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Årsmöten

En byavandring

Ersnäs Byaförening håller årsmöte i Ankaret måndag
13:e februari kl. 19.00. Kaffe och fika. Efter mötet visar
vi ungdomslokalen och söker föräldrar som vill engagera
sig i ungdomar och Ungdomskvällarna.

I juni i fjol invigdes den sex kilometer långa Hembergsleden. En hel del bybor och även utsocknes utnyttjade
under sommaren möjligheten att komma ut i skogen.
Den som försett sig med den lilla guiden kunde också
inhämta ett och annat om vår närmaste omgivning.

Ersnäs Hembygdsförening håller årsmöte i Ankaret
torsdag 2:a mars kl. 19.00.

Nu är spåret klart och belysningen reparerad efter stormen i höstas. Med andra ord finns det inga undanflykter
för Er med skidåkning som nyårslöfte.

Nu kan vi ställa oss frågan om det skulle vara intressant
att också etablera en led här nere i byn. Byaleden skulle
benämningen kunna bli. Uppläggningen kunde bli densamma som för Hembergsleden. Leden markeras med
pilar och ersnässymbolen. En guide utarbetas som beskriver olika företeelser längs leden.

Belysningen är tänd måndag-torsdag mellan kl. 16.00 och
22.00.

Vad tycker läsaren om denna idé? Var skulle leden gå?
Vilka intressanta punkter skulle beskrivas i guiden?

Även hockeyrinken är spolad och klar. Ring Ulf Hansson
på 31265 om du har möjlighet att hjälpa till med skrapning av banan.

Hör av er med synpunkter till Bo Axhammar
bo.axhammar@tele2.se eller Sven Persson tel 3118,
persson.sven@telia.com

Nu är skidspåret igång!

Ersnäs IF

Tänkvärt

Sattyg kring Tranmyrvägen
Jag vill uppmana föräldrar till ungdomar med
"fyrverkeri- och smälltillstånd" att hålla ett öga på hur
och var deras ungdomar anbringar laddningarna.
Jag tycker inte att det är lämpligt att det placeras dylika
effekter i min postlåda. Och det är ännu allvarligare att en
sådan pjäs placerats och tänts på min träbro till fastigheten, tätt intill ytterdörren.
Litet statistik: Redan före nyår 2006 hade fyrverkerierna
orsakat fem bränder och en olycka.
Räddningsverket noterar ingen skillnad i antal olyckor
under åren. De ligger på cirka 300 per år, varav nära en
med dödlig utgång varje år. Dessutom startar fyrverkerierna nära 50 bränder, merparten kring nyår.
Får dessa ungdomar träna ostörda några gånger till lyckas
de troligen tända på någon fastighet. Eller skada sig själva.
Krister Öhman

Klart med ny tränare!
Fredrik Sundström kommer att axla manteln som EIF´s
huvudtränare. Även Patrik Johansson kommer att finnas
med kring laget som matchcoach. Vi hälsar Fredrik välkommen till föreningen och önskar den "dynamiska
duon" lycka till med årets säsong.

Det är lätt att bli pappa, men svårt att vara far.

Grannars bravader
Bravad 1. Klöverträsk blev årets by 2006 i hård konkurrens med bl.a. Ersnäs. Kommunens landsbygdskommitté hänvisade i sin motivering till en meritlista innehållande fyra punkter: En hyresbyggnad med sex lägenheter för ung och gammal har på ideell vägg byggts.
Generationsboende är benämningen; Klöverträsk livs
har etablerats; ungdomarna har byggt en volleybollplan;
en del av skolans angelägenheter beslutas av egen lokal
skolstyrelse.
På det här sättet får vi i Ersnäs en uppfattning om var
ribban måste läggas inför kommande ansökningar om
att bli Årets by. Tredje gången gillt blir det för vår del
och det brukar ju ge resultat.
Bravad 2. Antnäs BK har uppfört en klubbstuga på
Skidstadion nära Sporthallen. Den är på 90 m2 och används vid skidtävlingar och för klubbens sammankomster. Det mesta av arbetet har utförts på ideell väg.
Bidrag har klubben fått från bl.a. kommunen och Riksidrottsförbundet. Sedan har klubben goda företagskontakter. En hel del material och utrustning har på den
vägen donerats.

Ersnäs IF
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Storebror ser dig?
Den 14 december så röstade EU-parlamentet för en lag
som ålägger alla teleoperatörer att lagra all datatrafik. Det
innebär att 450 miljoner EU medborgares telefonsamtal,
sms, e-post och alla besökta Internetadresser skall lagras i
register som alla polismyndigheter inom EU skall ha tillgång till genom utbyte av information.
Lagförslaget har varit omstritt, inte minst pga. att det har
lotsats genom EU:s rättsmaskineri med rekordfart. Justitieministrarna från England, Frankrike, Irland och Sverige är de som har lagt fram och drivit förslaget. Det märkliga är att Thomas Bodström varit en av de ivrigaste företrädarna för förslaget. Motiveringen för lagförslaget är
kampen mot terrorismen och den organiserade brottsligheten.
Kritikerna har hänvisat till att det inte är förenligt med
värnandet av den personliga integriteten och grundläggande demokratiska värden samt att ingen hitintills
kunnat bevisa att datalagring är effektivt i kampen mot
terrorismen. Och att det troliga resultatet av lagförslaget
är att bara terrorister kommer att kunna ha ett ”privatliv”.
Att lagförslaget är omtvistat har resulterat i att Charlotte
Cederschiöld, moderat och Jonas Sjöstedt, vänsterpartist i
EU-parlamentet har gjort ett gemensamt uttalande mot
lagförslaget. Man ställer frågan: ”Hur skall staten kunna
garantera att företagen inte läcker? Att någon inte köper
dina uppgifter och karlägger ditt liv?”
Debatten kring datalagring har varit förvånansvärt liten
och det kan bero på att i Sverige så är diskussionen om
vad som händer inom EU inte speciellt högt på dagordningen. Och det får ju konsekvenser eftersom de lagar
som stiftas inom EU gäller i varje enskilt land.
För undertecknad känns det lite olustigt när lagar stiftas
som är ett direkt hot mot den personliga integriteten och
grundläggande demokratiska rättigheter. Detta kombinerat med tidningsrubriker där chefen för Säpo sägs vilja
införa angiverisystem i skolor och på övriga offentliga
institutioner.
En konsekvens av integritetskränkande lagstiftning är att
rädslan för att delta i den offentliga debatten kan öka och
på sikt så hotas det öppna samhället. Det som är glädjande är att debatten nu verkar ta fart, Anna Sjödin ordförande i SSU har på deras hemsida kritiserat Thomas Bodström. ”Thomas Bodström kommer att bli ihågkommen
som den justitieminister som spolade ner svenskarnas
integritet i toalettstolen.”
Att vi skall bekämpa terrorism är självklart men att göra
det genom att ingrepp i de mänskliga fri och rättigheterna
det tror jag bara gagnar terrorister och tvivelaktiga odemokratiska regimer.
Bo Axhammar

Födda
Carina och Leif Winsa, Ersnäsvägen fick en dotter den 31
augusti 2005. Flickan som heter Madeleine var vid födseln 51 cm lång och vägde 4370 g. Hennes syskon heter
Emelie och Oliver.
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Maria och Andreas Björk, Klubbvägen fick en son den
13 september 2005. Pojken som heter Axel var 53 cm
lång och vägde 3815 g vid födseln. Hans syskon heter
Emmy och Saga.

Utvandraren
Om Ersnäsbornas hemligheter
Midnattssol i sömndruckna ögon, Sivs livs, palt, tornedalingar vs. samer vs. helsvenskar, amatörteater med
dansande norrbottniska män, karaoke på baren i Torneå,
glesbygdslösningar, iskalla fingrar, Barents-samhörighet
eller bara en sparkfärd runt Svedjan under sprakande
norrsken.
Som Ersnäsemigrant bär man med sig en hemlighet. Jag
förvånas ofta över hur lite sörlänningarDet
vethär
omärvår
landsända. När Ersnäs, Luleå eller Norrbotten kommer på
tal får många Stockholmare något romantiskt i blicken
och vill veta mer om det exotiska livet “där uppe”.
Kanske är det inte så konstigt. Samtidigt som informationsflödet från Stockholm svämmar in i norrbottniska
hemmen – så är informationen i motsatt riktning i stort
sett lika med noll.
För att få veta mer om bilden av Norrbotten i riket gjorde
jag en liten ovetenskaplig undersökning. Under två veckor granskade jag bevakningen av vårt län i en av Sveriges
största dagstidningar. Resultatet var knapphändigt. När
det gällde artiklar om Ersnäs var resultatet skrämmande
nog noll. På ämnet Luleå fanns en artikel om hur Norrbottensteatern lämnat krisen bakom sig och en notis om
att Feministiskt initiativ ställer upp på lokala listor till
valet i kommunfullmäktige. På tema länet fanns två artiklar om glesbygdsavdrag, två om samefrågan och en notis
om att icke-religiösa julsånger förbjudits på kyrkliga
skolavslutningar i Gällivare.
Det finns mycket att säga om livet i medieskugga. Men
en sak är säkert: det behöver inte vara negativt. När medierna exploaterar människors liv och tar sig rätten till
tolkningsföreträde står Ersnäsbon fri. Och kan bära vidare på sina hemligheter.
Ida Måwe, uppvuxen i Ersnäs
Numera journalist bosatt i Hökarängen

En stark sida
Lördagen den 18 mars är det dags igen. Då går Nederluleåstafetten av stapeln med Ersnäs IF som medarrangör.
Vår by har hållit sig väl framme med många bybor i spåret. Under de senaste fyra åren har det rört sig om 16 till
21 deltagare med 2004 som toppår. På det här sättet har
vi också kammat hem prispengar i form av Luleå kommuns aktivitetspris. De tre byar som i förhållande till sin
folkmängd har flest deltagare får en förstärkning av byaföreningens kassa, pengar som används till byns fromma.
Eftersom Ersnäs hamnat på prispallen samtliga de fyra år
det här priset existerat har byn tillförts 7.000 kronor för
utvecklingsinsatser.
Låt oss satsa på att slå vår tidigare toppnotering med 21
deltagare. Gå in på vår hemsida www.ersnas.se och läs
mer om Nederluleåstafetten.

Invandraren
Sara Byström flyttade 2002 med sin man Jan Nilsson till
Ersnäs. Då köpte de ett hus på Axel Mårds väg.
Ersnäsbladet (EB): Vem är Du?
Sara Byström (SB): Jag kommer från Kramfors, studerade i Uppsala till agronom –inriktning husdjur-, träffade
där lulebon Jan och vi flyttade 1999 till Luleå. Jag jobbar
på Norrmejerier, Producenttjänst.
EB: Varför Ersnäs?
SB: Vi ville bo naturnära. Ett villa- eller radhusområde
inne i stan var därför inte aktuellt. Vi såg oss omkring. Så
uppenbarade sig den här möjligheten i Ersnäs och vi bestämde oss.
EB: Tre år på plats. Vad uppskattar Du här?
SB: Byn är lagom stor. Vi har nära till skogen och människorna är lättillgängliga.
EB: Är det något Du saknar i byn?
SB: Ja, det är inte så lätt att komma på något. Jo, eftersom jag är skidintresserad, skulle jag gärna ansluta mig
till någon organiserad motionsverksamhet på det området. Men vad jag förstår ligger skidans storhetstid i byn
några år tillbaka i tiden.
EB: Jag har sett att det finns får på gården. Hur kommer
det sig?
SB: Mitt val av utbildning ger väl svaret. Vi har restaurerat ladugården. Den rymde en gång i tiden tre kor. Där
finns just nu 16 tackor och två baggar. Två raser: ryafår
och pälsfår. Baggarna har varit verksamma och förhoppningsvis är samtliga tackor dräktiga. I april blir det tillökning. Dessutom har vi flitigt värpande höns, en tupp och
ett bisamhälle.
EB: Tomten är rätt stor men några lägdor (som Du och
jag säger i Ångermanland) ryms ju inte. Varifrån får ni
fodret?
SB: En välvillig bybo låter oss använda några lägdor.
Men vi skulle mycket gärna vilja utöka vårt jordägande
utöver tomten.
EB: Du deltog på byns julmarknad och sålde då en del
förädlade köttprodukter. Är detta nästa steg?
SB: Det stämmer. Vi är sex små fårägare som samarbetar
under namnet Ovine (får på latin). Den här verksamheten
inleddes i somras. Förädlingen har vi lagt ut på ett par
redan existerande företag. Produktsortimentet är f.n. rökta stekar och bogar, ölkorv och chorizokorv. Hittills har
vi sålt på marknader. Ölkorven finns på Antnäs Livs. Vi
skulle gärna vilja komma in på någon kedja som vill befrämja lokal produktion.
EB: Avslutande fråga. Hur högt är Hemberget?
SB: Ja, det var nu inte så lätt att veta. Jag gissar på mellan 80 och 100 meter.
EB: Inte alls illa. 96 meter är rätta svaret. Du får besöka
platsen till sommaren. Där passerar Hembergsleden och
där finns en rastplats med grill.

Dagbok
Måndag 9 jan. Åkte hem från jobbet och bytte bara kläder. Mat var inte att tänka på – vi har vårt ”buffébord” i
Lärkan. Eva och jag drog ”Valtider” flera gånger i bilen
på vägen in. Paniken börjar sprida sig. Alla kan ännu inte
sina texter, Ulla är förkyld och har tappat rösten. Uj, uj.
Trettondagsafton var ledig och då sydde jag i alla fall
färdigt min utstyrsel till ”En riktig karl”. Nu är alla
TRÖTTA men vi skall bli klara. Andra tankar finns inte.
Tisdag 10 jan. Enskilda rep, min tid var kl. 19 så jag
hann äta och starta en tvättmaskin. Till slut blev Ulla
nöjd. Kom hem kl. 21 och kunde läsa tidningen och lägga
mig i rimlig tid. Sov som en stock, skönt.
Onsdag 11 jan. Genrep! 300 i salongen, det är som på
riktigt. Sminkade mig hemma och var på plats i Lärkan i
god tid. Hämtade Vanja och Eva. Vi drog texter i bilen.
Lärkans tekniker, den genomsympatiske Stefan och hans
”lärling” KE är härliga att möta. De hälsar oss alltid välkomna, trycker upp hissen. Ikväll var alla laddade. Vår
rookie Robban är en härlig kille. Vi värmde upp ordentligt, både kropp och röst. Drog alla sånger med orkester.
Efter föreställningen kändes det skönt. Det håller och
imorgon är det vilodag från revy.
Torsdag 12 jan. Vilokväll. Vi pysslade om hemmet. Såg
över krukväxter och städade av huset. Pratade sedan med
döttrarna som önskade mor lycka till. Sen såg jag över
mina kläder till premiärfesten. Då vill man vara fin.
Fredag 13 jan. Jag åkte från jobbet redan kl. 13, påhejad
av mina härliga arbetskamrater. Åt sen, stadig lunch. Att
äta innan föreställningen är inte att tänka på. För många
fjärilar som har byggt bo i magen. Jag gjorde förhoppningsvis bort min otur när jag skalade morötter och skar
mig i pekfingret med potatisskalaren. AJ! Ett rejält plåster och ett varmt bad gjorde susen. Nu känns det riktigt
roligt. Pratade med Hans innan jag åkte iväg. På plats kl.
17. Föreställningen börjar kl. 19. Vi värmer upp kropp
och röst, sjunger, drar igenom en del texter. Dricker kaffe
och vankar av och an. 18.55 är vi på plats och då är alla
tysta och koncentrerade. Efter föreställ-ningen har vi fest
med våra nära och kära. Underbart. Det finns nämligen få
saker som kan jämföras med den glädje och samhörighetskänsla som infinner sig efter premiär-föreställningen.
Hur jobbigt det än varit uppväger detta allt. Vi har gjort
något tillsammans. Denna gång lyxade vi till oss och
hade bokat mat på ”Norrbottensrummet”. Kl. 23 var vi på
plats och åt en buffé med norrländsk-inspirerade godsaker. Alltså ingen disk och städning efter festen i morgon.
Lördag 14 jan. I säng 02.15. Däremot tog vi en rejäl
sovmorgon. Knatade upp i morgonrocken, ut till brevlådan. Hr Nilséns recension av Skratt, svett och dårar var
inte översvallande men det får man tåla. Publikens reaktion är det viktiga. Efter en lång frukost gick vi ut en promenad i en härlig vinternatur. Sedan var det nästan dags
att göra sig klar för att åter åka iväg till det vi tycker är så
roligt. Spela revy.
Carin Sundén
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Helkväll på Ralph Lundstengården med
Ersnäsrevyn

Föreläsning om räv-, mårdoch kråkjakt.

Lördag 25 mars

Torsdag den 9 februari kl. 18.30
i ”Ankaret”, Ersnäs skola

18.00-20.00. Ät i restaurangen (bordsbeställn)
20.00. Det bästa ur årets revy
21.30-0100. Pubkväll
Beställ bord till middagen och förköp
dina revybiljetter på
Ralph-Lundstengården tel. 310 54

Föreläsare är skribenten och jägaren
Kjell Brännström, Orrbyn.
Han berättar, visa bilder och olika redskap som
förbättrar dina möjligheter att lyckas med viltvården på dina marker.
Inträde 20 kr och vi bjuder på kaffe
och kaka. Välkomna!

Tomtförsäljning i Ersnäs?
"Tomtkön på Luleå kommuns hemsida är under omarbetning. Byarna i Luleå ges nu möjlighet att via hemsidan
www.byar.lulea.se lägga in de tomter som Ni är intresserade av att marknadsföra. Byarna/ägarna ansvarar för
uppdatering och att informationen är korrekt. En mall för
vilken information som bör finnas för respektive tomt
kommer inom kort från Stadsbyggnads-kontoret. Uppstart blir inom kort. För att nå ut med information och
upplägg inbjuds därför byawebb-redaktörerna i byarna
samt representant från bya-utvecklingsgrupperna att delta
på detta uppstartsmöte."
Summan av ovanstående meddelande är att Du som är
eller ska bli tomtsäljare i Ersnäs kan använda dig av denna möjlighet till annonsering. Du skriver ner uppgifterna
enligt kommande mall och Krister Öhman, tel. 312 59,
lägger ut uppgifterna på nätet. På detta sätt får också
kommunen en bättre kunskap om vilka möjligheter till
utökat boende som finns i byarna.

Skype 2.0
För er som installerat bredband kan meddelas att ”ring
gratis över Internet”-programmet Skype nu finns i ny
version. Programmet är
nedladdat i över 245 miljoner exemplar sedan starten
och normalt är det mellan 3
och 5 miljoner samtidiga
användare.

Viltvårdsgruppen i Ersnäs

Senaste E 4-nytt
Redaktionen vände sig till Vägverket för att få veta hur
det ligger till med planerna på den planfria korsningen
och med de planerade åtgärderna längs Klubbvägen. Så
här lyder svaret:
”I nuvarande planer (2006-2008) finns inte pengar för
byggande av trafikplatsen. Så något år för byggstart kan
vi i dagsläget inte ange. Beläggningsunderhåll för Klubbvägen kommer att utföras inom några år och då kommer
vi även att se över möjligheterna att ordna fartdämpande
åtgärder längs Klubbvägen.”
Inga muntra besked precis. Vi får fortsätta att ta det försiktigt då vi korsar E 4. När det gäller Klubbvägen kan vi
själva bestämma. Det är bara att köra långsamt. Det behöver vi inte fråga Vägverket om.

Folkvalda
Göran Berglund avbryter för ett ögonblick sin långa utläggning hos kommunfullmäktige och utbrister :
- Jag får be om ursäkt att det dragit ut lite på tiden, men
jag har tyvärr ingen klocka.
- Du har en almanacka alldeles bakom dig Göran, sa Bo
Bergman.

Den nya versionen 2.0 kan
dessutom hantera webbkamera. Alltså, se den du
pratar med och låt denne se
dig. Eller kanske vrida kameran runt och visa hur du
bor?

Ersnäsbladet är öppet för alla (föreningar, företag

Mera info om Skype hittar
du på www.ersnas.se, Datorer och på
www.skype.com där du
också hämtar programmet.

Krister Öhman, Tranmyrvägen 14, telnr 312 59 och
e-postadress kristman@tele2.se

och enskilda) med anknytning till byn och utkommer
med fyra nummer per år. Nästa manusstopp 8/5.
I redaktionen:
Sven Persson, Tranmyrvägen 29, telnr 311 80 och
e-postadress persson.sven@telia.com

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 Där finns även tidigare nummer.
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