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ERSNÄSBLADET
%HV|NVDGUHVV(UVQlV

Vi har tidigare rapporterat om att Byaföreningen erhållit
50.000 kronor inom kommunens EU-projekt ”Levande
landsbygd i Luleå”. Projektet går ut på att undersöka
möjligheterna att utveckla en småskalig turism här i byn.

(UVQlVGDJHQDXJXVWL

En hel del Ersnäsbor, men även utifrån kommande bybor, samlades vid och i skolan i Ersnäs för att avnjuta
arrangemanget. Och det fanns en hel del att beskåda.

Ett par konsulter, hemmahörande i Piteå och med gedigna erfarenheter från det här ämnesområdet, har engagerats för att genomföra undersökningen. De ska lägga fram
sina förslag före årsskiftet. Ersnäsbladet återkommer.


)|UlOGUDYHUNVDPKHW

Tisdag förmiddagar samlas byns nyblivna (hemmavarande) föräldrar med sina telningar i ungdomslokalen i
Ankaret. Där möts man, där trivs man.
)|UlOGUDJUXSSHQ/LOLDQ1LOVVRQ

7lQNYlUW[

A. Den som trivs med förändringar skapar framtiden.
B. Största hotet mot framtiden är likgiltigheten.

(UVQlVKHPVLGDSn,QWHUQHW

Nu har Byaföreningen dragit igång Ersnäs hemsida på
Internet med adressen ZZZHUVQDVVH
Målet med sidan är att ge Ersnäsborna service och vetskap om vad som är på gång, kanske ibland litet tidsfördriv. För alla andra ska sidan ge en god uppfattning om
byn och de ska kunna se vad vi "håller på med".

Ersnäs småstjärnor uppträdde och tävlade, ledda av Stefan B Andersson från Piteå. På bilden från vänster Emelina Eriksson som Jill Jonsson med låten Crazy In
Love, Erika Ohlsson som sångerskan Annica i Da
Buzz med låten Alive, samt Emma Norberg och Angelina Lindgren som Eva och Petra med låten Margareta.
(Bilden är konstruerad). Stefan själv underhöll också
publiken med några sånger efter småstjärnorna.
Fiolspelande Johan och Tore Dahlberg spelade folkmusik från Ersnäs och Ersnäs Amatörteaterförening spelade glimtar ur produktionen och sjöng låtar.

Där ska vi samla det mesta om byn - både historisk och
aktuell information. Där finns den gemensamma byakalender där DOOW som händer i byn bör finnas noterat.
Där finns redan nu en plats för varje förening och företagare. Kom med uppgifter! Vi ska fylla sidan med nyttiga
och fina grejor! Kontakta Krister Ö
Där finns även Ersnäsbladet , from 12/2 2002, att hämta.

3ODQVNLOGNRUVQLQJ

Jesper Klefsjö heter den inom Vägverket som har ansvaret för den blivande planskilda korsningen. Ett antal olika
alternativ har presenterats och ett av dessa har valts
(alternativ fem). Klefsjö berättar att i slutet av oktober
utsågs konsult. Det blev WSP. Nu inleds detaljprojekteringen. Men byggstart blir det tidigast 2006.

Tipstolvan samlade 19 tävlande, där frågorna nr 8 och
11 löstes av alla deltagarna (den om att Filemon inte
skrivit någon bok i Bibeln och att man är ensam om sitt
fingeravtryck) . Vinnare blev Annica Blomqvist på 11
poäng och Torkel Rönnbäck på 10 poäng. De erhåller
varsin teaterbiljett.

Klefsjö vill gärna informera och samråda om det kommande bygget. Därför inbjuder Byaföreningen byborna
till ett möte i Ankaret. Det blir den 16 december med
start kl 19.00.

Husmodersföreningens försäljning av Klådda med
halstrad strömming var uppskattad - lagret tog slut.
Även Ersnäs IF:s Hamburgeri nådde goda resultat, med
många nöjda konsumenter.
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)lERGYDOOHQL(UVQlV
HQXSSIUlVFKDGXWIO\NWVSODWV

Ersnäs Samfällighetsförening har i samarbete med Skogsvårdsstyrelsen fått Fäbodvallen uppröjd. Skogsvårdsstyrelsen erbjöd resurser, i form av arbetskraft i arbetsmarknadsåtgärder (s k Gröna Jobb), att röja och avverka området runt Fäbodvallen, ägt av samfällighetsföreningen.
Syftet är att i någon mån återställa miljön som den såg ut
när den en gång tjänstgjorde som sommarbete, fäbodvall.
Det kommer också att timras upp en ny brunnsstomme
("tjiila"). Erbjudandet kom till föreningen efter att Skogsvårdsstyrelsen besökt platsen under en "fältdag". Skogsvårdsstyrelsen observerade att en fäbodstuga stod öppen
för allmänheten och att miljön var i visst behov av litet
"omtanke". Det man gjort är att frilägga de stengrunder
som finns kvar, källarmynningar, röjt bort sly, och tagit
bort träd. Ytterligare hjälp kan fås för gräs- och slyröjning framöver.
Detta är ett fint utflyktsställe året runt, beläget efter
"Lindgrens-vägen". Hit kan Du bege dig via cykel, skidor
eller bil (när vägen är farbar). Grilla en korv eller bara
lyssna till fågelsång.

det faktum att det antal som ville ventilera den här frågan
vid EMU-caféet i Ankaret söndagen före valdagen kunde
räknas på ena handens fingrar? Nu kan ju förklaringen
också vara så enkel att paret Axhammar/Perssons attraktionsförmåga är begränsad.
En annan möjlighet är att EMU inte var särskilt intressant. Betydligt mer intressant är det som har med bredband och datorer att göra. Vid ett par informationstillfällen nyligen kunde vi ena gången räkna till nära 40 deltagare i skolans matsal, den andra gången närmare 100 i
Ankaret. Många av de närvarande demonstrerade ett imponerande kunnande. Det ringa EMU-intresset kan därför
inte förklaras av att vi i Ersnäs skulle vara främmande för
intellektuella utmaningar.
De här bredbandsförsamlingarna utgjordes till 90 procent
av män. Ska detta tolkas som att vi under senare år fått ett
nytt manligt revir? En sådan tolkning vore emellertid förhastad åtminstone när det gäller det första mötet som inföll på Fars Dag. Kvinnorna var naturligtvis hemma och
förberedde farsdagsmiddagen.

+DQVc6WUDQGEHUJ
2UGI|UDQGH(UVQlV6DPIlOOLJKHWVI|UHQLQJ

7HDWHUNYlOO

Vik lördagskvällen 29/11 för teaterbesök i Ankaret med
start kl. 18:00. Förköp hos 5HG %OXH. Pris 100 kr.
Norrbottensteatern spelar två pjäser, ” Pappa” , som handlar om att vara man och pappa år 2003, och ” I vått och
torrt” , om ett par efter tio års samliv.
I pausen mellan pjäserna finns fika att köpa.

(UVQlV%\DI|UHQLQJ

-XOPDUNQDGQRYHPEHU

Marknaden hålls i Ankaret, lördag 22 november, startar
kl. 11:00 och pågår till kl. 15:00.
Boka bord hos Rose-Marie Bäckström, 0920-310 58
(UVQlV%\DI|UHQLQJ

6YHGMHNRMDQLQWHEDUDKXQGDU

Måndag 1/12 öppnas en liten gårdsbutik i Svedjan hos
Caisa och Ulf Ohlsson. Där kommer att säljas olika hantverk bl.a. knivar, kåsor, siluetter på Sveriges alla hundraser plus många fler motiv, hundfoder mm.

Enligt obekräftade uppgifter lär HL nyligen ha besökt
Bryssel för att förhandla om en anslutning av Ersnäs till
den Ekonomiska och Monetära Unionen.

+LVWRULHQ

Den unge skådespelaren kom direkt från scenskolan och
skulle göra sin första roll där han hade någon replik. Han
skulle komma in med en ros i handen, lukta på den och
säga: Aah, det doftar kvinna!
Han var fruktansvärt nervös på premiären men till slut
blev det dags för hans entré. Han tog ett djupt andetag,
gick in på scenen, sniffade och sade: Aah, det doftar
kvinna! Till sin förvåning möttes han av skrattsalvor. Då
upptäckte han att han glömt rosen.

6ROGDWWRUSHW

Besök efter överenskommelse via tel. 0920-31208, Caisa
070-6997635 eller Ulf 070-2349133

Få har nog missat att vår by har fått en ny byggnad under
hösten.

EB önskar god fortsatt utveckling för Svedjekojan.

Vid sekelskiftet (dvs. det förra) upphörde indelningsverket som var basen för den svenska armén. Kvar blev soldattorpen. Vi har sju sådana i vår by.

$WWOHYDlUDWWYlOMD

Ersnäsborna är inga soffliggare. Hela 87 procent gick till
valurnan (eller posten) vid folkomröstningen den 14 september. Nästan alla var i god tid helt klara över hur rösten
skulle läggas. Eller finns det andra tolkningar att göra av
2

Herr Lindbäck lägger sin röst

Ett av dessa torp låg nära Mats och Anders Gustavssons
nuvarande boningar. För ett par år sedan bestämde sig
ägarna, ett dödsbo, att skänka den något medfarna huvudbyggnaden till vår hembygdsförening.

Timringen monterades ned. Hembygdsföreningen letade
lämplig plats för att uppföra huset. Så småningom blev
det klart att den platsen var Torget. Kommunen beviljade
byggnadstillstånd. Några mycket engagerade och idoga
män har spenderat åtskilliga timmar av sin fria tid för detta bygge.
Soldattorpet är nu under tak. Nästa steg blir att förse
byggnaden med golv och fönster. Det finns flera tankar
om den framtida användningen. En sak är dock klar. Torpet ska härbärgera en hel del av de gamla föremål som
finns i Hembygdsföreningens ägo.
Hembygdsföreningen saknar fönsterkarmar/fönsterbågar
och efterlyser sådana. Hör av er till Tore Dahlberg på tel.
31270.

,QIO\WWDGH

René Jensen och Ellinor Johansson och Rasmus, 9 år, har
flyttat till Axel Mårds väg 24.
Lars Eriksson och Nina Dahlbom har flyttat till Bäcktorpsvägen 81.

)|GGD

• Ingegerd Sandman och Anders Isaksson fick Agnes

den 30/8. Hon var 49 cm lång och vägde 3,490 gr.
De bor på Ersnäsvägen
• Marianne Lind och Thomas Forsström fick Albin den
19/8. Han var 55 cm lång och vägde 5,325 gr. De bor
också på Ersnäsvägen.
• Lena och Robert Ekman fick den 4/11 dottern Mirja.
Hon har storasyskonen Bella, Robin och Emil.
• Anneli Erkki Backman och Jonny Bäck fick en flicka
den 19/8 som vägde 3,900 gr och var 51 cm lång.

Lilian Sundqvist ” samlar in” besked om nyfödda i byn!

1\DWDJ

Efter fyra år i division IV blev det nedflyttning. Ersnäs IF
får nästa år tampas i division V. Hur kunde detta ske? Vi
ställer ett par frågor till lagledaren Anders Vikberg.
(%9DUI|UEOHYGHWGHJUDGHULQJ"

AV: Vi hade på försäsongen tränarproblem. Några nyckelspelare gick över till andra lag. En del spelare gjorde
uppehåll. Sedan får vi erkänna att engagemanget avtog en
bit in på säsongen. Konkurrensen från andra aktiviteter
var märkbar. Den nödvändiga koncentrationen saknades.
Detta får negativa effekter naturligtvis.
(%9LONDDPELWLRQHUKDUODJHWLQI|UQlVWDVlVRQJ"

)|UHWDJDUWUlII

Kommunen inbjuder till en företagarträff tisdagen den 2
december 19.00. Platsen är Alviks Bygdegård. Ta chansen och möt likasinnade för information, diskussion över
en kopp kaffe med dopp förstås. Anmälan till Irja Jacobsson tel. 0920-750 61.
Nu finns chansen för de riktigt små företagen att utan
byråkratiskt krångel få ett mindre stöd – upp till 20.000
kronor – för att t ex göra marknadsundersökningar, ta
fram produkter, skaffa utrustning. Kontakta Monica Lejon på länsstyrelsen tel. 0920-96230
eller monica.lejon@bd.lst.se

9LVGRPVRUG

Om utgångspunkten är att man ska vara vän med alla, är
politiken inte rätt arena.
6WDWVUnGHW8OULFD0HVVLQJ



%UHGEDQGVLQIR

*HQRPI|UGD%UHGEDQGVP|WHQ
Söndag 9 november hölls ett möte i skolan som avhandlade datasäkerhet. Pga. att datorerna oftast står på och är
uppkopplade mot Internet flera timmar ökar kravet på
skydd mot intrång utifrån nätet. Detta löses av en
” brandvägg” som agerar portvakt vid bredbandsuttaget.
Bandväggen kan bestå av ett program i din dator eller en
” burk” som kopplas in direkt efter bredbandsuttaget.
Vidare avhandlades virusrisken och åtgärder för att minimera den samt nätverk i hemmet via radionätverk. 'XVRP
DQVOXWHUGLJWLOOEUHGEDQGVQlWHWVHWLOO
DWWLQVWDOOHUDHQEUDQGYlJJVDPWHWW
DQWLYLUXVSURJUDPRFKKnOOGHWWDXSS
GDWHUDW
Den 13 november hölls ett välbesökt
möte i Ankaret där Luleå stadsnäts två
Internetleverantörer Tele2 och Bahnhof
deltog. De informerade oss om sina Internetanslutningar Tele2 bjuder ut en uppkoppling upp
till 10 Mbit/sek till ett pris av 195 kr/månad och Bahnhof
bjuder ut uppkoppling i tre olika farter, 0,5 Mbit/sek för
113 kr, 2 Mbit/sek för 150 kr och 10 Mbit/sek för 195 kr.
Nätavgiften hos Luleå Energi är 212 kr/månad för de
som nyttjar nätet. För de som skriver avtal om anslutning
före 20/11 bjuder leverantörerna på anslutningsavgiften.
Luleå Energi räknar med att komma med ett erbjudande
om ADSL i byn under januari månad. Då ska den ungefärliga utbyggnadsplanen och prisbilden stå klar.

AV: Naturligtvis är det att ta oss tillbaka till den högre
divisionen. Det är klart med tränare, Urban Isaksson och
assisterande tränare Jonas Nilsson. Vi får tillbaka en klippa, målvakten Erik Vesterberg. Jag är förhoppningsfull.


,QYLJQLQJDY(UVQlVEUHGEDQGVQlW
Vi genomför invigning av Ersnäs bredbandsnät lördag
den 6 december kl. 12:00 - 13:00 i Ankaret. Företrädare
för Luleå kommun samt Luleå Energi kommer.

Mörkret kastar sig över oss, fotgängaren syns knappt, det
blir halt för bildäcken, mörka kläder, inget cykellyse, reflexen borttappad, ouppmärksam bilförare.

De bybor som närvarar vid invigningen deltar i Ersnäs
Byaförenings lotteri med 2 priser á 1000 kr - en lott/
familj. Byaförening bjuder också på fika.

)|UlOGUDU8QJGRPDU

Visa förstånd i trafiken, så kommer Du hem igen!

%\DI|UHQLQJHQV%UHGEDQGVJUXSS
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Ralph Lundstengården

Exklusiv julmiddag/jullunch i fridfull,
lantlig 1700-talsmiljö
Vi har valt ut de allra bästa och mest uppskattade rätterna
från våra tidigare julbord, tillfört nya smakupplevelser
och komponerat en exklusiv julmiddag/jullunch med
bordsservering samt ett stort gottebord.
9lNRPVWJO|JJHQ serveras på vår omsorgsfullt nyrenoverade Loge framför brasan. Där pågår en konsthantverksutställning av "Par i damer". Eva Lilja och Kerstin Wåhlström visar glas, keramik, textil och smide, även försäljning.
-XOPLGGDJHQserveras i den gamla Norrbottensgården.
Här råder en fridfull julstämning med levande ljus, fotogenlampor och en värmande brasa.
6LOOERUGSillen och nubben hör till våra jultraditioner. Vi
har dukat upp ett sillbord och där väljer Du själv Dina
favoriter.
)|UUlWWVWDOOULNEn äkta Norrbottenstallrik!
Vi har valt att komponera en förrättstallrik som består av
högklassiga råvaror från vårt Lappländska/Norrbottniska
skafferi. På tallriken finner Du bl.a: Viltpaté med hjortronsås, rökt renhjärta, gravad lax, löjrom, örtgravat älgkött samt ytterligare några tillbehör.
9DUPUlWWNi har möjlighet att välja mellan två olika
varmrätter. Grillad älgentrecote med brännvinsost och
juldoftande rödvinssås eller Julostfylld laxros med krydddoftande vitvinssås.

.RQIHUHQVHOOHUP|WH
I samband med Er julmiddag/jullunch har Ni kanske behov av att samlas till ett möte eller bara umgås ostört.
Miljön i Logen passar utmärkt för olika typer av arrangemang som konferenser och möten. En avdelning i Logen
har vi möblerat med bekväma fåtöljer framför brasan allt för att ge arrangemangen ytterligare en dimension i
den inspirerande och rofyllda miljön.
Det finns också möjlighet till exklusiv ensamrätt till hela
anläggningen. För priser kontakta oss.
$NWLYLWHWHU
Vi erbjuder oss att skräddarsy aktiviteter som passar just
Er - allt från fartfyllda hundspannsturer till mera stillsamma och julmysiga program. För priser kontakta oss.
På gården finns även en liten gårdsbutik.
Kuvertpris: 358 kr/pers exkl. moms (447 kr inkl. moms)
I priset ingår välkomstglögg, sillbord, Norrbottenstallrik,
varmrätt, gottebord, kaffe, läsk/lättöl/vatten.
För bokning och information, kontakta oss på telefon
0920-310 54. Se även vår hemsida
www.ralph-lundstengarden.com
Varmt välkomna önskar Gårdstomten!

*RWWHERUGMiddagen avslutar Ni med att frossa i vårt
stora gottebord som bjuder på delikata bakverk, hemkokt
knäck, godis, ris a la malta och mycket, mycket mer!

Ersnäsbladet är öppet för alla (föreningar och

enskilda) med anknytning till byn och utkommer med
fyra nummer per år. Manusstopp under 2004 är 2/2, 10/5,
16/8 och 15/11, utdelning sker fredagen därpå.
I redaktionen:
Sven Persson, Tranmyrvägen 29, telnr 311 80 och
e-postadress persson.sven@telia.com
Krister Öhman, Tranmyrvägen 14, telnr 31259 och
e-postadress kristohm@algonet.se
Lämna tips om innehåll till redaktionen och/eller skriv
gärna själv om något Du vill förmedla.
Ersnäsbladet finns också att hämta från byns hemsida
ZZZHUVQDVVHsom pdf-fil.
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0HGOHPVVNDSL%\DI|UHQLQJHQ

Var med i föreningen även 2004! En stor medlemskader
ger styrka och auktoritet åt föreningen. Det är snart dags!

/XOHnNRPPXQVE\DVLGDSn,QWHUQHW

Är Du nöjd med de uppgifter som finns på Luleå
Kommuns Ersnässida om Ditt företag/Din förening?
Om inte, rätta/komplettera uppgifterna eller lägg in nya
sådana via Krister Öhman.
Här får Du en gratis exponering av företaget eller
föreningen på Luleå Kommuns byasida!
%HV|NVUlNQDUH Ersnäs byasida har registrerat 1420
besökare (76 sedan föregående nr) sedan 2001-03-19.

Direktadressen: ZZZE\DUOXOHDVHoch välj där Ersnäs.

