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När jag kommer körande hemåt 
från stan och närmar mig avfarten 

från E4 mot Ersnäs ser jag en rödmå-
lad, imponerande stor, byggnad resa 
sig på fältet, på min vänstra sida. Det 
är vår skola. Åsynen av huset fyller 
mig med stolthet och värme.

En skola som också är platsen för våra 
gemensamma byalokaler. En skola 
med en generös skolgård. En skola 
med lekpark – inte bara för skol- och 
fritidsbarn utan även öppen för alla 
barn. En skola med en isbana där 
barn, ungdomar och vuxna kan leka, 
åka skridskor eller spela hockey på 
raster och fritid.

Jag bor rätt nära skolan. Jag hör 
klockan ringa ut och in för rast. Jag 
hör barnens rop och skratt. Jag ser 
barn – och föräldrar – på cykel vid 
skoldagens början och slut. De litet 
större barnen som själva cyklar till 
och från skolan, de mindre i sällskap 
av en vuxen. Skolan i vår by betyder 
liv, tillväxt, möjlighet att leva och bo 
på en mindre plats för dem som öns-
kar det.

Några vill leva ett liv med häst, hund, 
höns, odling och närhet till natur etc. 
Det kan en by ge möjligheter till.

Under 2020 har ett antal hus sålts el-
ler är till försäljning i vår by, en na-
turlig generationsväxling som vi alla 

hoppas skall utmynna i att en och an-
nan barnfamilj tar vid och lever sitt 
liv i. Förskola och skola är en förut-
sättning för att barnfamiljer skall vilja 
köpa hus och bosätta sig. Vardagslivet 
kan vara nog så krångligt att få ihop 
utan att också behöva ha sina barn i 
skolbuss till en större enhet. Att stora 
enheter skulle vara bättre ur jämlik-
hets- och pedagogisk synvinkel som 
Framtidens Skola framhärdar är inte 
HELA bilden. Ersnäs är en by i utveck-
ling. Låt oss fortsätta att ha förutsätt-
ningar att vara det.

Jag kommer att rösta på Alternativ 1 
när det blir folkomröstning. Hur gör 
du?

Hälsningar Hans Sundén, bybo

Det är viktigt att rösta

Självklart ska vi rösta den 8 novem-
ber. Att använda sin rösträtt är 

viktigt, särskilt nu när en kommunal 
folkomröstning har anordnats. Med 
rösträtten styr vi vårt samhälle i den 
riktning vi tycker är bäst. Att rösta är 
en viktiga grundpelare i ett demokra-
tiskt samhälle.

När kommunfullmäktige i Luleå inbju-
der oss väljare till folkomröstning om 
skolan, ska vi se detta som någonting 
positivt. Vi ska naturligtvis gå och rös-
ta. Ända sedan 1970 har jag röstat i 
alla val. Även i folkomröstningar om 
kärnkraften och EU röstade jag. För 
mig är det helt naturligt att använda 
min rösträtt den 8 november. Det blir 
spännande att se vad resultatet blir. 
Och fint att vara en del av detta val-
resultat.

Att våra barn och unga ska ha bästa 
möjliga utbildning är en självklarhet 
för de flesta av oss, det är också där-
för skolfrågorna så ofta är på tapeten i 
den politiska debatten. I vår kommun 
har skolan alltid diskuterats, men de 
senaste fem åren har den debatterats 
mer än någonsin tidigare.

Engagemanget i skolfrågorna har all-
tid varit stort i vår kommun, det vet 
jag av erfarenhet från min tid som 

slutade mötet med framgång åt båda 
håll.

Nu är intresset för skolfrågorna i Luleå 
på en absolut toppnivå. Det är jätte-
bra att människorna bryr sig. Att folk 
har åsikter och vill påverka politiker-
na är bra för vårt samhälle. Vi ska se 
de senaste årens stora engagemang 
i skolfrågorna, namninsamlingar, de-
battartiklar och demonstrationer, som 
ett friskhetstecken. Medborgarnas in-
tresse och engagemang för politiska 
frågor är alltid bra för vårt demokra-
tiska samhälle.

För att fungera behöver skolan ett till-
räckligt elevunderlag och kompetenta 
lärare, det förstår alla. Men även om 
det alltid finns en nedre gräns för hur 
många elever en skola behöver, är 
det omöjligt att med en exakt elev-
gräns bestämma om en skola ska få 
leva vidare eller stängas. En bra skola 
ska respekteras och äga sitt fulla ex-
istensberättigande, även om den är 
mindre och finns på landsbygden. 

Den 8 november gör jag min röst hörd 
i folkomröstningen. Gör det du också!

Karl Petersen

kommunalråd i Luleå. Även under min 
tid gick diskussionens vågor höga om 
skolpolitiken. Till stadshuset kom för-
äldragrupper och skolklasser som ville 
slå vakt om sin skola. Otaliga var de 
namninsamlingar som kom i frågor 
om förskolors och skolors framtid. Det 
hände att hårda ord hördes i möteslo-
kalerna, men nästan alltid präglades 
samtalen av dialog och respekt. Ofta 

Vad betyder skolan för en by? Bottenskrap
”Framtidens skola” refererar till en 
(ej namngiven) forskningsrapport 
som hävdar ”att det inte finns några 
belägg för att nedläggning av skolor 
i glest befolkade områden skulle för-
sämra en bygds attraktionskraft så att 
det hämmar inflyttning och påskyn-
dar utflyttning” (sidorna 39-40 i rap-
porten Framtidens skola). Att hänvisa 
till forskning ger status. Problemet är 
att dessa forskare inte samtalat med 
småbarnsföräldrar t.ex. i Ersnäs eller 
de som är i färd med att köpa eller 
sälja hus i en by med nedläggnings-
hotad skola.

Partisk
”Framtidens skola” är delvis en märk-
lig läsning. Rapporten innehåller bl.a. 
avsnitten ”Förändrad skolstruktur” 
och ”Bibehållen skolstruktur” (sidorna 
43-45). En förändring av strukturen 
med större enheter medför enligt rap-
porten många fördelar avseende be-
manning och kompetens. Några ne-
gativa konsekvenser redovisas inte. 
I ”Bibehållen skolstruktur” upprepas 
samma argument men då spegelvänt 
nämligen vilka fördelar de mindre 
skolorna går miste om. Att kalla den-
na utredning för objektiv är överord.

Genomgången av forskningsläget är 
mer balanserat om än något svårö-
verskådlig.

Aktuellt
Glögg och pepparkaka serveras 

utanför vallokalen i Ersnäs
kl. 11 till 15 under valdagen.

Detta nr av Ersnäsbladet delas 
även ut i Mörön, ca 75 ex.
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En solig oktobertisdag träffar Ulla Isaksson Axhammar och Carin Sundén Jo-
han Edin och Maria Kristiansson för ett kort samtal om hur det är att arbeta 

på en liten skolenhet. Maria är lärare och Johan är idrottslärare och fritidspe-
dagog. Bägge två har arbetat ett flertal år på skolan.

Vad förväntar du dig av kommande folkomröstning?

JOHAN: Jag hoppas och tror på ett högt röstdeltagande. Jag utgår från att Lu-
leå Kommun tar hänsyn till vad folkviljan uttrycker, även om folkomröstningen 
endast är rådgivande. Att allt sker rättvist och sakligt. Sen får vi ställa in oss 
efter majoritetsutslaget.

MARIA: Jag hoppas på högt deltagande och om alternativ 1 segrar att man 
lyssnar på folkets röst.

Hur ser behörigheten ut här på skolan för lärare/pedagoger?

JOHAN: Inom en snar framtid har samtliga behörighet.

MARIA: Här på skolan är alla utom två behöriga men dessa är under utbild-
ning, så våren 2021 kommer samtliga att ha full behörighet.

Varför har du valt att jobba på Ersnässkolan?

JOHAN: Jag vill först säga ett bra kollegium. Det är därför jag stannat i fem 
år hittills. Vi är ett super-team som jobbar för samma mål. På en mindre skola 
ges det större möjlighet att påverka sin arbetssituation. Jag brinner ju för att 
barn även ska ha en rik och aktiv fritid och har, inte minst genom samarbetet 
med föreningslivet i byn, fått bra gensvar på mina idéer. Sen bor jag i Rosvik 
så bonusen är att jag har nära till jobbet.

MARIA: För att det är en liten skola och för att jag har nära till jobbet (Artikel-
förf. kom: Maria bor i Antnäs). Sen är vi ett fantastiskt gäng pedagoger här. På 
en liten skola får man en relation till alla barn och även till deras föräldrar. Före 
Coronan/Covid19 visste man också i många fall vem mor- och farföräldrarna 
var. Jag vill också nämna skolans samarbete med föreningslivet i Ersnäs som 
en mycket positiv sak.

Intervjuare Ulla Isaksson Axhammar och Carin Sundén

Johan och Maria har Ersnässkolan som arbetsplats

besökte Ersnäs föreningar för en tid sedan, jag upplevde 
då att hon lyssnade på oss och tog till sig. Tyvärr avgick 
hon en kort tid senare. Vad jag förstått önskade hon föra 
en dialog med andra partier och kommunmedborgare vil-
ket inte var allas önskan. Att lyssna på sina medborgare, 
andra partier och ta fram breda lösningar är en styrka 
som också ger kontinuitet i styrningen.

Det som är viktigt är att vi röstar, ett högt valdeltagande 
och ”rätt” resultat skickar en tydlig signal, det är därefter 

upp till respektive parti att förhålla sig till 
detta. Ett lågt valdeltagande kan upple-
vas som att man inte bryr sig om frågan. 
Då jag samlat namn inför folkomröstning 
har jag haft många bra samtal även inne 
i stan, de flesta stödjer också oss. Det 
är viktigt att vi engagerar så många som 
möjligt att rösta. Prata med släkt och 
vänner, arbetskamrater och så vidare, 
det är något som vi alla kan hjälpas åt 
med.

År 2022 har vi val till kommunfullmäktige, vi har då möj-
lighet att göra val utifrån partiernas agerande och våra 
personliga åsikter. De utfästelser partierna då gör måste 
vara mer bindande än de som lämnades om Vitåskolan 
inför valet 2018.

Thomas Jonsson, Ersnäs

Vi har nu äntligen en folkomröstning, det har varit 
mycket arbete för att nå fram dit.  Många har enga-

gerat sig i att organisera denna och många har samlat in 
namn.

Folkomröstningen är, som de flesta folkomröstningar i 
Sverige, rådgivande. Efter folkomröstningen kommer po-
litiken att ta beslut. Frågan är då vilken hänsyn man kom-
mer att ta till denna.
 
En orsak till att arbetet för en folkomröst-
ning påbörjades var att man inte tog någon 
hänsyn till vad invånare i berörda områden 
tyckte, dialogen och lyhördhet för deras be-
hov och önskningar har inte existerat. Männ-
iskor upplever då en stor frustration och man 
vill då göra något. På andra platser kanske 
man gör revolution men i Sverige arbetar vi 
oftast inom de uppställda ramarna. En av de 
möjligheter som står till buds är då folkom-
röstning.

En del tycker att folkomröstningen är onödig, det hade 
den också varit om man lyssnat på och tagit hänsyn till 
medborgarna. Att man har en majoritet i kommunfull-
mäktige innebär inte att man är fri från skyldigheten att 
lyssna på och ta hänsyn till vad befolkningen tycker.

Det har varit en turbulent tid i kommunen. Lenita Ericson 

Några tankar kring folkomröstningens betydelse.
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Rösta genom ombud

Om du på grund av sjukdom, ålder, funktionsnedsättning 
eller liknande inte själv kan ta dig till din röstningslokal 
kan du rösta genom ombud och då gäller följande:

• Ombudet ska vara minst 18 år och visa upp id-hand-
ling när han/hon lämnar in din röstsedel och ditt val.

• Ombudet kan vara din make, maka eller sambo eller 
din makes, makas eller sambos barn, barnbarn, för-
äldrar eller syskon.

• Ombudet kan även vara den som brukar hjälpa dig i 
personliga angelägenheter, yrkesmässigt eller på lik-
nande sätt ger dig vård.

För att rösta med bud behöver du förutom ett ombud 
även ett vittne och särskilt material. Det särskilda ma-
terialet består av valsedlar, valkuvert (innerkuvert) samt 
ytterkuvert. Det beställs från kommunens kundcenter 
0920-45 30 00 eller via mejl: val@lulea.se   Ditt ombud 
kan även hämta allt material från Kulturens hus mellan 29 
okt och 7 nov.

Vittnet ska vara över 18 år och får inte vara samma per-
son som ombudet.

Vittnet ska vara närvarande när du gör i ordning din röst 
och tillsammans med ombudet intyga att rösten gjorts i 
ordning på rätt sätt.

Så här gör du:
1. Lägg din valsedel i valkuvertet (det inre kuvertet). 

Stäng valkuvertet. 
2. Nu ska vittnet och ombudet vara med när du lägger 

valkuvertet i ytterkuvertet och klistra igen.
3. Fyll i dina personuppgifter (namn och personnummer) 

på ytterkuvertet.
4. Vittnet och budet ska också fylla i sina personuppgif-

ter (namn och personnummer) på ytterkuvertet för 
att intyga att röstningen gått rätt till

5. Ombudet tar med din röst och ditt röstkort till röst-
ningslokalen och styrker där sin identitet.

Du kan även poströsta via lantbrevbäraren. Lantbrevbä-
raren (ombud) behöver då inte vara närvarande när du 
gör i ordning din röst. I övrigt som ovan.

Rösta genom ambulerande röstmottagare
 mellan 2 – 6 november

Så här gör du:

1. Anmäl i god tid (före 2 november) till kommunens 
kundtjänst på 0920-45 30 00 eller via E-post
val@lulea.se, att du vill ha ambulerande röstmottagare.  

Den ambulerande röstmottagaren har då med sig det sär-
skilda materialet d.v.s. valsedlar och valkuvert.

Rösta genom ombud eller ambulerande 
röstmottagare

Om den fortsatta handläggningen

Efter folkomröstningen den 8 november så kommer val-
nämnden senast den 10 november att fastställa resul-

tatet från folkomröstningen.

Resultatet ska sedan till kommunfullmäktige som beslutar 
om fortsatt inriktning.

Preliminärt så kommer ärendet att behandlas av kom-
munfullmäktige den 21 december.

Fokus på att barn ska vara barn!

Jessica och Edvin Rohdin flyttade till Ersnäs för två år 
sedan och bor i närheten av byns skola. De har två 

barn, Robin 2 år och Erik 5 år. Ersnäsbladet ställde dem 
frågorna:

Vad är betydelsen av att ha en skola i Ersnäs?

”Skola i byn är superviktigt och vi skulle inte ha varit be-
nägna att köpa hus om inte skolan fanns. Mycket gemen-
skap skapas utifrån skolan, som inte enbart är ett lärosä-
te utan också en samlingspunkt. Barnen finner kamrater 
att umgås med. Skolan blir som ”ett lim” mellan individer 
med gemensamma intressen att samlas kring, det gäller 
barn, föräldrar, skolpersonal…”

Hur påverkas vardagslivet om byns skola stängs?

”Främst att barnen inte kan komma hem direkt efter sko-
lan…Barnen måste få slippa väntan…vi vill verkligen inte 
att barnen ska stå därute i väntan på en linjebuss. Bor 
man i en by så bor man lite skyddat. Barn får vara barn i 
en by, vilket vi tycker är jätteviktigt! Barn som börjar åka 
till staden blir så fort stora, att träffas på exempelvis Max 
och andra ställen i staden blir självklart”. 

Jessica säger med eftertryck ”Skolan i byn är viktig”, och 
att ”Det är en fröjd att höra hur barnen leker på skolgår-
den på rasterna. Byn är levande med en skola”.

Kan ni med tre ord beskriva en by i utveckling?

”Öppenhet, gemenskap och driv. Orden handlar om öp-
penhet för olikheter, att alla ska få plats, och att det i 
byn ska få finnas något för alla grupper. Skolan har stor 
betydelse i sammanhanget och möjliggör utveckling, det 
handlar om barn såväl som föräldrar som gemensamt 
strävar för förbättring”.

Ingegerd Skoglind Öhman och Elaine Blomqvist 

Har inte röstkortet kommit? Kontakta kom-
munen  tel.  0920-45 30 00 eller E-post

lulea.kommun@lulea.se
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Hur kommer det sig att vi ska gå till val den 8 no-
vember 2020? Valet handlar om vad som ska hända 
med våra grundskolor och förskolor i kommunen.  

Det hela började dagen efter valet 2014. Då fastställ-
des ett utredningsdirektiv för nedläggningen av sko-

lan i Vitå. I januari 2015 vidgades greppet. Då tillsattes en 
utredning med fokus på skolstrukturen i hela Luleå och 
begreppet ”Framtidens skola” föddes.   

I oktober och november 2015 genomförde kommunen nio 
medborgarmöten för att diskutera de planerade ned-
läggningen av ett antal skolor och förskolor. Framkomna 
synpunkter protokollfördes dock inte och beaktades hel-
ler inte i den fortsatta processen. Senare medgav kom-
munalrådet Stålnacke (S) att dialogen med medborgarna 
kom in för sent i processen eftersom de grundläggande 
tankarna redan låg fast vid tidpunkten för dessa möten.

Hösten 2015 bildades samordningsgruppen ”Hela kom-
munen ska leva och lära”. 

Utredningen med en omfattande projektorganisation inom 
Stadshuset levererade sin rapport   ”Framtidens skola” 
den 21 januari 2016. Där föreslås att nio grundskolor och 
elva förskolor läggs ner.

I april 2016 klubbar kommunfullmäktige (KF) slutrap-
porten med stöd av Socialdemokraterna (S), Moderaterna 
(M) och Landsbygdspartiet oberoende (Lpo). 

”Framtidens skola” väckte starka reaktioner bland lule-
borna. Samordningsgruppen ”Hela kommunen ska leva 
och lära” tog initiativ till en namninsamling för att frågan 
om skolstrukturen skulle prövas i en folkomröstning. Ett 
tillräckligt antal namnunderskrifter insamlades. Beslut om 
en sådan kommunal folkomröstning förutsätter emellertid 
att inte 2/3 av ledamöterna i KF motsätter sig den. S, M 
och Lpo uppfyllde tillsammans detta krav för   ett nej, 
d.v.s. de utgjorde tillsammans mer än 2/3 av ledamö-
terna. Den gången blev det därför ingen folkomröstning.   

Uppenbarligen var dessa nejsägande partiers uppskatt-
ning av lulebornas engagemang inte deras starkaste sida. 
Detta bristande intresse tilltog i styrka efter valet 2018. 
Vad blev då resultat?  Inte det som de styrande i Stadshu-
set sannolikt hade hoppats på nämligen att medborgaren-
gagemanget skulle ebba ut. Nej, det blev tvärtom. 

Vid valet 2018 förlorade S sin egen majoritet i kommun-
fullmäktige. Under innevarande mandatperiod styrs kom-
munen av S med M som stödparti.

På nytt dras en namninsamling igång för att få till stånd en 
folkomröstning. I oktober 2019 överlämnas det erforder-
liga antalet namnunderskrifter till kommunen. Under vå-
ren 2020 säger S och M på nytt nej till en folkomröstning. 
Men den här gången kan de båda partierna inte mobilisera 
den nödvändiga nej-majoriteten - 2/3 av fullmäktige-
ledamöterna. I juni beslutar KF att en folkomröstning i 
skolfrågan ska genomföras den 8 november 2020.

Men var kommer vi i Sörbyarna in i bilden? Jo, vid Barn- 
och utbildningsnämndens (BUN) sammanträde i juni 2019 

presenterades muntligen en plan innebärande omfattande 
förändringar av skolstrukturen också i Sörbyarna. Enligt 
den skulle skolorna i Klöverträsk, Alvik, Ersnäs och Mått-
sund läggas ner. Skolan i Antnäs skulle byggas ut för att 
ta emot eleverna från de nedlagda skolorna. Dessutom 
var tanken att lägga ner skolan i Avan liksom förskolorna 
i Ersnäs och Klöverträsk

Uppenbarligen var dessa nedläggnings- och utbyggnads-
planer inte särskilt väl förberedda. Via våra vaksamma 
journalister i NK och NSD får vi veta följande:

7 september 2019 NSD. Skolorna i Måttsund och Alvik 
blir kvar. Dock är inriktningen fortfarande att skolorna i 
Ersnäs och Klöverträsk ska läggas ner.

10 oktober 2019 NK.  Det var meningen att BUN:s arbets-
utskott den 16 oktober skulle behandla ett förslag om att 
eleverna vid skolan i Klöverträsk skulle överföras till sko-
lan i Alvik och att ersnäseleverna skulle föras till skolan i 
Antnäs eller Måttsund. Barn- och ungdomsförvaltning in-
formerar i ett pressmeddelande att något sådant förslag 
inte kommer att läggas fram.

17 oktober 2019 NK. Lokalkostnaderna för samtliga sko-
lor i Sörbyarna ligger idag på 5,2 mkr/år. En utbyggnad 
av skolan i Antnäs skulle medföra en lokalkostnad på 10 
mkr/år. Till detta ska läggas kostnaderna för skolskjutsar. 
Citat ur artikeln: ”Marit Enbuske tror inte att en stor-
skola i Antnäs blir aktuell på många år”.

Detta låter betryggande åtminstone för en tid framöver 
för oss som är anhängare av alternativ 1 nämligen att en 
ny utvecklingsplan för skolans struktur tas fram. Men så 
kommer detta:

22 oktober 2019 NSD/NK. BUN:s ordförande Emma 
Engelmark (S): ”Vi har aldrig sagt att det inte kommer 
fler förslag. Vi låter det vara så länge men vi återkommer 
till Sörbyarna.”    

Willy Brandt, en föregångare till Angela Merkel, sade: 
”Det behövs mer mod att ändra sin mening än att för-
bli den trogen.” Av ren självbevarelsedrift skulle det ligga 
nära till hands att den nuvarande ledningen i Stadshuset 
uppvisade ett sådant mod. Nu har S och M bundit sig för 
sitt alternativ 2. Men de båda partierna har alla möjlig-
heter att uppvisa sitt mod efter folkomröstningen. Många 
beslut som politiker fattar är svåra men det finns undan-
tag. Här har vi ett sådant exempel: att på nytt låta utreda 
kommunens skolstruktur. Ordvalet kan kanske vara bety-
delsefullt. Kalla det då en aktualisering eller revision av 
”Framtidens skola.” Ledningens beslut att visa modet att 
ändra sig underlättas genom att vi röstar på alternativ 1. 
Min förmodan är att kommunens politiska ledning t.o.m 
kommer att vara oss tacksamma.

För en utförligare genomgång av vad som har skett i den 
här frågan, rekommenderar jag en utmärkt sammanställ-
ning som ”Hela kommunen ska leva och lära” har gjort.

Gå in på www.hkslol.se/detta-har-hant/

Sven Persson

Hur hamnade vi här?

Detta har hänt
Hösten 2015 Samordningsgruppen ”Hela kommunen ska leva och lära” bildas.
Januari 2016 Rapporten ”Framtidens skola” presenteras.
April 2016 Framtidens skola klubbas av kommunfullmäktige.
November 2016 Kommunfullmäktiges majoritet säger nej till en folkomröstning.
Juni 2020 Kommunfullmäktige beslutar att en folkomröstning ska genomföras 
 den 8 november 2020.
Juni 2020 BUN informerar om att ett beslut förbereds om nedläggning av fem skolor och två förskolor i  
 Sörbyarna.
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Varför bry sig…?

Det är bättre att fråga och verka 
okunnig än att inte fråga och 
förbli okunnig.

Kinesiskt ordspråk

Den 8 november skall vi avge vår 
röst i folkomröstningen om sko-

lan. Vi har två alternativ att ta ställ-
ning till:

Alternativ 1: 
Avbryt omedelbart nedläggningar och 
sammanslagningar av skolor och för-
skolor. Ta i stället fram en ny utveck-
lingsplan som utgår från dialog med 
skolpersonalen, barn och föräldrar 
samt värnar levande byar och stads-
delar.

I planen ska de redan genomförda 
nedläggningarna utvärderas och 
återställas där det är motiverat och 
efterfrågat.

Alternativ 2:
Fortsätt ta ansvar för en jämlik och 
kvalitativ skola som utgår från Luleå 
kommuns långsiktiga vision och ut-
vecklingsplan.

Alternativ 1 är fullt begripligt där fö-
respråkar man ett omtag i skolfrågan 
med en ny utredning hur skolstruktu-
ren skall se ut. Alternativ 2 är egentli-
gen inget alternativ, en allmänt hållen 
formulering som inte säger speciellt 
mycket.

I lokalpressen intervjuades Simon 
Matti, professor i statskunskap, där 

uttryckte han följande angående al-
ternativ 2:

”– Värdeord ska man passa sig väl-
digt noga för i en folkomröstning. 
Det finns ingen anledning att ha med 
begrepp som ”jämlik”, när det måste 
vara målet för alla i kommunen.

– Dessutom påstår S indirekt att fol-
kinitiativets alternativa förslag inte 
tar ansvar för en jämlik och kvalitativ 
skola.”

Genom att avsiktligt förenkla skriv-
ningen i alternativ 2 har den styrande 
majoriteten fördunklat sitt alternativ 
till en intetsägande text som säger 
mer om ”textförfattarna” än vad själv 
texten uttrycker.

För oss på landsbygden innebär alter-
nativ 2 att den styrande majoriteten 
(av socialdemokrater och moderater) 
fortsatt avser att lägga ner skolor 
runt om i kommunen. Det står inte 
så i texten för alternativ 2 men den 
skolstruktur man vill införa återfinns 
i dokumentet ”Framtidens skola” och 
där framgår det med all tydlighet att 
mindre enheter skall läggas ner till 
förmån för centraliserade storskolor.

Bo Axhammar

Folkomröstningsalternativen med kommentar

Hur kan man vilja avsätta så myck-
et tid och kraft på denna skolfrå-

ga? Ja, den frågan har jag ställt mig 
många gånger. För tid har det tagit. 
Massor av tid sedan 2015 då jag drogs 
in i den i och med att mina barns sko-
la, Kläppenskolan i Sunderbyn, hota-
des av nedläggning. Hade det bara 
handlat om kampen för mina barns 
skola, ja då hade engagemanget haft 
ett slut i och med att skolan stängdes 
vid årsskiftet 2017-2018. Men det var 
också något annat som väcktes i mig, 
då när jag för första gången i mitt liv 
började sätta mig in beslutsvägarna i 
den kommunala organisationen. Fram 
till dess levde jag i någon slags god tro 
och tillit till att beslut i en kommun är 
välavvägda med beslutsunderlag som 
stämmer med verkligheten, korrekta 
slutsatser av forskning och ett ärligt 
intresse från de ledande att lyssna in 
kompetensen inom den egna organi-
sationen och från medborgarna. Nu 
gick det upp för mig att verkligheten 
var en annan. 

Det var faktiskt först då, när jag 
började läsa remissvaren från olika 
berörda grupper och enskilda i Sun-
derbyn, som upprördheten började 
stiga upp i mig på allvar. Här fanns så 
mycket klokhet, så mycket förslag på 
konstruktiva lösningar, så många vik-
tiga aspekter som lyftes. Men utan att 

de styrande Socialdemokratiska par-
tiet ens verkade bry sig om dem. Som 
ett självspelande piano upprepade de 
samma avvisande argument vad som 
än sades, och att de var så ”trygga” 
i sina beslut. Det var då jag skrev 

min första insändare. Pansar och 
skygglappar hade den som rubrik. För 
det var så jag upplevde att medbor-
garnas engagemang mottogs då. Med 
pansar och skygglappar på. Oåtkom-
liga. Och så det har fortsatt, en attityd 
i det styrande partiet som självaste 
kommunalrådet kritiserade då hon 
nyligen meddelade sin avgång. 

Sedan dess har det blivit fler insän-
dare. I eget namn, tillsammans med 

Samordningsgruppen för Hela Kom-
munen Ska Leva och Lära, och även 
genom Centerpartiet. För efter ett tag 
insåg både jag och min man Arne, att 
för att åstadkomma en förändring be-
hövde vi nog också ta klivet in i parti-
politiken. För Arnes del har det inne-
burit att han nu sitter som ledamot i 
Barn och utbildningsnämnden och i 
Kommunfullmäktige. Jag har valt att 
framförallt fortsätta mitt engagemang 
i skolfrågan genom Hela Kommunen 
Ska Leva och Lära som jobbar med 
skolfrågan på allehanda sätt.

För mig handlar det alltså om något 
mer än en kamp för mina egna barn 
och den närmaste skolan. Det är en 
kamp för demokrati och människors 
rättigheter. En kamp för barn som av 
olika anledningar behöver alternativ 
till den stora skolan. En kamp för att 
hela kommunen ska leva, inte bara de 
centrala delarna. Därför har jag fort-
satt lägga mycket av min tid på skol-
frågan. Därför kommer jag att rösta 
på alternativ 1 den 8:e november. 

Tack för att jag fick frågan att skriva 
några rader som gästskribent i Ers-
näsbladet.

Mona Nykänen

Balans

I arbetet med ”Framtidens skola” 
deltog också Samhällsutvecklings-

kontoret i Stadshuset. Kontorets syn-
punkter redovisas på sidorna 47 - 50 i 
slutrapporten. 

Till skillnad från rapportens övriga de-
lar som ensidigt betonar fördelarna 
med stora skolenheter, sker här en 
redovisning av både för- och nackde-
lar. Om ”Framtidens skola” genomförs 
blir de negativa konsekvenserna bl.a. 
följande: närheten till skola/förskola 
försämras, skjutsandet ökar, de häl-
sobringande effekterna av att gå eller 
cykla till skolan uteblir, ny- och om-
byggnad av lokaler förbrukar resurser, 
skoldagen förlängs och därmed risken 
för frånvaro. Såsom Samhällsutveck-
lingskontoret ser det finns också för-
delar: likvärdig utbildning, ökad inte-
gration, färre verksamhetsresor.

Alla nr av Ersnäsbladet finns att 
läsa på Ersnäs hemsida,

www.ersnas.se
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Årets Ersnäsare 
2020 KOMMANDE EVENEMANG

Julmarknad på Ralph 
Lundstengården

Lördag 21 november
Årets julmarknad blir utomhus i vår 
mysiga trädgård! Hantverk, julgröt, 
fika och så kommer tomten på be-
sök!

Utomhus kommer det att finnas 
utställare/försäljare och inomhus 
serverar vi risgrynsgröt, skinka och 
go´fika.

Bordssittning i två plan för att ha 
extra utrymme mellan borden.

Vi kommer även att låta ett sällskap 
i taget ta sin mat för att undvika 
trängsel och främja en trygg lunch.

Bokning av bord för fika och lunch 
krävs så att vi kan kontrollera antal 
gäster i restaurangen.

Vill du boka marknadsbord/plats?
Kontakta oss idag: 070-393 25 53

Ralph Lundstengården

Hockeykväll i Ankaret
den 28 november kl. 18.00.
Max 50 personer, 100 kr/person
Hamburgare och dryck ingår i pri-
set. Anmälan till

Lars Gustafsson 070-563 13 18

Julbord på Ralph 
Lundstengården

Vi serverar även i år ett stort tradi-
tionellt julbord.

27/11 – 22/12 dag och kvällstid.
Vi glesar ut mellan borden och där-
med blir det ett begränsat antal 
platser.

För att våra gäster ska känna sig 
säkra kommer vi att ”bjuda upp” 
gästerna till julbordet i tur och ord-
ning och se till att avstånden hålls. 
Varje bord får därmed vänta på sin 
tur för en trygg och trivsam upple-
velse.

Bokning och info: 070-393 25 53

Besök gärna vår hemsida för mer 
information:

www.ralph-lundstengarden.com

Skolans Luciatåg
 uppträder på 

Ralph Lundstengården utomhus 
torsdag 10/12 kl 18.00.

Anneli och Thomas har genom sitt stora engagemang för att rädda sörbyasko-
lorna haft stor betydelse för att engagera bybor för att stoppa planerna på 
skolnedläggningarna.

Därigenom har de lyft fram landsbygden som en viktig och levande del av kom-
munen, och på ett avgörande sätt bidragit till att de politiska besluten skjutits 
på framtid och att folkomröstningen blev verklighet.

Årets Ersnäsare 2020 
är Anneli Lyckestig 

och Thomas Jonsson. De 
korades vid en träff på 
Ralph Lundstengården 
lördag 5 september av 
Karolina Svärd. Hon är 
sammankallande i juryn 
som består av henne, 
Ros-Mari Bäckström och 
Karl Gustaf Pettersson.

Juryns motivering:

www.ersnas.se

Skolbarnen sittstrejkar utanför Stadshuset 2019-09-10

”Hela kommunen ska leva och lära” behöver vårt stöd. 

Swisha ett bidrag till HKSLOL på 072-24 11 988
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Född
Malin Eriksson och John Holmberg har fått en son, Leon, den 3 september.  
Han vägde 5375 gr och var 57 cm lång. Syskonen heter Jolin och Aron. 
Familjen har bott i Ersnäs, flyttade till Renholmen, Mörön, i början av au-
gusti. 

Inflyttade
Magnus Korteniemi är nye ägaren av Ersnäsholmen 14.
Marianne Eriksson och Emil Lundberg med sonen Alvar bor numera på Axel 
mårds väg 31.
Nils och Rakel Töyrä med barnen Märta, Astrid och Olivia har flyttat in på 
Axel mårds väg 32. 
Robert Romanowski, Caroline Jonsson och sönerna Bastian och Liam har 
flyttat in på Axel mårds väg 50.

Avliden
Lars Arne Larsson * 30/5 1952  14/9 2020

Familjenytt

Har du något till Familjenytt, skicka det till krister@krivision.se

Då kan vi snart lägga denna fot-
bollssäsong till handlingarna som 

p.g.a. Covid-19 blev ett väldigt ovan-
ligt fotbollsår. Träningsmatcherna 
upphörde i månadsskiftet mars/april, 
våromgången i seriespelet ställdes in 
vilket innebar att vi endast spelade en 
enkelserie under hösten. 15 juni kun-
de vi börja spela tränings- och cup-
matcher igen. För vår del blev
det matcher i Coop Norrbotten Cup. Vi 
blev gruppsegrare och spelade kvarts-
final mot Pol/Svansteins FF där vi ty-
värr fick inkassera en förlust och res-
pass ut från cupspelet.

Seriespelet i div. 4 södra herrar drog 
igång i början av augusti där vi spela-
de 5 hemmamatcher (50 åskådare per 
match) samt 4 på bortaplan. Vi spe-
lade ihop 7 poäng vilket bara räckte 
till en slutlig 9:e placering (10 lag) så 
nu får vi hålla alla tummarna för att 
det pågående kvalet till div.3 faller väl 
ut för oss. Kvalet består av 3 Norrbot-
tenslag och ett lag från Västerbotten 

så här får vi hoppas att något av lagen 
från Norrbotten vinner för då behåller 
vi vår div.4-status. 

I övrigt så är arbetet igång med att 
planera för nästa säsong, innebäran-
de att göra klart med tränare, fylla på 
spelartruppen, fixa träningstider och 
träningsmatcher. Lördag 24 oktober 
så går vår Fotbollsgala uppe på Orm-
berget av stapeln där vi bl.a. utser 
Årets spelare.

Vi får återkomma med info på socia-
la medier när vi har ett resultat från 
div.3-kvalet. Söndag 4 oktober så var 
det dags att riva de gamla avbytar-
båsen på Arena Pålbacka och bygga 
ihop de nya som Jobbcenter Södra 
byggt till oss. Avslutningsvis vill Ers-
näs IF fotboll tacka alla som varit med 
och gjort denna fotbollssäsong möjlig, 
ingen nämnd och ingen glömd.

Lars Gustafsson

Fotbollsansvarig Ersnäs IF   

Rapport från Ersnäs IF fotboll säsongen 2020

Hembergsutmaningen 
2020 genomförd!

Söndag den 20 september genom-
fördes terrängloppet Hembergsutma-
ningen för elfte gången i följd.

På grund av dessa tider så anpassade 
vi antal deltagare genom att byafol-
ket och närmsta sörjande fick del-
taga i motionsloppet. Det lockade ca 
30 löpare, ung som gammal, upp till 
Gläntan där vi hade en trevlig söndag 
förmiddag och där Ersnäs If bjöd på 
fika till alla som var på plats.

Vi vill även passa på att tacka  Björn 
Samuelsson för att han kom och an-
svarade för  anmälan och tidtagning.

Resultatlista från Hembergsutmaning-
en 2020 ligger ute på Ersnäs hemsida 
undre fliken Utmaningen.

Tack till alla deltagare och funktionä-
rer för en trevlig dag.

Mats Gustafsson
 

Övrigt info från EIF
Vill ni prova på cirkelgympa så är ni 
varmt välkomna till Alviksskolans 
gympasal torsdagar kl 19-20.

För mer info kontakta Emil Welin eller 
Jonas Persson som ansvarar för cir-
kelgympan.

Bingolotter
Idrottsföreningen kommer att sälja 
bingolotter på ICA i Antnäs till julens 
uppesittarkväll.

Ställplatserna

Vi har nästan fördubblat antalet 
gästnätter vid ställplatserna på 

Torget, jämfört med 2019 då det var 
13 besökare och i år 24 besökare. 
Trots pandemin har vi haft turister 
från Frankrike, Tyskland och Italien. 
Flertalet kommer dock från Sverige. 
Det har varit husbil, husvagn, tältare 
och en tältare som hade cykel som 
fortskaffningsmedel.

Hyran för ställplatsen är 100 kr, och 
toaletten har varit tillgänglig för 50 
kr extra. Femtiolappen för toaletten 
är kostnad för merarbete för städning 
p.g.a. coronapandemin.

Hembygdsföreningen.

Rätt svar till frågorna på sidan 10:   1D, 2D, 3C, 4D, 5B, 6B, 7D, 8C, 9D, 10A, 11B, 12D

Ersnäs IF skidor bedriver träning enligt följande:
Söndag 18:30  Gläntan, träningsgruppen. Träning efter väder (löpning, 
 skidåkning..)
Tisdag 18:30 Gläntan, träningsgruppen. Träning efter väder (löpning,
 skidåkning..)  
Torsdag 19:00  Alviksskolan, Cirkelträning. Alla åldrar (även vuxna).

Planerna framåt när snön blir mer på-
litlig är att fortsätta med Skidkul för 
de yngsta, och även att erbjuda skid-
kurs för vuxna. Mer info kommer på 
Ersnäs hemsida under valet EIF, Ers-
näs by och Ersnäs IF skidor Facebook-
grupper.

Är ni intresserade av att vara med i 
vår verksamhet, tveka inte att höra 
av er till någon av tränarna: 

Jonas P, Emil W, Maria D, Mats G och 
Karolina S

Jonas Persson
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Att leva på riktigt

Under våren belamrade jag huset 
med plantor, drev upp tomater, 

gurkor, flera olika kålsorter och en 
myriad av övriga grönsaker. Så fort 
tjälen släppte petade jag ner bönor 
och ärtor i odlingslådor. Gräsmattan 
hukade när jag granskade dess jord-
mån för att gräva fler djupbäddar och 
jag samlade på mig sly för att bygga 
staket och rama in alltsammans.

Plantorna växte över förväntan och 
snart prunkade trädgården med över-
svämmade kålbäddar där grönkålen 
sturskt sträckte sig över spetskålen 
som knöt sig och klarade sig undan 
kålmalarna. Potatislandet gödslades 
upp ordentligt innan sättning och 
blasten växte sig snart halvmeterhög. 
I tomatväxthuset uppstod en formi-
dabel djungel där jag fick användning 
för varenda timme på yoga-mattan 
för att, med en icke försumlig del smi-
dighet, nypa tjuvar och hålla rötterna 
fuktiga. Gurkor och zucchini bar jag 
in hinkvis.
Jag hade grävt där jag stod och det 
räckte, livet kom närmare. 

På andra delen av min tomt huse-
rar hönsflocken och föga anade jag 
hur festliga de skulle vara. De är var 
och en helt egna personligheter och 
jag kan skilja dem åt bara genom att 
lyssna. Inte visste jag att 
varje höna har sin egen 
röst och att vissa av dem 
inte drar sig för att använ-
da den. Stolt basunerar de 
ut att de lagt ett ägg eller 
att någon ska maka på sig 
så att chefshönan får sin 
favoritplats på sittpinnen. 
För att inte tala om kyck-
lingarna som de ruvade 
fram. Efter en nervpres-
sande kläckning kom fem 
stycken perfekta dunbollar 
som nu snart är fullvuxna 
hönor. 

Att kunna försörja famil-
jen med grönt från egen odling, kött 
från egna tuppar och ägg från egna 
höns har verkligen tänt längtan efter 
en gård, snarare än en villatomt. På 
hundpromenaderna suktar jag efter 
övergivna gårdsställen och tittar av-

undsjukt på tomma ladugårdar där 
djur kunde hållas, ängar som skulle 
kunde betas av får och skogsdungar 
där grisar kunde böka. Jag längtar 
efter att få beräkna hur många kilo-

kalorier jag kan få ut av en hektar, 
snarare än en kvadratmeter, och drivs 
av övertygelsen om att framtiden bör 
vara lokalproducerad. Först då blir li-
vet hållbart och - för mig - på riktigt.

Anna Thurfjell

ERSNÄSBLADET utges av Ers-
näs byaförening och är öppet för alla 
(föreningar, företag och enskilda) med 
anknytning till byn och utkommer med 
fyra nummer per år. 

Manusstopp under 2021 är 25 jan, 
10 maj, 9 aug och 1 nov och utdel-
ning fredag ca 2 veckor efteråt. 

I redaktionen: 
Sven Persson, tel. 070-691 53 96,
E-post: sven@snowkids.se

Elaine Blomqvist, tel. 070-645 12 01, 
E-post: smejob45@lulea.st

Ingegerd Skoglind Öhman, 
tel. 070-227 76 32,
E-post: ingegerd@krivision.se

Krister Öhman, tel. 070-635 67 74,
E-post krister@krivision.se

Ersnäsbladet  finns att läsa/hämta från 
byns hemsida www.ersnas.se
Där finns även alla tidigare nummer.

Boktips

Passande för mindre barn:

Gittan och älgbrorsorna av Pija Lindenbaum.

Gittan är så trött på att vara ensam i sitt rum. Hon vill ha 
en brorsa. En dag när hon kommer hem sitter tre älgar 
i trapphuset. De får bli brorsor och flyttar in hos Gittan. 
Men allt blir inte riktigt som Gittan tänkt sig......

Bokmalarna ARV

Den underjordiska järnvägen av Colson Whitehead.

16-åriga Cora lever som slav på en bomullsplantage i Ge-
orgia. Hon är utsatt efter att modern försvunnit och hon 
flyr med sin vän Ceasar som känner till en underjordisk 
järnväg som kan hjälpa slavar till friheten i norr. Den sko-
ningslöse slavjägaren Ridgeway får upp spåret på dem. 
Boken har hyllats som en historisk roman med sällsynt 
relevans för vår tid.

I verkligheten blev ”den underjordiska järnvägen” be-
nämningen på det nätverk av frivilliga som hjälpte slavar 
att fly från amerikanska södern.

Häromdagen fick jag en fråga om vad 
den mystiska bokstavskombinationen 
ARV betyder, och passar nu på att ge 
en förklaring. ARV tillkom i vårt namn 
efter det att vi hade läst och disku-
terat boken ”Hennes excellens Agda 
Rössel”. Hon utsågs 1958 till Sveriges 
första och världens första kvinnliga 
FN-ambassadör och är svensk utri-
kespolitiks okända gigant. 

En beundransvärd kvinna, en före-
gångare som i decennier drev fortfa-
rande aktuella frågor i FN; exempelvis 
flyktingmottagande och jämställdhet, 

avskaffande av dödsstraff och kvinn-
lig omskärelse. Att en flicka född i en 
banvaktarstuga i Kilvo utanför Natta-
vaara nådde internationella diploma-
tins salonger är beundransvärt, inte 
minst med tanke på att hon fick käm-
pa oerhört hårt i en mansdominerad 
värld.  Vi hedrar Agdas (1910-2001) 
livsgärning genom att vara ”Agda 
Rössels Vänner”.

Bokmalarna ARV genom
Ingegerd Skoglind Öhman

Om Bokmalarna ARV

En möjlighet
Nu finns ett nytt menyval på Ersnäs 
hemsida: Författare 

Det valet finns i menyn till vänster.

Där kan skribenter i byn få sina alster 
publicerade!

Skicka en pdf-fil eller Word-fil till mig,  
så läggs den in på sidan.

krister@krivision.se
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Konsum i Ersnäs - Leif Lundström

Malin Hermansson (1927 – 2000) 
var en av Hembygdsföreningens 

medlemmar. Hon tog på sig att forska 
om byns många butiker.

En av dessa var Konsum och Malin 
kontaktade Bengt Eriksson som var 
chef i många år och fick löfte om att 
skicka några frågor till honom. Det 
gjorde hon och han svarade välvilligt.

Jag har inte kontrollerat uppgifterna. 
Följande är resultatet av hennes frå-
gor och hans svar:

Enligt Bengt startade Konsum i Ersnäs 
i början på 1930-talet och han arbe-
tade där från 1948 fram till nedlägg-
ningen 1966. Då var det 
tre anställda och affären 
ersattes inte av någon 
varubuss. De anställda 
fick lön genom Konsum 
Norrbotten.

Öppettiderna var 08.30 
– 17.30. Något egentligt 
personalrum fanns inte 
men man hade möjlig-
het att koka kaffe bakom 
själva butiken. Bengt 
bodde på Konsum och 
gick hem och åt lunch 
vilket även personal som 
bodde i närheten kunde 
göra. Eftersom Bengt bodde där hän-
de det ibland att någon kom och ville 
handla på kvällen.

Omsättningen låg på cirka 350 000 
kronor och ökade något för varje år. 
Bokföringen sköttes av Konsum Luleå. 
Varor levererades i allmänhet en gång 
i veckan, men beroende på vad det 
var så kunde det förstås även bli gle-
sare mellan leveranserna.

Sortimentet var omfattande. Man sål-
de förutom matvaror bl.a. tyger, du-
kar, underkläder och skor. Man sålde 
gödningsmedel, kalk, byggnadsmate-
riel och bensin.

Det fanns en del kylar och frysar och 
mjölk förvarades i mjölkhämtare som 
stod i en bassäng. Bengt hade för sig 

att mjölk i Tetrapak började säljas 
omkring 1955-56.

En stor del av Konsums försäljning var 
vetekli, gröpe, melass och annat foder 
som man sålde till byns bönder. 

Många bönder i byn odlade potatis och 
sålde till Konsum. Och Konsum hade i 
regel fått beställning av potatis från 
konsumaffärer i Luleå och levererade 
i sin tur till dem.

Konsum i Ersnäs hade många myck-
et trogna kunder och i stort sett allt 
betalades kontant. Endast ett fåtal 
handlade på bok. Till byarna utöver 
Mörön, Vallen m.fl. skickades varor 

ibland med buss. Då skulle beställ-
ningen ha gjorts en dag i förväg.

På Malins fråga om man hade några 
inbrott i butiken svarade Bengt: Nej, 
vi hade inga inbrott.

I takt med att allt fler började arbeta i 
Luleå och allt fler skaffade sig egen bil 
så förändrades folks inköp. Det mesta 
handlade man i Luleå. I Ersnäs gjorde 
man mest kompletteringsinköp och 
detta ledde till att affären lades ner 
1966.

Konsum och byns tre andra butiker 
låg vid gamla kustlandsvägen. Huset 
på Zackes väg 3 är det ursprungliga 
Konsum.

Leif Lundström

Tetrapak är en fyrsidig kartong för 
förvaring av t.ex. mjölk och grädde. 
Den har en form som gör att den är 
sällsynt illa lämpad för förvaring i kyl-
skåp.

Vetekli framställs av det tunna hölje 
som omger vetets kärna.

Gröpe är en typ av foder som består 
av mald (gröpad) säd. Gröpe används 
även vid ölbryggning.

Melass är en tjock sirapsartad sub-
stans. Den utvinns från saften av 
sockerrör och sockerbetor och är en 
biprodukt vid tillverkning av socker. 
Sockerinnehållet är cirka 50 procent.

Litet mera Konsum

Tack!

Ett Tack till Svartskatan-Ersnäs 
Jaktklubb för älgköttet som Bya-

föreningen och Hembygdsföreningen 
fått, det var paketerat och klart för att 
läggas i frysen. 

Vi får ju hoppas att 2021 blir ett bätt-
re år för evenemang, så vi får träffas 
och låta byborna ta del av detta kött 
genom lotteri.

Ett stort Tack från Byaföreningen och 
Hembygdsföreningen.

Elaine Blomqvist.

Vad betyder orden?

Rätt svar finns på sidan 8.

Att tala vänligt om andra
 skadar inte vår tunga.

Fransk ordspråk
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ANEA-medlemsträff 

Den 9 september 2020 var det dags för årets 
ANEA-möte, som hölls vid Torget i Ersnäs och 

samlade tjugotalet medlemmar. Vädrets makter 
bjöd oss på en behaglig eftermiddags- och kvälls-
stund med umgänge i enlighet med Folkhälsomyn-
dighetens rekommendationer.

Mötet inleddes med att Sven Persson högtidligen 
hissade Trikoloren i eftermiddagssolen. Gruppbild 
togs, varefter deltagarna bjöds på varmkorv med 
bröd. Årets tipsrunda innehöll frågor om Norrbot-
tens flora och fauna, och var både intressant och 
lärorik.

Kaffe med kaka avnjöts i Torpet, där tipsrundans 
prisutdelning gjordes. Ordförande Elisabeth Greén 
avtackade förra ordföranden Elaine Blomqvist för 
ett gott arbete i ANEA, hon är fortfarande styrelse-
ledamot. Även Rita Poromaa fick ett tack för sty-
relsearbetet som avslutades för ett år sedan. Sven 
och Elisabet Persson uppmärksammades också. 
Jan-Olof Hedström skulle ha avtackats för sitt sty-
relseengagemang, men kunde inte delta på mötet.

Tyvärr satte coronapandemin stopp för det besök 
som vi skulle ha haft från Novéant i augusti. Då 
hade vi planerat för att ta emot 20 vänner från vår 
franska vänort, vilket förhoppningsvis kan göras i 
augusti 2021 istället. 

Ingegerd Skoglind Öhman

Fråga: En del av kommunens befolkning är utspridd på ett antal 
byar.  Vilka är för- och nackdelarna med ett sådant bosättnings-
mönster?
Svar: Vår vision är att det ska finnas goda möjligheter att välja 
den livsstil man vill för de som bor i Luleå kommun. I vår övergri-
pande utvecklingsplan har vi som mål att 20 % av befolkningen 
bor på landsbygd. Idag är det något färre.
 
Fråga: Finns det en intressekonflikt mellan kommunens stads- 
och landsbygdsbefolkning?
Svar: Det finns, och har nog i alla tider funnits, konflikt mellan 
”stad och land”. Kanske kommer det alltid till viss del vara så. I 
bland kan det vara intressekonflikt, ibland kan det vara värde-
ringskonflikt eller sakkonflikt. Hur som helst är det viktigt att ha 
en ömsesidig förståelse för de olika perspektiven när vi ska han-
tera den samhällsutveckling som påverkar oss alla. 
 
Fråga: Vilka effekter kan den fortsatta digitaliseringen ha för 
kommunens landsbygd?
Svar: Den fortsatta digitaliseringen kan ha positiva effekter för 
landsbygden på flera sätt. Bland annat ökade möjligheter till 
distansarbete vilket kan öka inflyttning och bättre ekonomi för 
kommunen i stort vilket kan frigöra resurser som även gynnar 
landsbygden. Det förutsätter dock att bredbandsutbyggnaden 
fortsätter.
 
Fråga: Om Du med några få ord skulle   beskriva Ersnäs av år 
2040, hur skulle en sådan beskrivning se ut?
Svar: Åh, det var en svår fråga! Kanske något i stil med... 
Ersnäs - En Europeisk by i den norrbottniska myllan.

Den 7 september besökte Lenita Ericson, då vårt kommunal-
råd, Ersnäs. Syftet med besöket var att ge oss tillfälle att 

informera om byn och vad som pågår här. Företrädare för byns 
olika föreningar var närvarande och var och en presenterade sin 
förenings roll för livet i Ersnäs. Bl.a. framförde Carin Sundén i ett 
sångsolo en visa som en gång var något av byns signaturmelodi 
i en humoristisk form. (Vi återkommer i nästa nummer mer om 
detta inslag i musikens värld).

Efter besöket utformade EB:s redaktion i skriftlig form  några 
frågor som vi bad Lenita E att besvara. Svaren kom snabbt. Det-
ta och naturligtvis själva besöket är ett gott exempel på hur en 
medborgardialog kan fungera.

En europeisk by i den norrbottniska myllan

Böcker som lånats i Norrbottens län kan lämnas tillbaka på 
bokbussen och böcker man lånar i bokbussen kan lämnas på 
något valfritt bibliotek i Luleå och länet. Välkommen in!

Bokbussen hösten 2020 och våren 2021
För allmänheten.

Gå inte och tänk på din otur, dina felsteg eller dina miss-
lyckanden. Det förgångna kan inte göras ogjort. Och sorg 
och ånger undergräver sinnets hälsa. Tänk på framtiden som 
däremot kan påverkas och som kan bli rik på ljuspunkter.

Nils Simonsson
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Inflyttade till Ersnäs

Ersnäsbladets och byaföreningens utsända hälsar familjerna varmt 
välkomna till byn och dess föreningsliv och aktivitetsmöjligheter.

De nyinflyttade välkomnas med en gåva i form av en reflexväst. Den 
kan vara värdefull vid promenader i vintermörkret.

I mitten av augusti flyttade familjen Töyrä in på Axel Mårds 
väg 32. Familjen utgörs av Nils och Rakel med döttrarna 

Märta 1 år, Astrid 3 år och Olivia 6 år. De har bott i Linköping 
i ett antal år och har nu valt Ersnäs som boplats. Nils kommer 
ursprungligen från Kuttainen, är ekonom och nu föräldraledig. 
Rakel har sina rötter i Liviöjärvi och är AT-läkare vid Stadsvi-
kens hälsocentral. Familjen uppskattar att vistas i skog och 
mark. De är välbekanta med Gläntan och har plockat en hel del 
lingon i dess omgivning.

Magnus Korteniemi är nye ägaren av Ersnäshol-
men 14. Han flyttade in i mitten av juli. 13-årige 

sonen Max Ekersund bor tillsammans med honom 
varannan vecka. Vid EB:s besök mötte vi tre gene-
rationer i och med att husägarens far deltog i bastu-
bygget som pågick intill huset. Till vardags arbetar 
Magnus i butik och säljer bland annat snus.

Robert Romanowski och Caroline Jonsson har tillsammans 
med tvilllingsönerna Bastian och Liam funnit sin nya bostad 

på Axel Mårds väg 50. De bodde tidigare i hyreshus på Ersnäs-
vägen, så flytten blev cirka 600 meter. Familjen är välbekant 
med byn. Robert arbetar med filmproduktion i sitt företag We 
are one production. Dessutom som personlig assistent och har 
tillsammans med Lars Gustavsson skapat företaget Ren assis-
tans AB. Caroline är fysioterapeut i Luleå.

Marianne Eriksson och sambon Emil Lundberg har 
i maj flyttat till Axel Mårds väg 31 och är se-

dan 1 oktober ägare till huset. De har köpt huset av 
Emils farmor Ester Lundberg. Paret har sonen Alvar, 
namngiven efter Emils farfar som renoverat huset på 
1970-talet. Emil är föräldraledig från sitt arbete som 
fastighetstekniker vid FaceBook i Porsön. Marianne är 
utbildad gymnasielärare och arbetar i Luleå. Familjen 
trivs bra i Ersnäs; nära till djur och natur.

Torgets julgran är ordnad

Vi tackar Rolf Nilsson som skän-
ker ett ståtligt träd till byn!

Hembygdsföreningen

Kärlek innebär 
att inte

 ha något val.

Liv Ullman

Byn lever!

Har ni sett de sju barnen hos 
ovan presenterade familjer?


