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E4-korsningen på gång...

Den 25 maj bjöd Vägverket med Jesper Klefsjö i spetsen
till ett sakägarmöte i Ankaret. Förutom en allmän kallelse
var samtliga sakägare personligt kallade.

E4:an kommer att sänkas som mest 3,5 meter. Sänkningen gör att det blir mindre buller i byn. Av- och påfarterna kommer att gå upp parallellt med E 4:an och
uppe på korsningarna kommer det att bli små rondeller.
Med den lösningen blir det en säkrare trafikmiljö.
Mats Appelgren, Väggruppen

Köp och Sälj

(under denna rubrik annonserar alla gratis)

Villatomt köpes i Ersnäs
Önskemålet är en tomt på ca: 2000-4000 m2.
Alla förslag är intressanta.
Vi var ca 40 personer som deltog. Vi blev informerade
om hur korsningen kommer att se ut i stort. Alla sakägare
hade möjlighet att säga sin mening. För de flesta var planeringen helt
okej men naturligtvis blir
det intrång för
några. Vägverket är öppet
för ett personligt möte för
de sakägare
som så ville.
Denna träff var
ännu ett steg
mot att själva
arbetet med korsningen ska påbörjas. En arbetsplan är
upprättad och till hösten ska en modell över korsningen
tas fram som ska finnas både i Ankaret och på Vägverkets lokal inne i Luleå. Då kommer vi återigen ha möjligheter att yttra oss över planeringen. Vägverket kommer
sedan att utforma ett slutgiltigt förslag som ska skickas
till Vägverket i Borlänge för beslut. Det förslaget ska sedan upp till Regeringen för ett slutgiltigt beslut.
Vi hade bland annat synpunkter på var samåkningsparkeringen var placerad. Den är nu flyttad enligt de åsikter
som vi från byn förde fram. Dessutom tryckte vi på att
Vägverket måste lösa problemet med att vi inte har en
vettig cykelväg mot Antnäs. Samtidigt med att korsningen byggs så kommer bron över Aleån att breddas.

Jörgen Forsberg, Lejanvägen 1,
tel. 0920-200775

Tänkvärt

Vi möter aldrig någon som vi inte har något att lära av.

Födda

Sofie Lövgren och Mikael Hedstig fick en pojke den 16
maj. Han vägde 3248 gr och var 49 cm lång. Storebror
heter Robin. De bor på Tranmyrvägen 17.
Nina Dahlbom och Lars Eriksson har fått en dotter den
26 juni. Hon vägde 3024 gr och var 45,5 cm lång. De
bor på Bäcktorpsvägen 81.
Linda Åberg och Johan Lindfors har fått en flicka den 4
juli. Hon vägde 3820 gr och var 51,5 cm lång. De bor på
Axel Mårds väg 20.
Lise-Lott Taavola och Kent Vallo har fått en pojke den
28 juli som skall heta Oliver. Han vägde 4290 gr och
var 54 cm lång. Storebror heter Jesper och de bor på
Svartskatavägen 190.
Veronica Moosberg Hedman och Jörgen Hedman har
fått en tjej den 30 maj som ska heta Maja Catarina. Hon
vägde 3500 gr och var 50 cm lång. De bor på Klubbvägen 161.
Lilian Nilsson
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Festlig samvaro

En man med göteborgsdialekt berättar att han är släkt
med halva Ersnäs. Under framställningens gång får åhörarna snarare intrycket att den beräkningen verkar vara
tilltagen i underkant.
Lennart Parknäs heter han som är släkt med många i vår
by. Han var en av de medverkade på Häärs den 10 juli.
Föreningarna hade beslutat att slå samman Ersnäsdagen
och det årliga hemvändararrangemanget på Häärs och 10
juli var dagen för denna fest.
Ett klokt beslut visade det sig vara. Förutsättningarna för
ett lyckat arrangemang var de bästa. En generös sol
värmde och förgyllde gårdstunet på Häärs. Den kringbyggda gårdplanen skapar närhet, håller elaka vindar borta och är norrbottniskt vacker.

Tävling på Ersnäs hemsida

Vem hittar de utplacerade bilderna på Ersnäs hemsida,
www.ersnas.se? Sök och räkna bilderna, e-posta sedan in
antalet till kristman@tele2.se tillsammans med namn
och adress. Tävlingen pågår tom 28 augusti kl. 24:00.
Det här är bilden du söker
Vid lika resultat lottas vinnaren ur toppskiktet.
Priset är en middag för två på Ralph Lundstengården. Namnet på vinnaren finns anslagen på hemsidans
anslagstavla den 1 september.

237.000 kronor

Vid det senaste årsskiftet bodde det 835 personer i Ersnäs. Då handlar det om ”större Ersnäs”Det
somhär
också
är omfattar Mörön, Vallen Ängdalsro och Alhamn. 396 bor i
själva byn Ersnäs. Det här är en indelning kommunens
stadsbyggnadskontor tillämpar. Årligen utger kontoret en
statistiskt beskrivning av kommunen. Den finns inte längre i pappersversion utan den går att studera på Luleå
kommuns hemsida www.lulea.se
Det fanns vid senaste årsskiftet tio personer som var äldre
än 85 år. Nio av dessa var kvinnor. Med tanke på alla
stavgående kvinnor vi möter på byns vägar och det ringa
antalet stavgående män lär den kvinnliga övervikten öka i
framtiden.
Däremot ser mannen till att bevara sitt inkomstförsprång.
Rubrikens siffra avser genomsnittsinkomsten för män.
Motsvarande siffra för kvinnor är 176.000 kronor.

Ralph Lundsten, Lennart Parknäs, Per-Erik Nilsson,
Leif Lundström och Rose-Mari Bäckström
Många hade också samlats för att beskåda den omvandlade stenladugården (Kristina H går från klarhet till klarhet), avancerad dans, begriplig konst, valda stycken ur
Ersnäsrevyn och för att umgås. Upp emot 600 personer
besökte Häärskurvans anläggning den här dagen. Här
fanns folk ända från Selet, Rosvik och själva stadscentrum. Och i ett av gårdsplanens hörn fanns ursprunget
självt nämligen Ralph Lundsten, den ende ersnäsbon
(f.n.) med plats i Nationalencyklopedin.
Dagen avslutades med ett välfyllt dansgolv på Häärslogen. Det svängde i sommarkvällen. En för många okänd
förmåga debuterade inför ersnäspublik. Annica Lindfors,
född Ottosson och uppvuxen på Ostibyvägen, hänförde
publiken med en kraftfull, tonsäker röst fylld av rytm.

Vägbom

En vägbom måste tyvärr sättas upp i början av Hembergsvägen. Detta på grund av de omfattade stölderna
uppe vid verksamheten i grustäkten. Det är med stor sorg
som styrelsen för vägen var tvungen att fatta detta beslut.
Nyckel till vägbommen tilldelas väg/markägarna. Det
finns möjlighet att tillfälligt låna en nyckel av Leif Lundmark och Kjell Engström.
Kjell Engström
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Det finns 430 personbilar i området. Därmed är Ersnäs
något biltätare är vad som gäller för kommungenomsnittet. Det flyttade in 73 personer och 70 föredrog att bosätta sig på annat håll. Det fanns vid årsskiftet 107 barnfamiljer och 293 hushåll utan hemmavarande barn.

Historien

- Goddag, jag skulle vilja ha en slips som matchar min ögonfärg.
- Jag är ledsen min herre, men vi har ingenting i
blodsprängt för närvarande.

Rapport från en resa till CUBA

Undertecknad hade förmånen att bevista Havanna och
Cuba en vecka i juli. Jag sitter med i styrelsen för Internationella amatörteaterns styrelse. Och vi hade ett styrelsemöte där i samband med en Världsamatörteaterfestivalen för barn och Ungdomar.
Medeltemperaturen i landet är +25,7 C det var sol och
+30 C hela veckan.
Som bekant är det ju Fidel Castro som styr landet. En del
ledare hade fått biljetter till firandet av det första slaget
man vann uppe i bergen för 51 år sedan. Innan man intog
Havanna och avsatte Batista. Det skedde på revolutionens
torg ca 10000 personer och Fidel i spetsen. Det var tal
och en konsert med 200 personer i kör och orkester.
Att Che Guevara lever än visade man i bilder av honom
överallt, 20 meters bilder av honom på väggar både

utom- och inomhus. Souvenirer var han med på de flesta
sakerna.

ställen. Då får roddaren agera såsom pråmdragarna längs
Volga.

Det fanns många intressanta museer vi fick se. Revolutionsmuseet med alla gamla krigsmaskiner. Nationalmuseet för konst , där man fick se konstens utveckling från
medeltiden fram till idag. Ernst Hemingway hem var ett
museum. Och den bar han alltid satt vid och drack sin
drink mojito, fick vi också titta in i.

Huckleberry Finn var en frihetsälskande figur i några av
Mark Twains romaner. Bl. a färdades han på en flotte
nerför Mississippi, obunden av vardagslivets krav och
konventioner. Känslan hos den nutida resenären på ett
betydligt mindre vattendrag 120 km söder om Polcirkeln
har släktskap med Huckleberry Finn.

Man hade ingen känsla att man befann sig i ett kommunistiskt land . Människorna var vänliga och trevliga. Folk
verkar inte svälta, men hus, byggnader och gator såg inte
så vackra ut . Mycket slitna fasader. Det var ett billigt
land att leva i för en svensk.

Sven Persson

Jag fick se hel del spännande teater från olika delar av
hela världen. Vi fick se en balettförställning med deras
Nationalbalett gjort på en saga av H C Andersen. Lindbäck hade inget problem med Jet-lagen trots 6 timmar
skillnad.
Hilding Lindbäck

Folkstyre

Demokrati betyder folkstyre. Men det är inte i alla sammanhang som folket verkligen vill styra. När det gäller
Europaparlamentet föredrog två ersnäsbor av tre att inte
lägga sin röst – trots att det här parlamentet medverkar
vid tillkomsten av hälften av våra lagar. Lulebon och
svensken var i genomsnitt något aktivare men det rörde
sig bara om ett par procent.
(s) lockade 34 procent av ersnäsborna medan (v) gynnades av 28 procent, långt över riksgenomsnittet. Kan det
vara den ingifte ersnäsbon Jonas Sjöstedt som var attraktionen. Troligen!

Visdomsord

Rådgör aldrig när du vill göra en god gärning.

Ersnäs Mississippi

Livet lär en gång ha börjat i vattnet. Det väsen som uppsteg därur blev så småningom människan. Det är säkerligen förklaringen till att så många av oss njuter av att befinna sig vid, på eller i vattnet.
För somliga av oss krävs det inte alltid att det ska vara
vida fjärdar och avlägsna horisonter. Det räcker med Aleån. Inte så många har prövat den farleden. Sedan muddringen i mitten av 1960-talet påminner den i sitt nedere
lopp om en vid holländsk kanal.
I detta vattendrag har jag denna sommar placerat min
roddbåt. En sådan farkost är för mig inte ett färdmedel
utan ett njutningsmedel. Endast ekan gör det möjligt att
röra sig absolut ljudlöst. Vinden och den svaga strömmen
svarar för förflyttningen. Naturligtvis flödar solen. Stränderna kantas av gråal och åkerbärsblom. Vid passagen
under E 4 tilltar civilisationens brus (oljud). Efter en
stund dör denna störning bort i fjärran.
Med lite av vikingarnas inställning är ån segelbar ända
upp till Ale. Vikingatagen behövs vid ett par strömmande

Leder

Vandrings- och cykelleder planeras i anslutning till Ersnäs. Det sker inom ramen för kommunprojektet ”Levande
landsbygd i Luleå”. På det sättet skulle vi kunna dra till
oss besökare till glädje för byns utveckling.
Tanken är att ta fram ett material som innehåller en karta
med leden markerad och information om olika intressanta
företeelser längs färdvägen.
Cykellederna planeras i samarbete med närliggande byar.
Ersnäs ska fungera som centrum med cykeluthyrning, är
det tänkt.
De här lederna bör kunna bli en attraktion inte bara för
besökare från när och fjärran utan även för oss själva i
Sörbyarna.
En ”provtur” arrangeras lördagen den 11 september. Det
är den cykelled som kommer att kallas Kvarnleden. Vi
samlas på Torget kl. 11.00. Rutten är denna: Klubben,
Långnäs, odlingsväg längs Aleån upp till Ale. Där fikar
vi och därefter går färden tillbaka långs stora vägen ner
till Alvik och Ersnäs via Klubben alt Skäret beroende på
de deltagande cyklisternas önskemål.

Tranmyrvägen

Nu pågår utbytet av de rostiga vattenledningarna under
en del av Tranmyrvägen. Men projektet är ännu större.
Arbetet bedrivs i två omgångar, först byts vatten- och avloppssystemet ut. När det jobbet är klart och alla ”gropar”
återfyllda så rivs asfalten upp och dagvattensystemet byts
ut samtidigt som 80 cm slagg (hyttsten) och 10 cm bärlager återfylls. Ett antal brunnar byts också. Asfalteringen
sker nästa sommar, då vägen ”satt” sig.

Torget

Torggruppen har genomfört den första etappen av torgprojektet. Med hjälp av sommarpryoungdomar så har en
Boulebana anlagts. Gräsytan runt banan har restaurerats,
såtts in och björkar har planterats. Torggruppen fortsätter
med viss återställning av området i höst och planerar för
de två återstående etapperna av torgprojektet. Målet är att
Ersnäs skall få ett fungerande torg, en naturlig samlingsplats och en prydnad för byn.
Återvinningsstationen är tillfälligt flyttad till klubbsidan
vid E4, den skall sedan flyttas i anslutning till samåkningsparkeringen som skall ligga på nedre sidan av mörövägen.
Bo Axhammar
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Gläntan

Projektet Besöksadress Ersnäs fortsätter. Skidstadion
skall snyggas upp och under hösten skall markarbeten
med flytt av skotergarage samt tidtagarkur genomföras.
El-anslutning till byggnaderna justeras och det skall byggas utedass samt grillplatser.
Bo Axhammar

Ny Ersnäslogotyp

Vi tycker att vår gamla logo, potatisen, har tjänat ut. Därför utlyser byaföreningen tävlingen om Ersnäs nya logo!
Släpp loss konstnären inom dig, skapa Ersnäs nya logotype. En logo som är tänkt att användas i många sammanhang för att gagna byns intressen. Byaföreningens styrelse utser segraren som erhåller 2 st biljetter till Ersnäsrevyn i januari.
Om logoförslaget innehåller text, bör den vara läsbar vid
en logo-storlek ner till ca 3 * 3 cm. Logon ska vara i färg
och ska åskådliggöras på ett tydligt och bra sätt, gärna i
flera storlekar.
Skaparen av den vinnande logon säger ifrån sig upphovsrätten på denna, så att den är fri att använda för alla.
Tävlingsbidraget läggs i ett kuvert märkt "Logo" tillsammans med ett annat igenklistrat kuvert där namn och
adress på den tävlande finns.
Kuvertet lämnas i brevlådan hos Krister Öhman på
Tranmyrvägen 14 senast 4 september.
Vinnaren anslås på Ersnäs hemsida på Anslagstavlan senast den 20 september samt i nästa nummer av Ersnäsbladet. Där kommer också det vinnande förslaget att visas.

Ersnäsbilder sökes

Har du några ”fina” Ersnäsbilder i färg som skulle passa
till vår nya Ersnäsbroschyr? Vi skapar en färgbroschyr i
liggande A4 som viks på två ställen.
Tag i så fall kontakt med Mats Appelgren på Vidmansvägen 23, 0920-313 36.

Ersnäsbladet är öppet för alla (föreningar, företag

och enskilda) med anknytning till byn och utkommer
med fyra nummer per år. Resterande manusstopp under
2004 är 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 312 59 och
e-postadress kristman@tele2.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
www.ersnas.se som .pdf-fil. Välj Ersnäsbladet i menyn
till vänster. Där finns även tidigare nummer.
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Bredbandsinfo

Det är många som hört av sig vad beträffar återställningen efter grävningen. Vid kontakt med Luleå Energi så
meddelar de att detta skall ske under hösten och att det
kommer att ske en slutbesiktning av återställningen i september. Ambitionen är att någon från bredbandsgruppen
skall närvara vid den besiktningen. Är det någon som
känner att man har missat med återställningen ta då kontakt med Bo Axhammar via e-post
bo.axhammar@tele2.se eller telefon 311 04.
För övrigt så pågår nedgrävning av elkabel i
Svedjan och i Klubben.
Bo Axhammar, Bredbandsgruppen

Hur känns det idag då?

Ersnäsbladet har träffat Kristina Holmberg som driver
Ralph Lundstengården i Ersnäs.
EB: Hur känns det idag efter Ersnäsdagen och hemvändardagen som i år slogs ihop?
Kristina: Tack bra. Det blev en ren succé med bägge dagarna tillsammans, det var mycket uppskattat med ca 600
besökare. Mycket tack vare bra marknadsföring och ett
bra program. Sedan är det ju inte helt fel med bra väder
och en vacker omgivning.
EB: Så samarbetet kring dagen kommer att fortsätta?
Kristina: Absolut, det tycker jag antalet besökare visar.
EB: Hur tycker du invigningen av den nyrenoverade
stenladugården förlöpte?
Kristina: Det var oerhört stämningsfullt. Mats Risberg
som höll i invigningen var lyrisk över resultatet. Han har
ringt i tre år för att höra när jag skulle bli klar.
EB: Jag har man noterat att sikten i ”Härshkurvan” blivit bättre sedan flygeln revs. Vad händer sedan?
Kristina: Händer? Det första spadtaget är redan taget för
uppförandet av den nya flygeln. Den gamla flygeln var
11 m lång men den nya blir 7 m och byggs i två plan, så
sikten kommer att bli bättre än den var förut. Det kommer att byggas en ny entré med ytterligare konferensrum
samt toaletter. Sedan kommer jag att förbereda för ett
nytt provkök.
EB: Till sist, vad önskar du dig?
Kristina: Att få behålla hälsan så jag orkar mina 12 timmar per dag och att vi får mycket gäster.

Våra två ”sidor”

Ersnäs har en egen hemsida, www.ersnas.se men vi
finns naturligtvis även med på kommunens byasidor på
adressen: www.byar.lulea.se och välj där Ersnäs.
Är Du nöjd med de uppgifter som finns på dessa båda
sidor, om Ditt företag/Din förening? Om inte, rätta
uppgifterna eller lägg in nya sådana via Krister Öhman.
På dessa sidor får Du en gratis exponering av företaget
eller föreningen!
Besöksräknare: Ersnäs sida hos kommunen har
registrerat totalt 1 797 besökare sedan 2001-03-19.
På vår egen www.ersnas.se har registrerats 3 487 besök
sedan 2003-06-01.

