
Niemisel - Årets by 
För första gången ansökte Ersnäs i höstas om att bli Årets 
by 2005 i Luleå kommun. Vi som svarade för ansökan 
kunde hänvisa till en hel del positiva saker som inträffat 
under senare år i Ersnäs. Därför fanns förhoppningar om 
att vi redan vid det första försöket skulle bli framgångsri-
ka. 
 

Så blev det nu inte. Bland de tio byar som ansökt om att 
få den äran blev det Niemisel som drog det längsta strået. 
I motiveringen hänvisas till att byn lyckats förhindra ned-
läggningen av skolan, att samarbetet i byn löpte som en 
röd tråd i utvecklingsarbetet och att en plan tagits fram 
som prioriterade insatser för att få barnfamiljer att flytta 
till Niemisel. 
 

Vi har nu ett år på oss att förbättra vår meritlista. Ju bre-
dare engagemanget blir i våra gemensamma angelägen-
heter, desto mer ökar chansen att vi nästa år tar hem pri-
set.   
 

Behov av fler gatuljus? 
Byaföreningen planerar att se över byns behov av fler 
lyktstolpar. Har du någon synpunkt på belysningen i byn 
kontakta då Bo Axhammar på bo.axhammar@tele2.se 
eller 31104. 
 

En fundering 
Det här är historien om fyra människor som hette Alla, 
Någon, Vem som helst och Ingen. 
 

Ett viktigt jobb måste utföras och Alla var övertygad om 
att Någon skulle göra det. Vem som helst kunde ha gjort 
det men Ingen gjorde det för det var Allas jobb.  
 

Alla tyckte att Vem som helst kunde göra det men Ingen 
insåg att Alla inte skulle göra det. Det hela slutade med 
att Alla skyllde på Någon när Ingen gjorde vad Vem som 
helst kunde ha gjort. 
 

Tre jubilarer 
Hösten 1985 bildades dels Ersnäs Amatörteaterförening, 
dels Ersnäs Motionsdansförening. Tio år senare var det 
dags för Ersnäs Hembygdsförening att se dagens ljus. De 
tre föreningarna är i högsta grad vid god vigör. Vad kan 
man för övrigt annat vänta sig av tio- och tjugoåringar.  

 
Danskt ordspråk 

Säg inte till din vän, vad din fiende inte får höra.  

Ersnäs logotyp 
Du kan se vår nya logo här ovanför. Den är fri att an-
vända för företag och föreningar i Ersnäs. Läs mera om 
logon och hämta den på www.ersnas.se. Fundering 
finns på att också ge ut den som klistermärke. 

Kanske sammanblandning 
Ersnäs Byaförening och Ersnäs Samfällighetsförening 
kan kanske förväxlas. Det är emellertid inte fråga om 
någon överorganisation av byns angelägenheter. De 
båda föreningarna har skilda syften. Samfälligheten är 
det gemensamma organet för byns markägare, de av 
ersnäsborna som äger skog och/eller jordbruksmark. Det 
är en organisation med en mycket lång historia. Byafö-
reningen däremot är bara barnet och bildades så sent 
som 1997. Den föreningen är öppen och till för samtliga 
i byn och som på alla tänkbara områden ska tillvarata 
byns intressen. Självklart verkar också Samfälligheten 
för byns bästa inom ramen för sina stadgar. Samfällig-
hetens ordförande är Hans Strandberg, Byaföreningens 
ordförande Caisa Ohlsson. 
 

Draghundstävling i Ersnäs 
Den 5-6 mars går tävlingen Bothnia Trail, en eurupa-
cuptävling, i Ersnäs. Du kan läsa om tävlingen på 
www.ersnas.se 
 

På lördagskvällen kommer ”halvtidsresultaten”  att fin-
nas på sidan. 
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ERSNÄSBLADET 

Nytt år i Byaföreningen! 
 

Nu är det dags att lösa medlemskapet för 2005. Un-
gefär hälften av ersnäsborna är med i byaföreningen. 
 

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 namn och adress på meddelandede-
len. Du kan också betala på årsmötet. 
 

Du kan naturligtvis även nyttja din Internetbank! 
Skriv då in namn och gatuadress i rutan för ocr-nr så 
kassören ser vem som betalat. Det syns minst 37 teck-
en på vårt kontoutdrag. 



 
 
 
Det här är 

Årsmöten 
Byaföreningen: Måndag den 14 februari kl. 19:00 i An-
karet. Vi bjuder på fika. Valberedningen är klar med sitt 
uppdrag. Alla kan därför lugnt närvara utan att riskera att 
drabbas av oväntat engagemang. Alla välkomna. 
Hembygdsföreningen: Tisdag den 22 februari kl. 19:00 i 
Ankaret. Vi bjuder på fika! Välkomna hälsar styrelsen. 
Ersnäs Samfällighetsförening: Tisdagen den 22 februa-
ri kl. 19:00 på Ralph Lundstengården. Sedvanliga årsmö-
tesförhandlingar samt fråga om Lindgrensvägen - under-
håll pga. vägtransporter. Välkomna/Styrelsen 
 

Födda 
Angelika Strömbäck och Peter Seger på Ersnäsholmen 
fick en pojke den 19 november som ska heta Oscar. Han 
vägde 3685 gr på sina 52 cm. Storasyster Emelie är två 
år. 
 

Tuula och Lars-Göran Rosenberg på Vidmansvägen 26 
fick en pojke 28 november, 5000 gr och 55,5 cm lång. 
Han ska heta Arvid och storebror heter Albin. 
 

Eva-Lil Olofsson och Dan Lundström, Ersnäskammen 
fick en pojke den 12 januari, 3935 gr och 51 cm. Sto-
rasyster heter Elin. 

 
Inflyttade 

Mattias och Anna Ekberg med dottern Mathilda har flyt-
tat till Ersnäsvägen 40. 
 

Hjälp redaktionen! 
Det är inte lätt att ha koll på allt som händer i byn. I vår 
återkommande spalt med inflyttade, födda och avlidna 
kan ibland uppgifter saknas. Vi är därför beroende av 
läsarnas bistånd. Det kräver inte många minuter att slå en 
signal eller skicka en e-post till redaktionen (se rutan sis-
ta sidan). Om den här hjälpen med information uteblir, 
får vi överväga att slopa den delen av Ersnäsbladet. 

 
Historien 

En bonde långt ute i glesbygden hade en hushållerska, 
och det hade han haft i många år. En dag kom han in till 
prästen i närmaste samhället och sa att han ville ta ut lys-
ning. 
- Jaha, sa prästen, som var av den moderna sorten och 
inte såg något ont i att de båda gamla människorna bodde 
ihop utan att vara gifta. Blir det så mycket bättre om ni 
gifter er? 
- Nja, sa bonden. Jag tror väl knappast att det blir så 
mycket bättre. Men hon har i alla fall lovat att det ska bli 
oftare. 

 
Besöksadress Ersnäs 

Kan Du tänka dig att jobba ”hemma i byn”? Vi söker dig 
som är intresserad av att arbeta inom turistbranschen i 
Ersnäs. Vi håller på att utöka den branschen i byn. Kom i 
så fall med i vår utbildning som beskrivs här nedan.  
 
Vi informerar om vårt turistprojekt Besöksadress Ersnäs 
på www.ersnas.se under menyvalet Besöksadress. 

Utbildning 
Byaföreningen har från länsstyrelsen sökt 
och erhållit medel för en utbildning som rik-
tar sig till existerande och blivande turistentreprenörer.  
 

Kan Du tänka dig att ta emot besökare som guide eller i 
någon annan roll är du mycket välkommen att delta i den-
na satsning. Detta är ett led i Besöksadress Ersnäs arbete 
för att främja byn och skapa fler företagare i turistbran-
schen. 
 

Utbildningen är på fem dagar och kommer att genomfö-
ras från mitten av april till mitten av maj i Ankaret. Love 
Rynbäck från företaget CreActive Adventure AB i Gun-
narsbyn håller i utbildningen. För närmare information 
kontakta Caisa Ohlsson tel. 31208. 
 

Årets landsbygdsföretagare 
Kristina Holmberg på Ralph Lundstengården har 2004-
12-17 erhållit Hushållningssällskapets utnämning till 
Årets landsbygdsföretagare i Norrbotten med motiver-
ingen: 
 

Kristina Holmberg har med hela sin själ och sitt förnuft – 
och alldeles för många arbetstimmar per 
dygn – lyckats skapa en oas på lands-
bygden för den moderna stressade män-
niskans smak-, hörsel- och synsinne. 
Oasen Ralph Lundstengården i Ersnäs. 
För sina insatser att ta tillvara på lands-
bygdens möjligheter tilldelas Kristina 
Holmberg därför Hushållningssällska-
pets belöning Årets Landsbygdsföretaga-
re. 
 

Ersnäsbladet gratulerar till utnämningen!  
 

Påminnelse 
Årets upplaga av Nederluleåstafetten  går av stapeln lör-
dagen den 19 mars. (I förra numret angavs 12 mars men 
arrangemanget har flyttats fram en vecka.) Ersnäs IF är 
medarrangör. Självklart ska vår by återigen visa framföt-
terna och få många bybor som deltagare. Ring 311 80 för 
information. 
 

Tack vare Willy Sundvalls preparering av elljusspåret är 
träningsmöjligheterna goda. 
 

Ur historien 
Gustav Wasa sände år 1539 upp Jöns Jönsson som lapp-
fogde. Han bosatte sig i Ersnäs som då bestod av 17 rökar 
(hushåll). Alvik hade då 19 rökar. Några år senare om-
nämns i skrifterna birkarlarna Nils Johansson med 15 
kor, Dag Olsson Ersnäs är lille Per Olofsson med tre kor, 
ett får och ett sto. 
 

Evert Eriksson: Mörön med flera byar 
 

Tänkvärt 
Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, 
mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillna-
den. 
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Ersnäs IF informerar 
Elljusspåret är sedan en tid tillbaka etablerat och klart. 
Belysningen är tänd måndagar-torsdagar 16:00-22:00. 
Övrigt tid rekommenderas åkning i dagsljus. Vi glider 
välvallat mot ljusare tider! 
 

Klubbmästerskapet på skidor går av stapeln söndagen 
den 13 mars 12:00. Klasser för alla åldrar kommer att 
finnas. Startavgift 10:- för vuxna. Servering av kaffe, läsk 
och dopp. EIF bjuder på grillad korv. 
 

Nya EIF-overallen är på "g" och visas på klubbmäster-
skapet. 
 

Har du tips på ny placering av majbrasa så kontakta oss 
på ersnasif@hotmail.com eller 070-5531114 
 

EIF riktar ett stort tack till alla sponsorer av fikabröd 
till revyserveringen. 
 

Per Olsson 
 

Hääschgranen 
Även denna jul kom Ersnäs att lysas upp av tre granar. 
Den som de flesta ser, är Samfällighetens gran med pla-
cering i närheten av E 4. Klubben har sin egen tack vare 
gran!-samverkan. I Hääschkurvan är det de omkringbo-
ende som de två senaste åren haft ansvaret. Detta år var 
det Hardy Beckenäs som donerade granen och herrar Pe-
der Öberg, Olle Olsson, Kjell Gustavsson och Sven Pers-
son svarade för att granen kom på plats. Kurt Olsson, 
Hans Westerlund och Sven P såg till att den några veckor 
senare fälldes. 
 

Emellertid -  redan strax efter nyår släcktes granen. Nå-
gon/några hade kommit på den smått geniala idén att 
stympa belysningen genom att avlägsna 16 lampor. Efter-
som det handlar om lampor med bajonettfattning var des-
sa mindre brukbara för normala behov. 
 

Följden av denna djärva insats blir med stor sannolikhet 
att Hääsch för första gången på många år nästkommande 
jul inte kommer att lysas upp av någon gran. Detta är 
självklart enbart av godo. De omkringboende gör en be-
sparing och kommunen behöver inte längre lämna stöd 
till byn för att bekosta elen till granen. Generösa mark-
ägare får behålla sina granar och granansvariga personer 
behöver inte längre använda sin tid för dylika, ideella 
ändamål. Därför ett varmt tack till denna/dessa samhälls-
välgörare! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ideellt arbete vid Skidstadion (Gläntan) 

Demokrati 
”Är det bra eller dåligt med 30-gräns i bostadsområden?” 
Så löd frågan för en tid sedan i Dagens Nyheter. 75 pro-
cent svarade ja. 

 
Upphittat vid återvinningsstationen 

Är det någon som har tappat eller glömt (av misstag) en 
gammal IBM-dator med tillhörande skärm och en gam-
mal brödrost (Philips) på vår nya Återvinningsstation? 
 

De finns kvar (under ett lager snö) vilket jag förmodar 
var ett förbiseende från DIN sida eftersom DU vet att 
dylikt "skrot" ska lämnas på stationen i Antnäs och inte 
vid vår ÅV-station. 
 

Ulla Isaksson-Axhammar 
 

Långtrampare i Ersnäs 
Fredrik Lagerholm, som cyklar Kiruna - Ystad, anlände 
24 januari till Ersnäs. Målet var bl.a. en lunch på Ralph 
Lundstengården.  

Mottagningskommittén bestod av, förutom Kristina 
Holmberg, av Bertil Marklund och Folke Larsson. Där 
var också den tidigare cykelkompisen Jakob Sarwe. 
 

Cyklisterna  samlar in pengar till flodvågens offer i Asien 
och besöket i Ersnäs inbringade 1 000 kr. Dessutom fick 
de var sin present. 
 

Folke Larsson lämnade uppgifter och bilder. 
 

Den fina världen 
Radions program 1 sänder ett program som heter Kultur-
nytt. Där berättas om viktiga händelser och företeelser i 
Sverige och i världen på kulturens område. En eftermid-
dag i januari fanns där ett inslag om Ersnäsrevyn. Herrar 
Lindbäck och Lindvall intervjuades. Våra egna kulturbä-
rare platsar med andra ord även på riksnivå. Detta har vi 
nu fått ytterligare ett bevis för. 
 

Årets revyuypplaga ”Revy-lotion” har under nio före-
ställningar fyllt den nyrenoverade teatersalongen i Her-
melinsskolan. Ersnäs IF svarade för garderob och utspis-
ning. 
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Nybygge 
Ingen har nog kunnat undgå att märka att en nybyggnad 
håller på att ta form på Ralph Lundsten-gården. Ersnäsb-
ladet besöker värdinnan Kristina Holmberg för en inter-
vju. 
 

EB: En ståtlig byggnad reser sig i anslutning till logen. 
Hur kommer den att användas? 
 

KH: Den har två våningar. Nere blir det en entré som 
används också för den äldre delen dvs. logen och stenla-
dugården, kök, toalett och trappuppgång. På det övre pla-
net blir det ytterligare en konferenslokal (förutom logen) 
och ett grupparbetsrum. Totalt omfattar nybygget drygt 
120 kvadratmeter. Det här ökar flexibiliteten. Jag kan 
mycket bättre än tidigare erbjuda vad kunderna vill ha. 
Och i fortsättningen kan jag ta emot upp till 200 gäster 
samtidigt. 
 

EB: Den passar väl in i 
miljön. Vem är arkitek-
ten? 
 

KH: Det är jag själv. Idén 
började att ta form för ett 
par år sedan.   
 

EB: När kommer det hela 
att vara klart? 
 

KH: Först blir den nya entrén, trappuppgången och toa-
letten klar. Och den delen behövs ganska omgående. Det 
övriga kommer sedan undan för undan. 
 

EB: Du väntar 80 holländare på middag har jag hört. 
 

KH: Ja, det blir den största utländska gruppen som jag 
hittills tagit emot. Den kommer i början av mars. Uppdra-
get har jag fått via ett s.k. incomingföretag. I konkurrens 
med flera andra valdes min anläggning för en lunch. När 
ett par holländska förgranskare besökte mig för ett par 
dagar sedan blev de så förtjusta att de snabbt ändrade 
uppdraget till att bli välkomstmiddagen för gruppens tre-
dagarsbesök här i länet.  
 

Ersnäsbladet gläder sig med  värdinnan och gratulerar till 
framgångarna. 

Bredbandsnytt 
Nu är även ADSL klart utbyggt i Ersnäs. Vårt behov av 
bredbandsuppkoppling är därmed ordentligt tillgodosett. 
  

Teknikutvecklingen forstsätter så nu finns det möjlighet 
att nyttja IP-telefoni via optofiberfiber och helt slippa de 
fasta avgifterna. Fler tjänster kommer att utvecklas i takt 
med teknikutvecklingen. 
 

Byakärnan och stora områden utanför kan 
ansluta sig via optofiberbredbandet och 
övriga, utanför detta område, kan ansluta 
sig via ADSL. Inom byakärnan har ALLA 
fastigheter en optofiberfiber förberedd vid 
tomtgränsen. Du kontaktar nätägaren Luleå 
Energi om du vill ansluta dig till Internet 
via optofibernätet. 
  

Om vi summerar Internetleverantörerna via bredband så 
blir det Tele2, Bahnhof, Skellefteå Kraft och Telia. Dessa 
kan leverera anslutning via optofiber eller ADSL.  
 

Bredbandsgruppen 
 

Sydostasien 
Byns föreningar har enats om att medverka till att även 
Ersnäs som by drar ett strå till stacken för att stödja de 
drabbade i Sydostasien. Söndagen den 27 februari an-
ordnas en tipspromenad med en startavgift på 40 kronor.  
 

Promenaden, som tar cirka en halvtimme, kan påbörjas 
mellan kl.11 och 12. Starten går från skolan. Vid dåligt 
väder arrangeras tipspromenaden inomhus. 
 

Startavgiften går oavkortat till Frälsningsarmén, som är 
på plats i Sydostasien och dessutom redovisar ”låga om-
kostnader” enligt artikel i DN.  

 
Sivs Livs har upphört 

Jag vill tacka de trogna kunder som genom årens lopp 
valde att handla i byns butik. Dock tvingas jag konstatera 
att kundunderlaget räckte inte till så jag kunde överlåta 
min rörelse till intresserade. 
 

Siv Nilsson 

Ersnäsbladet är öppet för alla (föreningar, företag 
och enskilda) med anknytning till byn och utkommer 
med fyra nummer per år. Manusstopp under 2005 är 
31/1, 9/5, 15/8 och 14/11, 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. 

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 2 031 besökare sedan 2001-03-19. 
På vår egen www.ersnas.se har registrerats 5 492 besök 
sedan 2003-06-01. 


