
En fullmatad dag 
Doften från blommande rönn förstärktes av den starka 
solvärmen nere i byn. Uppe i Gläntan samlades folk. 

Alla förberedelser var avlutade. Strax efter kl. 12 sönda-
gen den 19 juni greppade Gustav Nilsson (sonson till 
Maine och Per-Erik) saxen och klippte av det blågula 
bandet, uppspänt mellan de två stolpar som bar upp skyl-
ten Hembergsleden.  Därmed invigdes denna vandrings-
led och Ersnäs kunde göra ett tillägg i sin lista över at-
traktioner. 

 

Ett 40-tal 
deltagare gav 
sig av på 
premiär-
vandringen. 
Det var en 
imponerande 
syn att skåda 
detta långa 
tåg av vand-

rande personer. Vi frågade oss om någon gång tidigare så 
många samtidigt vandrat längs dessa stigar. 
 

Bland deltagarna kunde man skåda byns bärplockarexpert 
Irene Larsson och vår främste saxofonist Ulf Omnell. 
Peder Öberg som tillsammans med ett tiotal andra perso-
ner medverkat vid ledens tillkomst fanns med i den långa 
raden där t o m några från staden utresta personer ingick. 
 

En efterlängtad kaffe- och saftpaus avnjöts på Hember-
gets topp. Somliga konstaterade nog i sitt stilla sinne att i 
denna by finns det starka karlar som lyckats placera en, 
ett par hundra kilo tung, grill på denna plats fjärran från 
lättframkomliga vägar. 
 

Nere vid Glänta väntade Krister Öhman med en rejäl eld 
för korvgrillning. Vandringen hade förbränt ett antal ka-
lorier och åtgången på korv var strykande.  
 

Längs den sex kilometer långa leden finns 20 
”företeelser” att beskåda. Dessa 20 stationer är beskrivna 
i vandringsledsguiden och handlar om alltifrån soldattorp 

till landhöjning. Guiden är tryckt i en svensk och en 
engelsk version. Den kan inhandlas på DB Handel (tel. 
31162),  Svedjekojan (tel. 31208) och hos Krister Öh-
man (tel. 31259 ) till det facila priset av 20 kronor.  
 

Förutom rastplatsen på 96-metersnivån finns längs leden 
tre bänkar utplacerade för vila och filosoferande. 
 

Vid halvfyratiden på eftermiddagen skingrades vandrar-
na. Somliga dök en stund senare upp på Pålbacka för att 
bevittna hur fotbollslaget slog grannarna i Rosvik med 
3-1 i säsongens femte seriematch. 
 

Klockan 19 var det dags för dagens andra invigning. 
Den boulebana som byggdes i fjol sommar hann inte då 
tas i bruk. Men nu var det dags. Luleås främsta bouleex-
perter Nisse Ceder med Kerstin Jakobsson från Luleå 
Bouleförening gästade byn. Byaföreningens ordf. Caisa 
Olsson berättade om de arbeten som gjorts och som pla-
neras på Torget. Därpå var det dags för de båda gästerna 
att inviga de 
församlade i 
boulespelets 
mycket enk-
la spelreg-
ler. Strax 
var kloten i 
rullning. De 
30-talet när-
varande 
prövade banan och många fick säkerligen blodad tand.  
 

En avkortad singelmatch hann ett par spelare också av-
verka. Herrar B. Axhammar och S. Persson möttes i en 
mycket jämn kamp. I ett sista preciserat kast visade hr 
Axhammar vem som för tillfället var byns främste bou-
lespelare genom att vinna över sin kombattant med en 
(futtig) poäng. Hr Axhammar har därefter, enligt vad 
redaktionen från välinformerat håll inhämtat, idogt 
smygtränat på hemlig plats, mån om att inte förlora sin 
titel. 

 

Hur är det med lavskrikan 
I samband med vandringsledens invigning ställdes några 
frågor till deltagarna. En av frågorna skapade en hel del 
huvudbry: ”Vilken är Norrbottens landskapsfågel?” 
Många menade att detta är lavskrikan. Så är dock inte 
fallet. Lavskrikan är Norrborrbottens landskapsdjur me-
dan sångsvanen är vår landskapsfågel. Kjell Engström, 
Carin Sundén och Erling Öhman svarade rätt på den 
frågan. Kjell Engström var för övrigt den ende som hade 
rätt svar på samtliga fyra frågor. 
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Det här är 

S-föreningen 
Vi i Ersnäs S-förening vill tacka alla som skickade in sina 
svar på vår enkät.  Intresset var riktigt bra. Svaren på en-
käten har vi skickat in till Socialdemokraterna i Luleå. 
Som tänker använda svar från alla föreningar som under-
lag vid fortsatt planering av åtgärder inom kommunen. Vi 
hade även tänkt att ordna ett medlemsmöte som uppfölj-
ning med inbjudna politiker. Tyvärr hanns det inte med i 
vår, men jag hoppas vi kan återkomma till hösten. Tack 
än en gång till alla intresserade, som tog sig tid att svara 
på enkäten. Med önskan om en trevlig sommar. 
 

Ersnäs den 26/6 2005 
 

Kristina Eriksson, Ersnäs S-förening 
 

 Boulemöten på Torget 
Intresserade av detta ädla spel möts där tisdagar kl. 09.00 
och torsdagar 19.00. Men boulebanan är givetvis öppen 
dygnet runt. 
 

Historien 
Frisören hade en hund. Den satt alltid och tittade på me-
dan husse klippte. En dag frågade en kund:  
 

 - Är Er hund verkligen intresserad av Ert arbete?  
 - Inte alls. Han sitter bara och väntar på att jag skall klip-
pa av ett öra.  
 

Födda 
Helena Lidström och Andreas Lindvall har fått en dotter, 
Alva, den 17:e april. Hon var då 52 cm lång och vägde 
3990 gram. De bor på Klubbvägen. 
 

Annelie Backman Erkki och Johnny Bäck har fått dottern 
Patricia den 2:a juni. Hon var 52 cm lång och vägde 4115 
gram. Syskonen heter Izabella, Dezirée, Marika, Jennifer, 
Julia och Miranda. De bor också på Klubbvägen. 
 

Lisa Morin och Jonas Eliasson har fått en son, Isak, den 
8:e juni. Han var då 53 cm lång och vägde 3595 gram. De 
bor också på Klubbvägen. 
 

Vi fick en flicka den 5 juli, hon vägde 3700 g och var 51 
cm lång. Hon ska heta Elsa. Syskon: Eddie, Ella och Eli-
as. Ulrika Lindvall och Håkan Isaksson på Klubbvägen. 

 
Ur historien 

År 1910 etablerade kapten Nils August Andersson regul-
jära båtförbindelser mellan Luleå och Svartskatan 
(Dalaskajen) med ångaren Gustaf. Måttsund, Mörön med 
flera platser angjordes. Båttrafiken gick mycket bra och 
Andersson fann det nödvändigt att skaffa ett större fartyg. 
Ångfartyget Iris inköptes från Finland. 
 

I mars 1912 bildades Trafikaktiebolaget Ersnäs-Luleå. I 
styrelsen ingick bl a Lars Bäckström, A. Strandahl, J P 
Wikberg, E M Eriksson och August Åström, alla från 
Ersnäs. Båttrafiken upprätthölls fram till 1917. Den gick 
då med förlust. 
 
Källa: Evert Eriksson: ”Mörön med flera byar”. 

Skillnad 
När en man verkar vara helt försjunken i sig själv, har 
han gått in i sitt problemlösarstadium. När en kvinna ser 
ut på samma sätt är det fara å färde och dags för djupa 
diskussioner. 
 

Torget börjar ta form …… 
Boulebanan är invigd och under sommaren har andra 
etappen av Torget påbörjats. Vi har även i år haft turen 
att få hjälp av duktiga sommararbetande ungdomar.  
De har anlagt den stora gräsmattan och stenplattorna för 
bordet och stolarna vid boulebanan. Grillstaden med bän-
kar finns där – levererad av Avans Timmermän - men är 
inte placerad på ”rätt plats”. Fortsättningsvis ska vi nu 
under hösten fixa anordningen och elen för julgranen 
samt platsen för grillstaden. 
  

Torggruppen tackar än en gång de sommararbetande ung-
domarna med arbetsledaren Dennis Phil i spetsen för ett 
fantastisk bra utfört arbete. Även en stort tack till Anders 
Isaksson som gratis bistått oss med traktorhjälp och annat 
smått och gott i sommarhettan. 
 

Torggruppen gm Ulla Isaksson-Axhammar 
 
 
I Ersnäs utförs 
en hel del ideellt 
arbete. Här ett ex-
empel: 
 
BoAxhammar 
målar den nya 
vedboden i 
Gläntan 
 

 
 
 
 
 

Ersnäsdagen 
När sommaren visar sig från sin bästa sida, då är det dags 
för Ersnäsdagen. Den andra lördagen i juli var en sådan 
dag. Bybor och utsocknes strömmade i flödande sol till 
Ralph Lundstengården. Där bjöds på affärer, kulinariska 
läckerheter och underhållning. Inte minst är detta ett till-
fälle att träffas och utbyta tankar om stort och smått. 
 

På plats fanns också upphovsmannen själv Ralph Lund-
sten. Nog kände de flesta av besökarna igen honom och 
han i sin tur känner många av besökarna. 
 

Pressen fanns också på plats. De som missade samvaron 
vid Häärschkurvan den här dagen, kunde i alla fall läsa 
om den dagen efter. 
 

Tänkvärt 
Om Du tänker detsamma på fredag som på onsdag, har 
Du inte lärt Dig något på torsdag. 
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Klokhet 
 - Den kloke är alltid tvivlande. Det är bara dårar som är 
ständigt säkra på sin sak.  
 - Är det säkert det?  
 - Absolut. 
 

Ersnäs logotyp 
På första sidan ser du vår logo. Den är fri att använda för 
företag och föreningar i Ersnäs. Läs mera om logon och 
hämta den på www.ersnas.se 
 

Hos doktorn 
Ruben gick till doktor Brandtvig i Hultsfred för sina be-
svär med hemorrojder. Han fick några stolpiller av dok-
torn som sa:  
 - Ta dom här och kom tillbaka om en vecka.  
Efter en vecka var Ruben tillbaka hos Brandtvig: 
 - Nå, sa doktorn. Hjälpte stolpillerna något?  
 - Inte ett dugg, sa Ruben. Jag kunde lika gärna stoppat 
upp dom i arslet. 
 

Feriejobb 
Även den här sommaren har feriearbetande ungdomar 
hjälpt till att snygga upp i Ersnäs. Genom Kommunens 
försorg så får alla skolungdomar i årskurs 9 och gymnasi-
et erbjudande om att sommarjobba i tre veckor fördelade 
på tre perioder.  
 

I år arbetade ungdomarna tre veckor i juli månad under 
ledning av Dennis Phil, som till vardags studerar och trä-
nar Luleå Basket. Under dessa veckor så hann 
man med en hel del. Förutom en uppsnyggning 
av skolgården så hann man med att skrapa och 
måla omklädningsrum, bänkar, sittkurar och 
snickra en ny trapp på fotbollsplan.  På torget 
lades det plattor och gräsytor anlades. Uppe vid 
skidstadion så rensades omgivningen på kvistar 
och nere vid Ersnäs egen hamn, Dålakajen, så 
röjdes det sly. Tre veckor är inte lång tid men 
på den tiden gjorde ungdomarna ett fantastiskt 
jobb. 
 

Feriejobbssamordnare Bo Axhammar 

3 

Trädgårdsvandaler i Ersnäs? 
Man frågar sig vad det är för individer som 
roar sig med att vandalisera, förstöra i andras 
grönsaksland. Det måste väl vara mycket unga 
som ej har förstånd och inte inser att de förstör 
och samtidigt sårar andra människor. Att odla 
potatis och grönsaker kostar arbete, tid och 
pengar. Får man då se sitt grönsaksland för-
stört av några vandaler känns det naturligtvis 
bedrövligt. 
 

Vi tror och hoppas att föräldrarna i Ersnäs har 
koll på vad deras barn har för sig på sena kväl-
lar och nätter. Vi vill inte tro att det är bybor 
som är de meningslösa vandalerna! 
 
Trädgårdsintresserade, ledsna Ersnäsbor 

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 2 350 
besökare sedan 2001-03-19. 
På vår egen www.ersnas.se har registrerats 7 297 besök 
sedan 2003-06-01. 

Ersnäsbladet är öppet för alla (föreningar, företag 
och enskilda) med anknytning till byn och utkommer 
med fyra nummer per år. Sista manusstopp under 2005 är  
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. 

Byaföreningens Medlemsmöte 
 

Möte i Ankaret 12 oktober kl. 19.00 
 

Dagordningen  kommer att finnas på 
www.ersnas.se samt i postlådan dagarna innan. 

Alla välkomna! 

Så fint blev det vid Dålakajen efter feriejobbarna. 
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Vandringsleden och älgjakt 
I området kring Hembergsleden finns två jaktlag som 
bedriver älgjakt. En vandring i dessa marker under jakten 
är inte den bästa lösningen för vare sig jägaren eller 
vandraren. 
 

Första älgjaktsveckan, 5-11 september, bör man avstå 
från vandringar utefter Hembergsleden. Jakten (period 1)
pågår fram t.o.m. 2 oktober, troligen med en ökning un-
der helgerna. Andra jaktperioden pågår från 15 oktober 
till 27 november och då förekommer också jakt i områ-
det. 
 

Du som vandrar leden efter 5 september bör se till att 
bära färgglada kläder som lätt uppmärksammas. 
 

Byaföreningen informerar de två 
jaktlagen om ledens sträckning. 
 

Vid starten av leden (vid Gläntan/
Skidstadion) kommer en skylt att 
sättas upp som påminner vandra-
ren om älgjakten. 
 

Byaföreningen 
 
 
 
 
 

Bredbandsgruppen 
Gruppen har nu spelat ut sin roll - bredbandet är i drift 
sedan hösten 2003. Bredbandssidan är sedan ett år inlem-
mad i Ersnässidan (www.ersnas.se) och där 
finns feluppföljning och diverse tips. Skulle 
något ”stort” inträffa som fordrar kraftsam-
ling är vi naturligtvis på bettet. 
 

Den som vill ansluta sig till bredbandet 
eller ADSL kontaktar Luleå Energis under-
avdelning LuNet. 
 

Bredbandsgruppen 

Banverket informerar 
Tisdagen den 20 september har Banverket öppet 
hus i Ankaret och informerar Ersnäsborna och bo-
ende i övriga sörbyar om Norrbotniabanan. Portar-
na slås upp 15.00 och då finns det personal från 
Banverket med informationsmateriel kring Norr-
botniabanan.  
 
Klockan 18.30 presenterar Banverket projektet 
Norrbotniabanan. Det bjuds också på fika. 
 

Bo Axhammar 

Hej då! 


