon. 84 personer flyttade till ” större Ersnäs” , 83 flyttade härifrån. En god balans med andra ord. Och pensionärerna dominerar inte. Som framgår av rubriken är vi i genomsnitt drygt 40 år gamla.
Allt detta och mer därtill går att läsa i en skrift från stadsbyggnadskontoret ” Luleå kommun – områdesbeskrivning
2002” . Den hittar man också på nätet: www lulea.se.
Klicka sedan i tur och ordning på fakta, statistik, områdesbeskrivning.
Begreppet ” större Ersnäs” kräver en förklaring. Det området omfattar all bebyggelse från Fällträsk till Alhamn.
Antalet invånare inom Ersnäsbladets spridningsområde är
följande Ersnäs byakärna – 409, Svartskatan –50, Svedjan – 47, Ersnäskammen – 37, Bränslan – 21.

8QJGRPVYHUNVDPKHWHQ

Nu har vi varit igång en tid med Onsdagskvällarna.
Många föräldrar ställer upp som 'närvarande' och en turordning har skapats. Tack för det.
Planerna var att de yngre skulle 'gå hem' vid halvtid och
att de äldre skulle 'ta vid' då. Det har dock visat sig att de
yngre stannar hela kvällen (till 22:00) och att de äldre är
väldigt sparsamma med sin närvaro.
Därför har vi kortat Onsdagskvällarna till 21:00 och inbjuder de äldre ungdomarna att 'skapa sig' en annan
veckokväll. Kom med förslag!
Det är/har varit bråkigt bland ungdomarna. Ofta fortsätter
bråket i skolan på torsdag så att lärarna där får utreda och
medla. Många av bråken har tillkommit utomhus vid lek.
Vår verksamhet sker ju inomhus där 'närvarande' förälder
finns.
8QJGRPVJUXSSHQ&DLVD2KOVVRQ

.|SRFKVlOM

Ersnäsbladet eftersträvar ständigt att än bättre tjäna ersnäsbornas intressen. I enkäten (se separat artikel) var det
flera som föreslog att vi skulle ha en avdelning för Köpes
resp Säljes.
Så kommer det nu också att bli i fortsättningen dvs fr o m
Ersnäsbladets första nummer nästa år. Du ringer eller mailar redaktören Krister Ö (se redaktionsrutan) och meddelar Ditt önskemål.
Tjänsten är gratis. Den får Du se som en bonus på medlemsavgiften och vi räknar naturligtvis med att alla byinvånare är medlemmar av vår eminenta byaförening. Även
vad gäller medlemsavgiften återfinner Du i detta nummer
en särskild ruta.

(QNlWHQ

Som kanske några erinrar sig, gick föreningarna i Ersnäs
i våras ut med en enkät till byns 275 hushåll. Ambitionen
var att ta reda på bybornas uppfattning i en rad frågor.
Responsen blev inte överväldigande. Tyvärr!! Antalet
svar blev 21. Någon statistiskt tillförlitlig undersökning
kunde vi därmed inte åstadkomma. Svarsfrekvensen var
för detta alldeles för låg.
Men de som nu svarade på enkäten kom med många goda
förslag och åtminstone deras uppfattning i de raka ja/nejfrågorna känner vi nu till.
Vi tror att det kan vara av allmänt intresse att ta del av
vad 21-juryn tyckte. Därför följer här en redovisning av
en del av reaktionerna:
$QNDUHW Alla efterfrågade ett större utbud av aktiviteter i
vår lokal. Danskvällar med eller utan pub toppade. Men
en majoritet ville också ha teatergästspel och musikarrangemang. Vidare borde kurser i skilda ämnen ordnas alltifrån matlagning till träslöjd.
7RUJHWEn rad fina förslag har presenterats. Det är helt
tydligt att platsen ska domineras av grönska och att där
ska finnas plats för verksamheter kring vilka folk i byn
kan samlas antingen spontant eller i organiserade former.
En trevlig plats för grillning är ett av förslagen.
8QJGRPVORNDOFlertalet anser att en sådan borde finnas.
Sedan enkäten utformades, har ju nu också detta blivit
fallet. Låt oss här å vägnar av Byaföreningens styrelse
rikta ett särskilt tack till herrar Bo Axhammar, Jukka Hämäläinen och Ove Aspenfjäll för gedigna arbetsinsatser
för att lokalen skulle komma till stånd. Naturligtvis har
Ankarets allt-i-allo Olle Olsson också haft många fingrar
med i spelet. (Endast undantagsvis – såsom nu skedde tillåter vi oss av blygsamhet framhäva styrelseledamöters
insatser!)
(UVQlVEODGHWTill redaktionens glädje tycks byns egen
tidskrift vara uppskattad. Alla svarande med ett undantag
läser bladet ” från pärm till pärm” . Undantaget begränsade
sig till att ögna igenom tidningen. Naturligtvis är vi fullt
medvetna om att undersökningen inte är representativ.
Hade alla svarat, skulle med all säkerhet den här siffran
varit en annan. Men ändå är det tillfredsställande. Dessutom fick vi in en rad intressanta förslag som vi undan för
undan ska försöka att genomföra.
(UVQlVGDJHQÅterigen en solklar majoritet för att detta
arrangemang ska leva vidare. Lite mer kommers tycks
vara ett spritt önskemål.
3UHSDUHUDWVNLGVSnU19 av de 21 som svarat vill att detta
ska finnas även i framtiden.
Det fanns också möjlighet att föreslå åtgärder som inte
direkt anknöt till de ställda frågorna. Även här har vi en
rik källa av idéer att ösa ur alltifrån en telefonkatalog för
Ersnäs till gemensamma utflykter.
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Som vi tidigare skrivit har beslut tagits att flytta PLOM|VWD
WLRQHQ Men dess placering påverkas av utformningen av
den planfria korsningen. Därför fortsätter dessa
” blomster” att pryda byns centrum.
Vägverket har utarbetat fem alternativ för den SODQIULD
NRUVQLQJHQ Samråd har också ägt rum med berörda fastighetsägare. Den QRYHPEHUhålls ett allmänt möte i
Ankaret Då får vi också information om hur cykelförbindelserna med Antnäs kommer att ordnas. Notera!
En arbetsgrupp för 7RUJHW med företrädare för några av
byns föreningar har börjat att fundera på hur platsen ska
utformas.

3HQVLRQlUVERVWlGHUQD

I Ersnäs finns det åtta hus som vi mestadels brukar kalla
” pensionärsbostäderna” . Byaföreningen har haft en skriftväxling med kommunen rörande de här bostäderna. Det
visade sig vara ett betydligt mer komplicerat kapitel än
vad jag till en början trodde. Här görs ett försök att återge
hur kommunen hanterar den här frågan.
Kommunen har sedan 60-talet uppfört pensionärslägenheter/villor för att ” underlätta för pensionärer att kunna
bo kvar i sin närmiljö” . Bostäderna upplåts LI|UVWDKDQG
åt pensionärer RFKförtidspensionärer.
Socialförvaltningen uppger att Lulebo förvaltar dessa lägenheter och fungerar som hyresvärd. Lulebo å sin sida
meddelar att det är kommunens Tekniska förvaltning som
förvaltar bostäderna och tecknar kontrakt.
Lulebo har på uppdrag av Tekniska förvaltningen organiserat ett kösystem för pensionärsbostäderna. Innan Lulebo erbjuder personer i kön bostad, ” går förfrågan till socialförvaltningen om det där finns personer som på grund
av sociala och /eller medicinska skäl har behov av förtur
till pensionärsbostad och i så fall ska den personen erbjudas bostaden” . Uppstår en konflikt mellan närhetsprincipen dvs att mä nniskor ska få stanna kvar i sin hemvanda
miljö och sociala/medicinska skäl, prioriteras det senare.
Om ingen efterfrågan från pensionärer finns, kan bostaden erbjudas annan bostadssökande.
Lulebo uppger att efterfrågan på pensionärslägenheter
inte varit så stor. Företaget har följaktligen inte heller för
avsikt att uppföra ytterligare pensionärsbostäder.
Det är inte alltid så lätt att vara kommunmedborgare, inte
ens i en kommun av rimlig storlek som Luleå. Om det
fall jag ovan försökt att återge är typiskt, kan vi konstatera att det råder betydande brister i kommunens kontakter
med medborgarna. Så låt oss hoppas att ” pensionärsbostäder” inte är ett typfall.
6YHQ3HUVVRQ

'DQVDlUOLYHW

75 procent av ersnäsborna skulle gärna vilja att det ibland
anordnades dans i Ankaret. Det vittnar om livsglädje, social kompetens och musikalitet. Nåväl, siffran är måhända en alltför långtgående slutsats dragen ur enkätmateria-

let.
Tänk ändå om vi skulle göra ett försök i enkla former.
Mellan 15 och 17 en söndageftermiddag står Ankarets
portar öppna för en dansant publik. Där inne pågår ett
” mogendans” . Det dansas till bandade toner och där
bjuds på dansbandsmusik och annat rytmiskt. Någon
skolklass eller Ungdomsgruppen säljer fika. Enda kostnaden är lokalhyran. Besökarna lägger en slant i en bössa
för att med frivilliga bidrag täcka den kostnaden.
Blir det inte något gensvar, ja, då är det bara att lägga ner
projektet. Men kommer det folk och man tycker att detta
är trevligt, då kan det här bli ett nytt inslag i byasamvaron.
Finns spontana reaktioner, hör av er till telnr 31180 eller
persson.sven@telia.com.

NPWLP

Det rådde ju delade meningar om hur snabbt vi ska rulla
genom vår by. Här presenterar vi ett direkt citat hämtat ur
enkäten: ” Ta bort 30 km-skylten genast. Större flopp får
man leta efter. Folk kan ju ändå inte läsa. Åtminstone inte
bilister och motorcyklister.” (Jf för övrigt sambandet med
hr Axhammars valanalys).

8UJHQWSnPLQQHOVH

Ni har nog redan sett affischerna och flygbladet. Men så
här dagen innan kommer här en påminnelse. (Vi räknar
med att vårt blad läses så snart det distribuerats.)
Luleå kommun har av Folkrörelserådet utnämnts till årets
kommun 2002 i ädel kamp mellan rikets kommuner. Sådant måste firas. Så kommer också att ske i vår del av
kommunen, dvs vi som lever söder om älven.
/|UGDJHQGHQQRYHPEHUarrangeras en Byakavalkad
i Måttsundsanläggningen (vid skidbacken). Ett brett utbud av begivenheter såsom teater, musik, marknad, lekamlig spis bjuds besökarna. Ersnäs kreativa förmågor
kommer att vara väl företrädda.
Portarna slås upp kl. 12.30. Scenprogrammet inleds kl.
14.00 Utnyttja möjligheten till underhållning, samvaro
och inte minst fri entré.


+LVWRULHQ

Återigen en idé från enkäten ta gärna med en rolig historia i Ersnäsbladet. Vi stöder alla goda förslag (som Gunnar Hedlund sa en gång). Hör av er till red Öhman med
sådant material.
Som en början återges här en historia berättad av irländaren Tom Latchford som för ett år sedan besökte Ersnäs.
En man besöker sin läkare:
• Doktorn, jag har problem med pinkeriet.
• Jag förstår.. Du är tvungen att stiga upp flera gånger
varje natt, eller hur?
• Nej, nej! Jag sover mycket bra och omkring kvart över
sex/halv sju på morgonen tömmer jag blåsan.
• Jaha, men vad är då problemet?
• Jag vaknar inte förrän klockan åtta…
3
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Återvändaren Rickard Engström med sambo Susanne
Lindbom och sonen Hugo flyttade 1 september till
Lejanvägen 2.
Johan Lindfors och Linda Åberg har flyttat till Axel
Mårds väg 20.
Mats Bergkvist, Susanne Sundqvist-Bergkvist och
Miranda har flyttat till Ostibyvägen 56
Jan Nilsson och Sara Byström har flyttat till Axel Mårds
väg 32.
Stig Holmqvist och Susann Folkesson har flyttat till
Svartskatavägen 571.

)|GGD

Angelica Strömbäck och Peter Seger har fått en dotter,
Emelie, den 13 augusti. Hon vägde 3200 gram och var 49
cm lång. De bor på Ersnäsholmen 38.
Catrin och Dennis Jacobsson har också fått en dotter,
Cornelia, den 15 september. Hon vägde 3675 gram och
var 52 cm lång. De bor på Klubbvägen 111.

%DE\U\WPLN
6nQJRFKU|UHOVHIUnQNURSSWLOOWn
Vill ni vara med kom Torsdagen den 21:a november
kl. 13.00.
Jag som leder detta heter Susanne, är musiklärare
och nyinflyttad här i Ersnäs.
Jag har en dotter Miranda på 10 månader. Vi önskar
er välkomna hit till Ostibyvägen 56.
Undrar ni över något ring gärna tel. 313 27 eller
070-597 93 98.
%OLPHGOHPL%\DI|UHQLQJHQ
Byaföreningen har idag 243 medlemmar. Det innebär att
knappt 50 procent av ersnäsborna är med. En stor medlemskader ger styrka och auktoritet åt föreningen. Kan
inte det vara värt några tjugor?
Medlemskapet gäller årsvis och avgiften är 20 kr för ensamstående och 40 kr för familj. Ensamstående med barn
under 18 år 20 kr. Betala med inbetalningskort till postgirokonto 80 98 75-8. Ange adress, alla Du betalar för
samt barnens ålder på meddelandedelen.
Ersnäsbladet är öppet för alla med anknytning till
byn och utkommer med fyra nummer per år. Nästa
manusstopp är 10/2 2003 (nr 37).
Lämna tips om innehåll till redaktören och skriv gärna
själv om något Du vill förmedla. Kristers adress är
Tranmyrvägen 14, telnr 31259 och e-postadress
kristohm@algonet.se
4
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Ida Nilsson
Halvdan Nilsson
Hjalmar Larsson
Viktor Lundström

cUJnQJ
Den 31 januari är det premiär i Ersnäs Intiman (dvs Ankaret) på (UVQlVUHY\Q– ännu inte döpt. 14 föreställningar fram till den 24 februari. Biljettsläpp på Ebeneser någon gång mellan 10 och 15 december. Ännu ett
julklappstips!
5RVH0DULV6KRS(UVQlV

Julöppet från 30:e november lördagar 10:00-13:00
Annan tid, ring 0920-310 58 så öppnar jag.
9lONRPQD

%UHGEDQGVLQIR

Nu drar det ihop sig! Kom och få senaste informationen.
Bredbandsmöte i Ankaret V|QGDJNO. Vi har
bjudit in Tomas Sandström från Alviks bredbandsgrupp
för att få information om deras projekt. Rapport från ett
möte angående byautveckling och bredband med Karl
Petersen den 13/11. Kom på mötet och
gör dina synpunkter hörda. Vi kommer
att försöka rigga datorer för att visa hur
den nya tekniken kan användas.
Nu gäller det att alla intresserade hör
av sig till oss för att vi ska kunna driva
bredbandsfrågan med framgång. Blir
vi inte tillräckligt många intresserade
från Ersnäs så blir det inget bredband!
Du som anmält ditt bredbandsintresse
till oss, kontrollera på vår Internetsida ZZZOH[FRPVH
HUVQDVatt Du finns med på intresselistan. Där skrivs
även in senaste nytt i vårt bredbandsprojekt.

%\DI|UHQLQJHQV%UHGEDQGVJUXSS

/XOHnNRPPXQVE\DVLGDSn,QWHUQHW
Är Du nöjd med de uppgifter som finns på Ersnässidan
om Ditt företag eller Din förening? Om inte, rätta/
komplettera uppgifterna eller lägg in nya sådana via
Krister Öhman.

%HV|NVUlNQDUH Ersnäs byasida har registrerat 981
besökare (105 sedan föregående nr) sedan 2001-03-19.

Direktadressen: ZZZE\DUOXOHDVHoch välj där Ersnäs.

Från kommunens sida ZZZOXOHDVHväljer du rubriken
/XOHnODQGVE\JGså kommer Du till en samlingssida för
landsbygdsutveckling och välj där länken %\DUL/XOHn
På byasidan väljer du Ersnäs.

