
3n�VSnUHW�
Ersnäs är aktivare än de flesta andra byar när det handlar 
om att röra på sig. Åtminstone gäller detta om vi tar Ne-
derluleåstafetten som utgångspunkt. När denna tävling i 
skidpropagandans tecken gick av stapeln den 23 mars 
kunde vår by mönstra 17 deltagare.  
 

Luleå kommun ställde liksom i fjol tre priser till förfo-
gande. Byaföreningen i den by som i förhållande till sin 
folkmängd hade de flesta deltagarna i stafetten erhöll som 
budgetförstärkning 3 000 kronor att nyttjas för arbetet 
med att utveckla byn. By nummer två i den här byatäv-
lingen erhåller 2 000 kronor och by nummer tre 1 000 
kronor. 
 

I fjol tog Ersnäs hem första priset. Men i år fick vi se oss 
slagna av Smedsbyn. Vi kom på andra plats och Klöver-
träsk på tredje. 
 

En eloge i sammanhanget vill redaktionen utdela till Hel-
ge Björnström. Med mycket kort varsel dammade han av 
sina laggar och räddade därmed ett ersnäslag som på 
grund av återbud i sista stund i annat fall inte kunnat del-
ta. 

(8�RFK�(UVQlV�
Med bl.a. pengar från Europeiska Unionen har kommu-
nen dragit igång ett projekt som man har döpt till 
”Levande landsbygd i Luleå”. Totalt 1,1 miljoner kronor 
står till förfogande.  
 

Byaföreningarna inbjöds i början av året att anmäla sitt 
intresse för att delta i projektet, närmare bestämt konkur-
rera om pengarna. Vi lanserade projektet ”Besöksadress 
Ersnäs”. Helt kort handlar det om att utveckla en lokal 
turistnäring som bygger på lokala företag och lokala be-
givenheter men med en marknadsinriktning som ingalun-
da begränsar sig till det lokala. 
 

Det som skickades in var mer ett utkast än en färdig plan. 
Kommunen har också återkommit och bett Byaförening-
en att omarbeta sin projektbeskrivning och mer inrikta 
den på att undersöka förutsättningarna för att genomföra 
det som är tänkt. 
 

Några andra byaföreningar hade kommit längre i sin pla-
nering och har också redan beviljats medel. Det gäller bl.
a. våra närmaste grannar Mörön och Alvik/Långnäs. 
 

Närmare information kan Du få genom att vända Dig till 
Sven Persson tel. 31180. 

�
5nGVODJ 

17 mars hölls ett rådslag mellan föreningarna i byn. Där 
avhandlades� Torget och miljöstationen, Kommunens 
EU-projekt, Bredband till byn, Ersnäsbladet, Ersnäsdagen 
och förslaget om ansökan till Årets by 2005. 

(UVQlV�UHY\JlQJ�L�60 
Upp till bevis blir det för oss i Revy-SM i Norrköping i 
augusti 2003. "Dopingexperten" (ur Stolpskott) har ta-
gits ut som ett tävlingsbidrag bland andra i kategorin 
"bästa sketch". 
 )|U�6W\UHOVHQ��&DULQ�6XQGpQ�
�

+HPYlQGDUGDJ�
Besök Ersnäs hemvändardag lördagen den 5 juli och 
träffa ”gamla” vänner och bybor. Arrangemanget är ett 
samarbete mellan Ralph Lundstengården och Ersnäs 
hembygdsförening och genomförs på Ralph Lundsten-
gården mellan kl. 12:00 och 23:00. Där finns bl.a. tips-
runda, musik och fotoutställning med gamla Ersnäs-
bilder. Ralph Lundsten signerar sina böcker och cd-
skivor, däribland sin nya dubbel-cd. Hembygdsföre-
ningen säljer bl.a. sin bok ”Bygd i förvandling”. Vissa 
delar av aktiviteterna sker i den nyinredda logen. 
 

Lennart Parknäs överlämnar sin boksamling på ca 200 
titlar till Ersnäs hembygdsförening. Samlingen innehål-
ler böcker om Norrbotten och Ersnäs. 
 

(��NRUVQLQJHQ�
"En arbetsplan d.v.s. detaljprojektering skall upphandlas 
nu för en planskild trafikplats i Ersnäs (alternativ 5). Det 
innebär i praktiken att efter semestern kommer projekte-
ringen igång på allvar. Vi planerar för att kunna starta 
bygget ca år 2006” 
 &LWDW�XU�(�SRVW������WLOO�0DWV�$SSHOJUHQ�IUnQ��
-HVSHU�.OHIVM|��9lJYHUNHW� 
 

+DOLID[�QlVWD�
Ralph Lundsten har 16 rader i Nationalencyklopedin. Så 
långt har Ersnäs Amatörteaterensemble ännu inte nått. 
Men gruppen tycks vara på god väg. 
 

I fjol erövrades ett par SM-tecken vid revy-SM. I år 
handlar det om VM. Vartannat år arrangeras en världs-
festival för amatörteater. Årets arrangemang går av sta-
peln i Halifax på Kanadas östkust.  
 

Bland sex konkurrenter valdes ersnäsgruppens pjäs ”Till 
Casablanca” som det svenska bidraget i det fortsatta ur-
valet. Festivalens urvalskommitté hade att välja ut 13 
bidrag från sammanlagt 100 ansökningar om deltagan-
de. Och ser man på! En av dessa blev den pjäs som kom 
från vår by. 
 

Festivalen genomförs 13-19 juli. Dessförinnan har 
ensemblen hunnit att framträda i Stockholm med en 
revyuppsättning som döpts till ”Vi är här nu.” 
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cWHUYLQQLQJVVWDWLRQHQ�
Aktuellt är att flytta ÅV-stationen då ” byn”  vill/ska nyttja 
platsen där stationen nu är placerad för andra ändamål. 
 

Renhållningen har sökt andra platser centralt i byn som 
alternativ placering. Det har dock blivit ” nobben” . Cent-
ralt är mycket viktigt för erfarenheten är den att ju mer 
iögonfallande en station är placerad desto mindre är ned-
skräpning och ” dumping”  av avfall som inte har på sta-
tionen att göra. Att nedskräpa och dumpa är straffbart. Vi 
vill i möjligaste mån undvika att dessa situationer upp-
står. Därför söker vi centrala platser.  
 

Nu tycks ingen bra permanent placering finnas i själva 
bykärnan. En placering i anslutning till den nya trafik-
platsen vid E4:an kan bli det slutliga resultatet. Då kan 
stationen på ett bättre sätt också betjäna Mörön m.fl. byar 
och Ersnäs på andra sidan om E4:an.   
 

Att bygga en station i anslutning till planerad trafikplats 
kan dock inte göras förrän den slutliga dragningen av an-
slutningsvägar är klar. Därför söker vi nu en preliminär 
plats till dess att VV har bestämt sig. Resonemang med 
tänkbara markägare och VV sker under maj. 
 6WDIIDQ�*XQHOO��/XOHn�.RPPXQDOD�5HQKnOOQLQJV�$%�
 

(Q�GHOLNDWHVV�
Tunnbröd och Västerbottensost. Vad kan slå den kombi-
nationen? Osten får vi köpa. Tunnbrödet kan vi själva 
baka. Vi har en förträfflig bagarstuga som bara väntar på 
de glada bagarna. Någon invänder� tunnbrödsbak är en 
konst som bara ett fåtal besitter. Det stämmer men det är 
en konst som många kan lära sig. Särskilt som vi i Ersnäs 
inte bara har vår fina bagarstuga utan även kunniga tunn-
brödspedagoger. Den 19:e maj hålls en kurs i tunnbröds-
bakning. Lyft luren och anmäl Dig till Anne-Marie Ols-
son tel. 31353 eller Vivian Elvelin tel. 31029.  
�

1lWYHUN�
Det finns 38 byaföreningar i Luleå kommun. Få byar sak-
nar numera den typen av förening vars syfte är att i sam-
arbete med övriga föreningar, med företag och andra 
krafter verka för byns utveckling. 
 

En hel del kontakter PHOODQ byaföreningarna förekommer 
också. I slutet av april stod Ersnäs Byaförening som värd 
för en sammankomst till vilken de 17 byaföreningarna 
söder om älven hade inbjudits. Tolv föreningar deltog 
och sammanlagt ett 30-tal personer var närvarande. För-
handlingarna leddes av vår egen ordförande Caisa Ols-
son. 
 

Vid den här träffen diskuterades kommunprojektet 
” Levande landsbygd i Luleå”  (se annan plats) och speci-
ellt hur byarna ska samordna sina aktiviteter inom ramen 
för det projektet. Vi diskuterade det ökande behovet av 
pensionärsbostäder samtidigt som det kan konstateras att 
byarnas folkmängd ökade under fjolåret tack vare inflytt-
ning. Måttsundarna sände upp en försöksballong om att 
vi skulle arbeta för en högstadieskola i Antnäs. De för-
samlade enades också om att det lyckade arrangemanget 
Byakavalkad (Måttsundsanläggningen november i fjol) 
var lyckat och väl värt att upprepas. Avsikten är att arran-

gemanget återkommer i slutet av september 2004. Här 
kör vi med långsiktig planering.  
 

cWHUNRPVWHQ�
Ett företag med anor återuppstår i slutet av maj. Siv Nils-
son öppnar 6LYV�0LQLOLYV�med kundanpassade öppettider. 
 

En affär tillhör basutrustningen i en by. Men nedlägg-
ningen av butiker på landsbygden fortsätter. I den situa-
tionen är det alldeles speciellt glädjande och uppskattat 
att Ersnäs tar ett steg i motsatt riktning.  
 

Framtiden för Sivs satsning avgörs av oss bybor. Därför, 
när det finns luckor i kylskåp och skafferi, kom då ihåg 
byns egen affär. 
 

Redaktionen för Ersnäsbladet gratulerar byn och önskar 
Sivs Minilivs all framgång. �
�

7lQNYlUW�
Vill du ha ett arbete utfört — välj då en upptagen 
man. De andra har aldrig tid. 
�

)|GGD 
2003-03-22 fick Lilian Nilsson och Mika Jokimäki en 
pojke på 3440 g och 50 cm lång. De bor på Ostibyvägen. 
 

2003-04-01 fick Anna Sundkvist och Daniel Morin en 
pojke på 2805 g och 47 cm. De bor på Zackes väg. 
 

2003-04-05 fick Jenny Sundén och Roger Norberg en 
flicka på 3580 g och 50 cm. De bor på Bäcktorpsvägen. 
 

2003-04-19 fick Catarina Wikström och Ola Larsson en 
flicka på 4405 g och 52 cm. 
 

$YOLGQD�
Hardy Eriksson, * 29 januari 1946, † 26 januari 2003 
Holger Gustavsson, * 16 dec. 1926, † 3 februari 2003 
 

8QJGRPDUQD�
’Sista kvällen med gänget’ i ungdomslokalen är den 28 
maj. Därefter börjar sommaruppehållet. 
 8QJGRPVJUXSSHQ��&DPLOOD�%lFNVWU|P�
�
)|UVODJ�Sn�XWIRUPQLQJ�DY�WRUJHW�>�

Byaföreningen har ansökt om projektmedel från kommu-
nen för en upprustning av torget och erhållit 17 000 kr för 
ändamålet. Vi tar mycket gärna emot synpunkter på ut-
formningen. En förutsättning för att komma igång med 
” jobbet”  är att ÅV-stationen flyttats till annan plats. 
 )|UVODJ�Sn�WRUJDNWLYLWHWHU�
• Marknader, G:a Byamarknad, Skördemarknad, Jul-

marknad, Loppmarknad 
• 20:e-Knutfest 
• Slåtterdag 
• Samlingsplats 
• Skolundervisning - Bagarstugan eller Soldattorpet 
• Rumsuthyrning, "Bo på hembygdsgård" alt "Kristina" 
• Cafékvällar med trubadur 
• Isskulpturer gjorda av skoleleverna (fritids).�
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)|UVODJ�Sn�XWIRUPQLQJ�DY�WRUJHW�DY�$QQLND�/XQGEHUJ��(UVQlV 

1. Gärdsgård 
2. Bouleplan 
3. Skylt med bouleregler 
4. Bänkar 
5. Minnessten med skylt om 

tidigvarande byggnad 
6. Bord 
7. Fågelbad eller fontän 
8. Fågelholk 
9. Paviljong 
10. Grillplats 
11. Flaggstång 
12. Parkeringsplats 
13. Stenar 
14. Hässja 
15. Plats för snötipp 
16. Förråd 
17. Skylt med texten           

"G:a Brandstationen" med 
belysning 

18. Spaljé för klätterväxter 
19a. Belysning, stolpar 
19b. Belysning, ” trädgårds”  
20. Mjölkpall 
21. Postlådeställ. Anslagstavla 

med belysning 
22. Minnessten med skylt om 

gamla skolan med text 
och bild 

Tänkta träd, buskar, perenner mm. 
 

23. Vårtbjörk 
24. Blodhägg/Gulbarkig hägg 
25. Hägg - vanlig 
26. Ängsblommor t.ex. lupiner, smörbollar 

och vallmo 
27. Gräsmatta 
28. Torggran (advents) - ej fast 
29. Div buskar/perenner 
30. Humle 
31. Syren 
32. Perennrabatt med gamla "Ersnäs"-

blommor 

Befintliga träd, buskar mm. 
 

33. Vårtbjörk 
34. Rönn 

Befintliga byggnader 
 

35. "Daniels" hus 
36. Bagarstuga 
37. Soldattorpet - Historik! 
38. Brandstationen - Historik! 
40. "Filadelfia" 

Sedan ska soptun-
nor, sandlåda samt 
andra lekobjekt 
placeras ut. 

(UVQlVYlJHQ�

(UVQlVYlJHQ�
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Ersnäsbladet är öppet för alla (föreningar och 
enskilda) med anknytning till byn och utkommer med 
fyra nummer per år. Kommande manusstopp under 2003 
är  11/8 och 17/11.  
 

Lämna tips om innehåll till redaktören och skriv gärna 
själv om något Du vill förmedla. Annonser under rubri-
kerna Köpes och Säljes tas också emot. 
 

Kristers adress är Tranmyrvägen 14,  telnr 31259 och e-
postadress kristohm@algonet.se   

0HGOHPVVNDS�L�%\DI|UHQLQJHQ��
Har du löst�PHGOHPVNDSHW�I|U�����? En stor medlems-
kader ger VW\UND�RFK�DXNWRULWHW�åt föreningen. Det är 
absolut värt några tjugor! 
 

Medlemskapet gäller årsvis och avgiften är 20 kr för en-
samstående och 40 kr för familj. Ensamstående med barn 
under 18 år 20 kr. Betala med inbetalningskort till post-
girokonto 80 98 75-8. Ange adress, alla Du betalar för 
samt barnens ålder på meddelandedelen. 

%UHGEDQGVLQIR�
Nu är upphandlingen av bredband för de nio prioriterade 
byarna halvvägs. Dessutom har Smedsbyn tillkommit 
som by nr tio. De leverantörer som ville vara med har nu 
lämnat in sina förslag på teknik och kostnad för varje by 
till kommunen. 
 

Mellan 1/5 och 31/5 väljer kommunen mellan anbuden 
samt tar beslut. Det innebär att vi därefter vet vilka byar 
som blir aktuella för bredband och vilken 
teknik som valts för de byarna. Vi vet allt-
så inte i dagsläget hur många byar, vilka 
byar eller vilken teknik det blir. 
 )LQDQVLHULQJHQ�I|U�HWDSS�������������
Statsbidrag, ca 30 %                   4,8 
Mål 1-medel                                4,4 
Kommunal medfinansiering       4,5 
Privat medfinansiering               1,5 
6XPPD��0NU������� ���������� �����������������
6HQDVWH�Q\WW���
Det har ” börjat röra på sig”  - Håll därför utkik i postlå-
dorna - snart kallar vi till informationsmöte i Ankaret! 
Se till så att kristohm@algonet.se har din e-postadress så 
att du kan läsa våra utskick som kommer ” den vägen” . 

%\QV�HJHQ�VLGD�Sn�,QWHUQHW�
Vi kommer att skapa en Ersnässida på Internet. Domän-
adressen är nu klar, ZZZ�HUVQDV�VH��Då sidan är klar ska 
den placeras ut på något webbhotell. Adressen fungerar 
således inte ännu. 
 

Ersnässidan ska bli hela byns sida! 
 

Nu har vi några adresser att titta in till ibland� 
• ZZZ�HUVQDV�VH�- som inte är igång ännu 
• ZZZ�OH[FRP�VH�HUVQDV�- bredbandsgruppens infosida 

med senaste nytt inom ” byns bredband” , ska så små-
ningom inarbetas i www.ersnas.se 

• ZZZ�E\DU�OXOHD�VH��välj där Ersnäs) - Ersnässidan hos 
kommunen. Kolla in texterna om byns företag och fö-
reningar! Är du nöjd med de uppgifter som finns där? 

 bU�'X�LQWUHVVHUDG�DY�HQ�GDWDNXUV"�
Medborgarskolan i Piteå räknar med att fortsätta succén 
med datakurser i Sörbyarna. Tidigare kurser pågick under 
6 veckor med 4 tim/dag. Eleven kunde välja på förmid-
dag, eftermiddag eller kvällskurs. För nybörjare och mer 
erfarna. Allt gratis under ledning av Kunskapslyftet.  
 

Är Du intresserad och vill |ND�FKDQVHQ för en kurs i Ers-
näs eller dess närhet - PHGGHOD�GLWW�LQWUHVVH till Krister 
Öhman, tel 312 59, kristohm@algonet.se. 

/XOHn�NRPPXQV�E\DVLGD�Sn�,QWHUQHW�
 

Är Du nöjd med de uppgifter som finns på Ersnässidan 
om 'LWW�I|UHWDJ�eller 'LQ�I|UHQLQJ? Om inte, rätta/
komplettera uppgifterna eller lägg in nya sådana via 
Krister Öhman. 
 

Här får Du en JUDWLV�H[SRQHULQJ�av företaget eller 
föreningen på Luleå Kommuns byasida! 
 %HV|NVUlNQDUH� Ersnäs byasida har registrerat 1242 
besökare (139 sedan föregående nr) sedan 2001-03-19. 
 

Direktadressen: ZZZ�E\DU�OXOHD�VH�och välj där (UVQlV. 
 

Numera finns Ersnäsbladet  att hämta ner härifrån, 
som pdf-fil (och det några dagar innan du får den i lå-

)|UHQLQJDUQD�L�E\Q�
(UVQlV�$PDW|UWHDWHUI|UHQLQJ�««««�����Ordf Per Sehlberg tel. 22 99 94, sekr Sven Persson�
(UVQlV�%\DI|UHQLQJ�««««««««« Ordf Caisa Ohlsson tel. 312 08, sekr Elaine Blomqvist 
(UVQlV�+HPE\JGVI|UHQLQJ�«««««« Ordf Bertil Marklund tel. 310 88, sekr Tore Dahlberg�
(UVQlV�+XVPRGHUVI|UHQLQJ�«««««����Ordf Elaine Blomqvist tel. 310 52, sekr Vivan Elvelin 
(UVQlV�,GURWWVI|UHQLQJ��(,)�«««««���Ordf Gunnel Westerberg tel. 312 50, sekr Johan Dahlberg 
(UVQlV�0RWLRQVGDQVI|UHQLQJ�««««������Ordf Christina Olsson tel. 312 29, sekr Lars Sandberg 
(UVQlV�6DPIlOOLJKHWVI|UHQLQJ�««««�����Ordf Hans Strandberg tel. 310 13, sekr Ann-Marie Nordström 
(UVQlV�6RFLDOGHPRNUDWLVND�I|UHQLQJ�«���  Ordf Kristina Eriksson tel. 311 13 
)\UNO|YHUQV�6NRWHUNOXEE�««««««��  Kontaktperson Kenneth Lundberg tel. 311 25 
6YDUWVNDWDQ�(UVQlV�-DNWYnUGVNOXEE�««� Ordf Nina Dahlbom tel. 070-335 83 74, sekr Caisa Ohlsson 
3n�/XOHn�NRPPXQV�(UVQlVVLGD�ILQQV�E\QV�I|UHQLQJDU�PHG�NRQWDNWSHUVRQHU�XSSWDJQD��0HGGHOD�I|UlQGULQJDU�WLOO�.ULVWHU�gKPDQ�

%\DI|UHQLQJHQV�Q\D�VW\UHOVH 
Ordförande Caisa Ohlsson 

/HGDP|WHU�
Olle Olsson, Hilding Lindbäck, Bo Carlsson, kassör 

Elaine Blomqvist sekr, Bo Axhammar,  
Camilla Bäckström, Helge Björnström 


