
Öppna landskap 
De vida åkermarkerna runt om oss är karaktäristiska för 
vår by. Att markerna i stor omfattning hålls i stånd gläder 
oss alla. Det vore trist om vår närmaste omgivning förbu-
skades. Men visst finns det en del sly här och var längs 
dikena. Markägarna putsar säkerligen nu i denna vårens 
tid som bäst på röjsågen. 
 

Lake 
Den 4 februari genomfördes en tävling på Aleån som nog 
inte så många ersnäsbor uppmärksammade. Ja, med ett 
undantag nämligen Erling Öhman därför han var en av 
deltagarna. Utspridd över en sträcka på cirka en kilome-
ter nedströms E 4-bron möttes 15 herrar och fyra damer i 
en ädel tävlan om att fiska lake. Elva av de 19 var lycko-
samma och kunde återvända hem för att tillreda lakasop-
pa. Men en del sålde i stället fångsten till BD-Fisk som i 
sin tur exporterade laken till Finland. Vinnare blev älvs-
bybon Hannu Raunola tävlande för Bodens Sportfiske-
klubb. Red inbjuder hr Öhman att i nästa nummer av Ers-
näsbladet berätta om sina bravader på isen den där febru-
aridagen. 

 

Ur historien 

I slutet av 1800-talet försökte sågverksägaren Johan Lars-
son i Ersnäs att intressera myndigheterna för en båttrafik-
led mellan Ersnäs och Luleå. Denna ångbåtsförbindelse 
skulle gå genom Ersnäsfjärden, upp genom Aleån och 
fram till Storbron, som låg en bit uppströms ån i förhål-
lande till nuvarande E 4-passage. Detta förutsatte mudd-
ring från Wikbergs brygga, Svartskatan både upp genom 
ån och ut genom fjärden. Året var 1911. Ett fartyg skulle 
inköpas och ett ångbåtsbolag bildas. 130 personer teckna-
de andelar. Muddringen, som beräknades kosta 40.000 
kronor, kom inte till stånd. Det blev i stället ångbåtstrafik 
i andra former (se nästa nummer av EB). 
 

Källa: Evert Eriksson:”Mörön med flera byar”.  
 

Tänkvärt 
Att snubbla på samma sten två gånger är en skam. 

 
Om Ankaret 

Bo Axhammar har övertagit rollen som hövding i Skol- 
och Byahusgruppen. I och med detta så är han ”förste 
uthyrare” av byns samlingsställe Ankaret. Till sin hjälp 
har han Hilding Lindbäck. 
 

Bo har tel. 311 04 och Hilding 311 97. 

Ersnäs logotyp 
Du ser vår nya logo här ovanför. Den är fri att använda 
för företag och föreningar i Ersnäs. Läs mera om logon 
och hämta den på www.ersnas.se 
 

Boule 
Ett av inslagen i Torget är en boulebana. 
Den färdigställdes redan i fjol sommar. 
Emellertid hanns det inte med att ta den i 
bruk. Detta kommer nu att ske. 
 

I Luleå finns det en livaktig bouleförening. Nisse Ceder 
är dess ledare. Söndagen den 19 juni på aftonen 
klockan 19:00 besöker han Ersnäs för att sätta oss in i 
konsten att spela boule. Boule är ett trevligt spel för alla 
åldrar. Kom och lär och gläds samtidigt åt en trevlig 
samvaro i den ljusaste av sommarkvällar!  
 

Hembergsvägen och vägbommen 
Vägbommen är nu monterad. Nyckel tilldelas väg/
markägarna. Bommen kommer endast att hållas stängd 
när verksamhet pågår uppe i bergtäkten. När bommen är 
stängd kan nyckel tillfälligt lånas hos mig eller Leif 
Lundmark. 
 

Kjell Engström 
 

Väg och korsning 
Mats Appelgren har författat en skrivelse till Vägverket 
Region Norr, angående E4:ans dåliga asfaltbeläggning 
från Ersnäs norrut till Antnäs. Byaföreningen är avsän-
daren. 
 

En arbetsplan över den nya E4-korsningen finns i en 
pärm i skåpet i Ankaret. Den modell av bygget i kors-
ningen som Jesper Klefsjö lovade skulle ställas ut i An-
karet, blir inte av. 
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Medlem i Byaföreningen?! 
 

Självklart! Medlemskapet gäller årsvis och avgiften är 
20 kr för ensamstående och 40 kr för familj. Ensam-
stående med barn under 18 år 20 kr.  
 

Alternativ 1: Inbetalningskort till plusgirokonto 
80 98 75-8. Ange namn och adress på talongen. 
 

Alternativ 2: Via din Internetbank! Skriv då in namn 
och gatuadress i rutan för ocr-nr så kassören ser vem 
som betalat. 



 
 
 
Det här är 

På gång på Torget 
Våren är här och Torggruppen har ”tinat fram” och börjat 
planera för det fortsatta arbetet med Torget. Boulebanan 
är i stort sett klar. 
 

Vid senaste mötet (2005-04-06) beslöt vi att området runt 
boulebanan görs klar med att vi ordnar med sittplatser 
och att ev. gropar i gräsmattan jämnas till. Vi köper in 
bänkar, bord samt stolar. Dessutom lägger vi stenplattor 
där bordet och stolarna ska vara. Perenner och buskar ska 
också planteras. 
 

Torget är sedan tidigare indelat i 3 områden. I år koncen-
trerar vi oss på område 3 med att anlägga gräsmatta, köpa 
in en grill med tillhörande bänkar, ordna för julgranen 
och punktbelysningen (el samt rör i backen) samt köpa in 
blomlådor och plantera sommarblommor. I mån av tid 
ska vi även plantera buskar enl. tidigare förslag. 
 

I år får vi också hjälp av ”sommarjobbarna” vilka i fjol 
gjorde ett fantastiskt bra arbete med boulebanan. 
 

Onsdag 11 maj kl. 18.00 kommer vi att ha nästa träff 
med städkväll på Torget och med alla berörda dvs. perso-
ner från Soldattorpet, Husmodersföreningen och Samfäl-
lighetsföreningen. Övriga föreningar och personer är na-
turligtvis också mycket välkomna att hjälpa till. En fråga 
vi då kommer att diskutera med de berörda är anlägg-
ningen / sträckningen av gräsmattan. Torggruppen har 
gjort ett förslag. 
 

Torggruppen / Ulla Isaksson-Axhammar 
 

Hembergsleden 
Då ”drivans blommar” har försvunnit för gott denna vår, 
inleds arbetena med att färdigställa vår nya vandringsled 
Hembergsleden. Den utgår från Gläntan (skidstadion). 
Leden är på sex kilometer men det går att gena och välja 
en kortare variant på tre kilometer. Ett gäng karlar frakta-
de med skoterns hjälp ut en grill som nu finns på Hem-
bergets topp. Vissa kortare sträckor måste spångas. En 
tidig vårvintermorgon kom skotern åter till användning 
då spångvirket fraktades ut på plats. I båda fallen var det 
Willy Sundvall som var skoterföraren. En del markarbe-
ten måste också utföras för att underlätta framkomlighe-
ten. Mannar från Skogsvårdsstyrelsen kommer att hjälpa 
oss med det arbetet. 
 

Längs stigen finns en rad intressanta företeelser som be-
skrivs i en vandringsledsguide. Guiden finns i en svensk 
och en engelsk version. Den kan köpas på Ralph Lund-
sten-gården, på Svedjekojan och på DB-Handel. Priset är 
20 kronor. Leden kommer att vara omsorgsfullt skyltad. 
Ingen riskerar att gå fel. 
 

Söndagen den 19 juni sker invigningsvandringen. Sam-
ling i Gläntan  klockan 12. Bo Axhammar och Sven Pers-
son kommer att leda den vandringen. Ta med en kaffeter-
mos för  vilopausen  på den nya rastplatsen på Hember-
get. Vid återkomsten till Gläntan bjuds vandrarna på gril-
lad korv. Guiden kommer att finnas till försäljning. Dess-
utom kommer ett antal vinster att lottas ut bland deltagar-
na i denna invigningsvandring.  
 

Soldattorpet 
Ett fint inslag på Torget är soldattorpet som Hembygds-
föreningen uppför. De flitiga byggarna har kommit en bra 
bit på väg. Framöver fortsätter snickerierna inomhus. Det 
börjar nu bli dags att tänka på möbleringen. Därför efter-
lyser föreningen möbler som kan lämpa sig i denna gam-
la stugmiljö. 
 

Den som har något att avstå i den vägen, kontakta Bertil 
Marklund 31088 eller Folke Larsson 31174. 

 
Ersnäsdagen 

Nu är det snart dags för årets Ersnäsdag på Ralph Lund-
stengården. Den är ett trivselarrangemang som anordnas 
av Ralph Lundstengården och byns föreningar i samarbe-
te. Den 9 Juli mellan kl. 11:00 - 15:00 strålar vi sam-
man, fjolårets succé ska vi upprepa. 
 

Ur programmet kan nämnas:  
• Paltservering, hamburgare,  klådda med potatis och 

strömming , café, restaurang 
• Konstutställningar Leif Å Larsson och Pia Schmaltz 
• Ralph Lundsten finns på plats med ett nytt album 
• ”Amerikafarare från Ersnäs och breven hem”, 

Lennart Parknäs 
• Bildutställning Folke Larsson Hembygdsföreningen 
• Porträttbilder Stig Blomqvist 
• Ersnäs Amatörteater ger oss ett gott skratt 
• Mr Jonny trollar för barnen 
• Lotteriförsäljning 
• Musikunderhållning  
• Marknad ute i trädgården 
• Pubafton på kvällen i Ankaret (skolan) 

 

För bokning av marknadsplats kontakta Ros-Marie Bäck-
ström tel.0920-310 58. 
 

Gå in på  www.ersnas.se för ytterligare information samt 
håll koll på anslagstavlorna. Sprid till vänner och bekan-
ta. 
 

Alla hälsas hjärtligt välkomna till årets Ersnäsdag 
 

Föreningarna och företagarna i byn 
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Fler Gatuljus i Ersnäs 
Vi frågade i förra Ersnäsbladet om behov av ytterligare 
ljuspunkter i byn. Följande önskemål om utökad gatube-
lysning har kommit in. 
 

Backen i slutet av Axel Mårds väg och mellan Bäcktorps-
vägen 75 och 111. Svartskatavägen 571. Ostibyvägen 29. 
Efter Ersnäsvägen från hyreshusen söderut. Efter Klubb-
benvägen mellan Lejon och Göran Lindvall, mellan Gun-
nar Kitti och Leif Lundström och mellan Artur Englund 
och Petterssons i kurvan. Finns det fler synpunkter så kan 
de E-postas till bo.axhammar@tele2.se 
 

Syftet med inventeringen är att den skall bilda underlag 
för ett förslag till ansvariga på Kommunen. 
 

Bo Axhammar 
 

En februaripromenad 
Sista söndagen i februari gjorde ett 40-tal av byns invåna-
re en vandring på några kilometer. Byaföreningen och 
Samfälligheten arrangerade en tipspromenad för tsuna-
mins offer. Arrangemanget resulterade i att 2.140 kronor 
kunde sättas in på  Frälsningsarméns tsunamikonto. 
Svedjekojan (Caisa och Ulf Ohlsson) hade som pris do-
nerat en hundspannfärd för två personer under en timme. 
Eddie Lindvall drog lotten och lycklig vinnare blev Ulla 
Isaksson-Axhammar.  
 

Tipspromenadens tolfte fråga var extra klurig. Den löd: 
Vi försöker på olika sätt utveckla vår by. Vad tycker Du 
är det viktigaste som borde göras? Alternativen var  1 Det 
är bra som det är.  X  Jag har ingen åsikt. 2 Skriv Dina 
förslag på tipskupongen. 
 
Rätt svar var naturligtvis 2 med den påföljden att 15 del-
tagare kom med förslag. Här några exempel: Fortsatt tätt 
samarbete mellan byns föreningar. Berätta mer om det 
som pågår i byn. Ta tillvara bybornas kreativitet. Aktivi-
teter på friskvårdens, hemkänslans och kulturens område. 
Bättre belysning längs Stora och Lilla Svedjerundan. 
Bättre elljusspår vintertid. Sänkt  hastighet på Klubben-
vägen. Jaktvårdsföreningarna bör satsa mer på återväxten 
(ungdomarna). Muddra Aleåns mynning. Lekplats på 
klubbensidan. Fler tipspromenader. Pjäxdans på hockey-
rinken. Barnkör. Att få alla att hjälpas åt. Fler arrange-
mang som midsommarfirande och pubaftnar. Gympa-
kvällar. 

Framgång på Hääsch 
Folk från kontinenten fascineras av våra nordliga bygder. 
Nordkap är målet för många. Inte så få passerar Ersnäs 
antingen på väg norrut eller på tillbakavägen. Detta har vi 
inte haft särskilt stor glädje av. Nu blir det ändring på den 
punkten. 
 

Från den 3 augusti och 20 dagar framåt kommer Kristina 
på Ralph Lundsten-gården att dagligen ta emot 80 tyska 
middagsgäster. 
 

Detta är ett genombrott. Det är bara för oss ersnäsbor att 
putsa på vår tyska för att alla besökare inser att nu har 
man kommit till en av de gemytligare platserna under 
resan. 
 

Tänkvärt II 
Du halverar risken för att utveckla de vanligaste välfärds-
sjukdomarna om Du cyklar en halvtimme fyra gånger i 
veckan. 
 

Cykelfrämjandets ordförande 
 

Brasan 
Årets valborgsmässobål var placerat just vid E4-avfarten. 
Ett hundratal firare hade samlats för att beskåda och vär-
ma sig vid den mycket ståtliga brasan. Små korvgrill-
ningseldar kom till flitig användning och lotterna hade en 
strykande åtgång. Över byn ljungade Lars Lindvalls tor-
dönsstämma vid lotteridragningen. Bara att lyssna till 
denne briljante underhållare och ordkonstnär var redan 
det väl värt ett besök vid detta evenemang i idrottsföre-
ningens regi. Kanske vi kommande år skulle kunna 
komplettera med en liten sångkör och någon som sade 
några uppskattande ord om vårens ankomst. 
 

Irriterad fru till sin man 
Kan du inte säga att vi varit gifta i tjugofem år i stället för 
”nästan ett kvarts sekel”? 

 

Rättelse 
I förra numret uppgav vi att Ersnäs Hembygdsförening 
grundades 1995. Den föreningen har dubbelt så många år 
på nacken. 1985 såg den dagens ljus.  
 

Därmed blir 1985 ett än mer kreativt år i byns historia. 
För det året föddes också Ersnäs Amatörteaterförening 
och Ersnäs Motionsdansförening. 
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Föreningar i byn 
Ersnäs Amatörteaterförening ……  Ordf Per Selberg 22 99 94, sekr Carin Sundén 312 64 
Ersnäs Byaförening ……………….  Ordf Caisa Ohlsson 312 08, sekr Elaine Blomqvist 31052, Kassör H Björnström 
Ersnäs Hembygdsförening ……….  Ordf Bertil Marklund 310 88, sekr Tore Dahlberg 31 270, Kassör Folke Larsson 
Ersnäs Husmodersförening ………  Ordf Elaine Blomqvist 310 52, sekr Vivan Elvelin 310 29 
Ersnäs Idrottsförening, EIF ……..  Ordf Gunnel Westerberg 312 50 
Ersnäs Motionsdansförening …….  Ordf Christina Ohlsson 312 29, sekr Lars Sandberg 312 67 
Ersnäs Samfällighetsförening ……  Ordf Hans Å Strandberg 310 13, sekr Hans Sundén 312 64 
Ersnäs Socialdemokratiska förening Ordf Kristina Eriksson 311 13, kassör Birger Nilsson 320 23 
Fyrklöverns Skoterklubb ………...  Byakontaktperson Ronny Leijon 313 16, 070-35 313 16 
Svartskatan-Ersnäs Jaktvårdsklubb Ordf Nina Dahlbom 311 10, sekr Caisa Ohlsson 312 08 
På Luleå kommuns Ersnässida + www.ersnas.se finns dessa data. Meddela förändringar till Krister Öhman 
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Nederluleåstafetten 
En gång tidigare har så många lag deltagit i Nederluleås-
tafetten. Det var 2001. Även då fanns 34 lag på startlinjen 
vid BAIKs klubbstuga på Bergnäset. Med sex åkare i 
varje lag blir det drygt 200 deltagare. Vid målet 35 kilo-
meter senare underhölls publik och åkare av Holm Hel-
mers Swinging Seniors under ledning av kapellmästare 
Ulf Omnell.   
 

Under en följd av år har Ersnäs visat sig vara byn med de 
flesta deltagarna. Så även i år. 
 

17 ersnäsbor gled med framgång fram i spåren. Visserli-
gen nådde vi inte upp till rekordsiffran 21 för några år 
sedan. Trots detta kan vi vara stolta över aktivitetsnivån i 
vår by. De 17 var Mats Gustafsson, Christer Lundström, 
Gunvor Linder, Björn Samuelsson, Hans Blomqvist, 
Kent Bäckström, Lars-Göran Rosenberg, Roland Eng-
lund, Sven Persson, Andreas Lindvall, P.O. Sundén, Ro-
ger Norberg, Hans Sundén, Dan Lundström, Bo Axham-
mar, Schotts Wiklander och Helena Strandberg. Det 
snabbaste ersnäsanknutna laget var Team Svedjan som 
kom på sextonde plats. 
 

I tävlingen om Luleå kommuns aktivitetspris relateras 
deltagarantalet till folkmängden. Invånarantalet divideras 
med antalet åkare. Den lilla byn Forsed norr om Niemisel 
med en åkare och 20 invånare tog i år hem guldet i denna 
tävling i tävlingen. Men Ersnäs knep silvret. Smedsbyn 
blev trea. Den här prestationen innebär att byaföreningen 
i vinnande by erhåller 3.000 kronor för att utveckla byn i 
enlighet med byaföreningens ändamål. Ersnäs Byaföre-
ning tillförs med samma villkor 2.000 kronor och Smeds-
byn 1.000 kronor. 
 

På arbetsförmedlingen 
 

• Har ni jobb till mig? 
• Javisst, du får  bli chef på Volvo! Fri bil, hög lön 

och mycket mer!! 
• Du skojar  med mig?! 
• Ja, men det var du som började! 

 

Ersnäsbladet är öppet för alla (föreningar, företag 
och enskilda) med anknytning till byn och utkommer 
med fyra nummer per år. Resterande manusstopp under 
2005 är 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 
(www.byar.lulea.se) har registrerat totalt 2 216 
besökare sedan 2001-03-19. 
På vår egen www.ersnas.se har registrerats 6 465 besök 
sedan 2003-06-01. 

Samrådet 
I slutet av mars möttes företrädare för byns föreningar för 
det årliga samrådet. Minnesanteckningarna från mötet 
kan läsas på vår hemsida www.ersnas.se  Intresserade 
som inte är uppkopplade kan få en pappersversion genom 
att kontakta Krister Öhman tel. 312 59. 

 
EIF - Tipspromenad och 

klubbmästerskap i löpning 
På nationaldagen (6/6) anordnar EIF en tipspromenad 
och klubbmästerskap i löpning. Fina priser kommer att 
lottas ut och banor för alla åldrar kommer att anläggas. 
Start och mål vid skolan. Anmälan från 11:00 och första 
start 12:00. Alla barn får priser 
 

Våfflor och annan förtäring kommer att serveras. Mer 
info kommer i brevlådan. 
 

Hemmapremiär för EIF 
Första hemmamatchen går av stapeln torsdagen 26/5 då 
Norrfjärden står för motståndet. 
 

Majbrasan 
Årets Majbrasa blev en publiksuccé, det nya läget locka-
de fler besökare än någonsin. EIF vill speciellt tacka 
Tommy Sundvall, Roger Leijon, Anders Isaksson, Lars-
Erik Lindvall och Kalle Petterson för deras hjälp med  
arrangemanget. 
 

Ersnäs IF 
 

Klubbmästerskap på skidor 
Det förträffligaste sättet att vintertid motionera verkar ha 
fått ny luft under vingarna i Ersnäs. Söndagen den 13 
mars arrangerade Ersnäs IF årets klubbmästerskap på 
skidor. Rekordantalet 48 deltagare gav sig iväg på en 
kortare eller längre tur längs spåren. Idrottsföreningen 
bjöd deltagare och månghövdad publik på grillad korv 
och kunde belöna samtliga åkare med priser.  
 

Här följer segrarnas namn i de olika klasserna: Camilla 
Blomqvist, Mats  Gustafsson, Linus Nordberg, Lovisa 
Strandberg, Viktor Samuelsson och Ella Lindvall. 


