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Lucia

KOMMANDE EVENEMANG
Nederluleåstafetten
Inställd.

Paltmiddag i Ankaret

Inställd tills vidare.

Ersnäs Byaförening och
Hembygdsföreningen

Majbrasa

lördag 30 april.
Ersnäs IF

Vårfågelskådning 8 maj
Välkommen till Svartskatatornet!

P

å luciadagen den 13 december,
besökte skolans elever Ralph
Lundstengården (RLG), Lucia kom
med sina tärnor, stjärngossar och
tomtar sjungandes efter Ersnäsvägen
mot RLG. Luciatåget sjöng julsånger,
varmt applåderande av gäster som
skulle inmundiga sitt julbord i den
mysiga restaurangen, sedan tågade
gästerna in och Luciatåget tågade tillbaka till skolan.

Detta är en fin tradition sedan några
år tillbaka.
Inne i restaurangen välkomnades
gästerna av Kristina Holmberg, sedan
kunde gästerna börja ta för sej från
detta fantastiska julbord.
Elaine Blomqvist

Tornet ligger på vänster sida om
vägen mellan Ersnäs och Mörön 3
km från E4-korsningen i Ersnäs.
Skylt och spångad stig från P-plats
vid vägen. Fågeltornet kommer att
vara bemannat mellan kl 07.0010.00 med personal från Norrbottens Ornitologiska Förening, som
kan ge svar på vilka fåglar som vi
ser. Välkomna till en fågelmorgon
med massor av fåglar av alla de
slag! Ta gärna med fika! Tubkikare
kommer att finnas tillgängliga.
Kontaktperson:
070-516 65 65

Tord

Gustafsson

Norrbottens Ornitologiska Förening

G

Årets Torggran
ranen har spridit sitt ljus över byn
även detta år.

P

unkter i ovanstående lista kan
ställas in eller punkter kan tillkomma. Ersnäs hemsida, Kalendern, innehåller alltid uppdaterad
information

Första granuppsättningen, det är rätt
många år sedan, var vid ”Häärskurvan”. Granuppsättarna var även då av
den ideella sorten, men nu är platsen
Torget.
Skogsägarna har genom åren skänkt
granarna, så även detta år. Givaren
bor i Blåsmark, men granen har växt
i Ersnäs omgivning.

Ett Tack!

E

rsnäs Byaförening vill skicka ett
Tack till Ersnäs Amatörteaterförening för penninggåvan som vi fick av
er när Amatörteatern upphörde.

Tidigare när vi satte upp granen till
Advent, bjöd Elisabet Persson på
glögg och pepparkaka, sedan har
undertecknad försökt hålla den traditionen vid liv.

Pengarna kommer väl till pass. Ett
stort TACK från byaföreningen.

Vi får hoppas att 2022 års julgran också ska lysa upp byn. Ett stort Tack till
alla inblandade!
Elaine Blomqvist

Ersnäs Byaförening

I Ersnäs säger vi HEJ när vi möts!

www.ersnas.se
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Är man stor ska man vara snäll

N

ytt år, nya föresatser, nya utmaningar och kanske oväntade händelser.
Vi möter alla av oss något nytt under
året som vi har framför oss, en del
positiva och en del mindre positiva
upplevelser. I en by som vår kan ganska mycket olikartade saker inträffa
beroende på vilka skeden i livet vi lever i. Vi kanske är unga vuxna som
just bildat bo och håller på att bygga samman en gemensam tillvaro.
Vi kanske är mitt i livet och har fullt
upp med att få livspusslet att fungera; med barn i skol- och träningsåldrar, med föräldrar och anförvanter
som åldras och drabbas av sjukdom
och svårigheter. Vi kanske själva råkar ut för något som förändrar livet.
Knappast någon av oss lever ett helt
liv utan prövningar av skilda slag. Vi
bemöter utmaningar och svårigheter
på skilda sätt beroende på vilka vi är.
En rikedom är att vi har varandra, att
vi kan hjälpas åt och stödja varandra

UTEGYM ÄR FRAMTIDEN?

E

fter motion och beslut i Luleå
Kommun.

Nu kan vi lulebor, via en digital karta,
föreslå platser där utegym skall placeras. Vi kan också ge kommentarer
till förslaget. Målet för kommunen är
att varje stadsdel el. större byar skall
få ett gym. Krav är att kommunen
skall vara ägare av marken där gymmet föreslås. Områdets demografi
och socioekonomiska förutsättningar
skall också inverka på placeringen.
Läs mer och påverka!
Surfa till www.lulea.se
Uppleva
& göra

Välj där
Och en bit ner:

Var ska vi placera fler utegym?

EIF:s utegym vid Gläntan
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vid behov. Det får mig att tänka på
Bamses ord ”Är man stor och stark
ska man också vara snäll”. Det litterära ursprunget återfinns i Astrid Lindgrens bilderbok ”Känner
du Pippi Långstrump?”
från 1947: ”Då blir de
bägge tjuvarna så rädda
och börjar gråta. Pippi
tycker synd om dem och
ger dem var sin gullpeng
att köpa mat för. För Pippi är snäll. Den som är
väldigt stark måste också vara väldigt snäll”.
Devisen som Bamse och
Pippi symboliserar skulle kunna vara ledstjärna
för en del av världens ledare. Om de
skulle följa dessa ord skulle världen
se lite annorlunda ut både mänskligt
och miljömässigt.
Och vi människor är duktiga på att
finnas för varandra på lokalplanet och
även på ett vidare plan. Det blir påtagligt inte minst vid katastofer, bränder etcetera, då generositet, stöd och
värme visas på många sätt.
Hur ser det ut i de större sammanhangen ute i världen? Jo, människor
hjälps åt på många sätt inte minst

i biståndsarbete. Tyvärr finns mindre generösa ledare i en del länder.
Tänker exempelvis på regimer som
finns öster om oss, där svångremmar
dras åt och oliktänkande
förtrycks, där hela befolkningsgrupper lever
inspärrade i områden
som är stängda för omvärlden. Tänk om ledare
i sådana länder skulle
lyssna på Bamses ord,
och stödja de svaga för
att alla ska inkluderas
och i slutänden ska få
delta i gemenskapen.
Nu kan vi alla se fram
emot ett år som definitivt blir positivt i många avseenden. I de fall då
något omvälvande och kanske tråkigt
inträffar då finns vi för varandra, och
kan värma och stödja. God fortsättning på året 2022.
Ingegerd Skoglind Öhman
Det flyter en droppe i livets älv
den har ingen kraft att flyta själv
Det krävs kraft av varenda droppe
att hålla de andra oppe.
Tage Danielsson

Familjenytt
Födda
Den 23 december föddes Elsys lillasyster. Hon vägde 3975 gr. och var 52 cm
lång. Susanna Andersson och Rasmus Häggqvist är stolta föräldrar, så även
storasyster Elsy, alla bor på Bäcktorpsvägen.
Vi har fått tillökning i vår familj, en liten flicka som heter Ebba som föddes
15/11. Längd 51 cm och vikt 3410 gr. Andreas och Emelie Isaksson på Vidmansvägen 25 (Jåkup).
Inflyttade
Rasmus Rosén och Gabriella Zachari, Svartskatavägen 475
Har du något till Familjenytt, skicka det till krister@krivision.se
Vi behöver hjälp med att få in uppgifter!

Bokbussen våren 2022.
För allmänheten.

Böcker kan lånas via www.biblo.se och hämtas på bibliotek
eller bokbussen. 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!

V

Skidåkning med Ersnäs IF

intern är här och skidsäsongen är igång för fullt! Skidåkning är livet-åtminstone vintertid. För den som vill slita
sig från sportandet framför Vinterstudion finns goda möjligheter till skidåkning uppe i Gläntans elljusspår, och du kan
också haka på och svettas under ett cirkelgympapass i Alviksskolan. Bägge
alternativen ger dig puls i röd zon!

Ersnäs Idrottsförening

Söndag 13 mars kl. 18.00
i Ankaret. EIF bjuder på fika.

Träningstider för vintern 2022 är dessa:
Skidkul: håll utkik för info om kommande start
Skidträning ungdomar: söndagar och onsdagar kl 18.30-19.30
Cirkelgympa: torsdagar kl 19.00-20.15 (tiderna gäller februari och mars)
EIF Skidsektion

T

Föreningarnas årsmöten

Ersnäs Samfällighetsfören.
Maj 2022.

Ersnäs Hembygdsförening
Maj 2022.

Ersnäs svar på COOP-Arena

rots en ojämn kamp mot vädrets
makter så har vi en klart godkänd
is på hockeybanan. Problemet förutom vädret är att banan inte är jämn
men i år har vi spolat isen extra tjock
för att den skall klara töväder. Vi har
säckdragit banan en gång men vi har
tänkt spola den ytterligare en gång
för att fylla igen sprickor när det blir
kallare.
Banan skottas med traktor efter större nederbörd. Om man skrapar banan

för att åka skridskor innan vi har fått
den skottad så skrapa inte snön mot
sargerna. Lägg den hellre i något av
hörnen.
Idrottsföreningen
ansvarar
för
hockeybanan och har köpt in skridskostöd för de yngre barnen vilket underlättar åkträningen - det är ju här
den framtida rekryteringen till Luleå
Hockeys herr- och damlag startar.
Bo Axhammar, EIF

Ersnäs Byaförening
Maj 2022.

ANEA

(vänortssamarbetet)

Söndag 22 maj kl. 18.00, Torpet

Årsmöten m.m. finns även
i Kalendern på
www.ersnas.se

Ett bra argument behöver ingen
hög röst.

Här nedanför, i Redaktionsrutan,
kan du läsa av manusdag och räkna fram utdelningsdag för Ersnäsbladet under hela året.

ERSNÄSBLADET utges av

Snart dags för Sportlov: Matiga muffins mättar många
Ugn: 200 gr
TID: 20 min ca

Manusstopp under 2022 är måndagarna 17 jan, 9 maj, 8 aug och
31 okt och utdelning fredag 11 dagar
efteråt.

DEG
3 dl vetemjöl
1,5 dl grahamsmjöl
Knappt 1 tsk salt
2 tsk bakpulver
2 ägg
0,5 dl olja
1,5 del yoghurt el filmjölk
Ställ ut muffinsformar på en plåt.
Blanda mjöl, salt och bakpulver i en
bunke. Tillsätt olja, ägg, yoghurt och
arbeta snabbt ihop till en deg
Fördela i formarna, fyll 3/4 av formen.

I redaktionen:
Krister Öhman, tel. 070-635 67 74
E-post krister@krivision.se
Elaine Blomqvist, tel. 076-645 12 01
E-post: smejob45@lulea.st
Ingegerd Skoglind Öhman
tel. 070-227 76 32
E-post: ingegerd@krivision.se
Carin Sundén, tel. 070-623 66 67
E-post: sundencarin@gmail.com

Blanda samman fyllningen och tryck
ner i formarna. Grädda
FYLLNING 1
100 g smulad fetaost (eller mozzarella, riven ost)
0,5 dl hackade soltorkade tomater
Basilika, efter smak.

Ersnäs byaförening och är öppet för
alla (föreningar, företag och enskilda)
med anknytning till byn och utkommer med fyra nummer per år.

FYLLNING 2
Drygt 1-2 dl riven ost, efter smak
50 g strimlad skinka/lufttorkad skinka.
Carin Sundén

Redaktionsmedlem emeritus:
Sven Persson, tel. 070-691 53 96
E-post: sven@snowkids.se
Ersnäsbladet
finns att läsa/hämta
från byns hemsida www.ersnas.se
Där finns även alla tidigare nummer.
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E

En buss lastad med många världar

n gång per månad kommer den
fullastade bokbussen till Ersnäs. I
ur och skur; regn, snö och blåst parkerar den vid Ralph Lundstengården
efter kl. 13 och vid fotbollsplanen på
sen eftermiddag. På denna mobila arbetsplats har totalt tre personer sin
arbetsplats.
Vi träffas när vi skriver onsdag den 8
dec, temperaturen är -21 gr och det
är sista stoppet för år 2021. Då har
bussen och dess besättning avverkat
drygt 2 000 mil.
Anna-Lena Lüddeckens är bibliotekarie på bokbussen, sedan 10 år och
Hans Norling biblioteks-assistent. Det
är också Hans som rattar det stora
fordonet. Totalt 63 orter från Råneås
norra byar till sydligaste byn, Ersnäs,
får besök. Men inte bara landsbygden har förmånen att få gå in i denna
välfyllda buss. Även stadsdelar som
Svartöstan, Lingonstigen och Bergnäset, för att nämna några, kan nyttja
denna kostnadsfria förmån. Återlämning behöver du inte göra på bussen.
Det går bra att återlämna sina lån på
vilket folkbibliotek som helst i hela
Norrbotten.
Men hur är det egentligen att åka
runt i en stor kommun som Luleå?
Anna-Lena berättar att man äntrar
bussen vid lastkajen kl. 08.00 på Kulturens Hus där Stadsbiblioteket finns.
Då har man gått igenom förbeställda
böcker och sorterat in till respektive
låntagare. Sen ger man sig ut på
vägarna.
Båda två uttrycker sin glädje att
främst ha bussen som arbetsplats.
Inte många får se HELA kommunen,
årstidernas och vädrets växlingar
(och djurliv om man har tur). En vårmorgon med sol och hemvändande
flyttfåglar i synfältet genom bussrutan är oslagbart. Att dessutom träffa
många trevliga människor som själv
uppsöker möjligheten att få låna

F

lera bybor har kontaktat redaktionen om nedanstående problem.

Detta finns att läsa på kommunens
hemsida:
”Hundskit
Ett skräp som skapar mycket debatt
är hundskiten. Inom Luleå tätort ska
man alltid plocka upp efter sin hund,
stor som liten, vinter och sommar.
Det är dock viktigt att man ser till att
ha egna påsar hemma så att de bara
används när de verkligen behövs. Använda hundpåsar slänger man sedan i
en vanlig papperskorg. (Soptunna för
brännbart – EB:s tillägg)
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böcker, ljudböcker och tidskrifter i en
hel månad är energigivande.
Men vad lånar vi då? Ja, populärast
att låna är deckare och biografier. Anna-Lena tipsar gärna och lär sig också vad ”stamgästerna” helst vill läsa.
Just detta var en fördel när besökarna, under värsta pandemiperioden,
inte fick gå IN i bussen. Då rullade
man fram mobila hyllor
till ytterdörren och så fick
boklånarna
botanisera
fritt eller be om läsförslag.
Ett viktigt uppdrag för biblioteken och därmed också bokbussen är också att
uppmuntra barn och ungdomar till läsande. Alla
barn och ungdomar skall
erbjudas möjligheten att
”ge fantasin vingar” som
en bok bidrar till. När vi
läser eller blir lästa för gör
vi ju våra EGNA bilder i huvudet. Därför är skolorna, utan eget
bibliotek, en viktig angöringsplats för
den sk. Barn- och Ungdomsbussen,
speciellt utrustad för den yngre målgruppen. I Ersnäs parkerar den vid
Ersnässkolan.
Ytterligare ett annat uppdrag, nog så
viktigt i dagens värld, är det biblioteken kallar det ”demokratiska uppdraget”. I vår digitaliserade värld har en
del svårigheter att veta hur man går
tillväga för att boka exempelvis evenemangsbiljett, vaccinationstid, kontakta skatteverk eller Försäkringskassa. Detta kan personalen på bussen
hjälpa till med att visa, HUR MAN HITTAR och HUR MAN GÅR TILLVÄGA.
Anna-Lena och Hans är dock mycket
noga med att säga att de INTE får åta
sig uppdrag att utföra själva uppdraget. Detta har med säkerhet och annat att göra. Men att pedagogiskt visa
var man går in på respektive hemsida
hjälper de gärna till med. Tveka inte

att fråga om du känner dig osäker!
Innan jag själv lånar (en deckare) vill
jag veta vad som ligger på Anna-Lenas och Hans nattduksbord. Anna-Lena har ett antal igång, av olika karaktär, Stina Wollters Kring denna konst,
Ulf Lundells Vardagar 3 och Colson
Whitehead Harlem Shuffle.

Hans läser just nu en historisk deckare av Nicklas Natt och Dag 1795.
Huj, så spännande!
Nu är det dags att lämna bussen.
Men Anna-Lena och Hans drar vidare i decemberskymningen. Än är det
kvar några stopp innan de ankrar vid
Stadsbiblioteket.
Innan ”swishet” av dörrens stängning
hörs hälsar de alla gamla och nya låntagare välkomna tillbaka 2022. Närmare bestämt tisdag den 18 januari
kl. 17.35 till fotbollsplanen Pålbacka
och onsdagen den 26 januari kl.
13.15 till parkeringen vid Ralph Lundstengården.
Du som är dagledig, av någon anledning, men ännu inte hittat till bokbussen. Till dig säger Anna-Lena och
Hans speciellt välkommen. Har du
inte lånekort så ordnas det på stället.
Carin Sundén

Ingen skitsak!
Hjälp en hundvän
En ny dekal ska hjälpa till att hålla Luleå rent från både hundbajs
och bajspåsar. Är du villaägare och
har en soptunna stående längs vägen? Då kan du nu klistra på en
dekal som säger att det är okej
att slänga påsen med hundbajs i
din soptunna. Genom att klistra på
dekalen bidrar du till en vänligare
och renare stad.
Dekalen finns att hämta på återvinningscentralerna i Råneå och
på Kronan samt i receptionen på
Stadshuset och Stadsbyggnadsförvaltningen.”

För något år sedan fick alla dekalen
i sin postlåda. I Ersnäsbladet nr 110
(maj 2021) berättade vi om två st
Hundlatriner som är uppsatta i byn.
Den ena vid Torget och den andra vid
anslagstavlan på Klubbvägen.
Dessutom finns dekalen som nämnts
på ett antal soptunnor i byn.

E

Föreningar i Ersnäs

rsnäs är en fin och aktiv by, vi har
en fin miljö och goda grannar. När
man bor i en by kan man inte räkna
med att kommunen och andra ordnar
saker. Bland annat av denna anledning finns många föreningar i byarna.
Detta kan vara till exempel föreningar för vägar och vatten/avlopp. Det
finns också många andra föreningar
som även finns representerade här i
Ersnäs. För min egen del sitter jag i
styrelsen för Hembygdsföreningen.
Hembygdsföreningen har valt att
ha gemensam medlemsavgift med
Byaföreningen och Ersnäs IF. Detta

innebär att man då man betalar medlemskapet blir medlem i alla tre föreningarna. Tillsammans anordnas aktiviteter och anläggningar byggs upp
och underhålls kontinuerligt, detta
kräver både pengar och arbetskraft.
Då Hembygdsföreningen och Byaföreningen har mycket gemensamt pågår ett arbete som ska föra dessa föreningar ännu närmare varandra.
Exempel på arrangemang och anläggningar som hanteras av dessa tre
föreningar:
Gläntan: Elljusspåret, Hembergsleden, äventyrsbana samt grillplats.
Torget och Torpet: Arrangemang,
till exempel Nationaldagen och Ers
näsdagen. Torpet är möjligt att hyra
för medlemmar för kalas och liknande. Bagarstugan går att hyra och att
baka gott bröd är en fröjd. Ställplats
där möjlighet ges att under sommarhalvåret stanna till i Ersnäs med husbil eller husvagn.

T

Vad gör vi om det blir svart?

änker du som jag så här mitt i vintern. Vad gör jag, om strömmen
går – när kommer den tillbaka? Inte
mycket att göra åt än att vänta tills
allt är normalläge, eller…

När jag var liten fanns det sidor i telefonkatalogen som hade rubriken ”Om
kriget kommer”. Detta var under det
s.k. KALLA KRIGET runt 1963-64. Jag
var oerhört fascinerad av dessa sidor
och stavade mig igenom alla råd som
stod på de flortunna sidorna, från att
fylla badkaret med vatten till var jag
Föreningarna har aktivt stöttat kampen mot nedläggning av byaskolor i
Luleå kommun. Ett stort engagemang
i vår och andra byar har för tillfället
stoppat denna utveckling.
Ersnäsbladet som du nu håller i din
hand finns också tack vare byns föreningar. Personligen ser jag fram mot
denna kvalitetstidning. Tack vare ett
gediget arbete kan man läsa det senaste och alla gamla nummer på Ers
näs hemsida http://www.ersnas.se
Som framgår av diagrammet stiger

och min familj skulle evakueras, en
ort i Jämtland om jag kommer ihåg
rätt. Men nu då, år 2022 behöver vi
väl inte förbereda oss för krigstider,
förhoppningsvis inte, men väl kristider.
Här är några enkla saker att göra:
1. Leta fram broschyren Om Krisen
eller Kriget Kommer. Lägg i en låda
eller placera på ett ställe där du VET
att du har den. Här får vi konkreta råd
och vital samhällsinformation.
2. Köp en kombinerad vev-radio/
vev-uppladdare/power bank till mobilen. I denna finns oftast också en
ficklampsfunktion.
3. Ha lite cash i beredskap, i olika
valörer
4. Bonus är ju att ha en eldkälla och
torr ved i huset.
Hoppas på det bästa, men lite förberedd ändå.
Carin Sundén
antalet medlemmar. Det är vårt mål
att så många som möjligt ska fortsätta vara eller bli nya medlemmar 2022.
Tack vare medlemskap, frivilligt arbete och engagemang har vi en aktiv
och levande by.
Tack för att ni varit medlemmar 2021.
Vi ser fram mot att ni är med även i
år. Nya medlemmar är varmt välkomna. Hoppas att kurvan pekar uppåt
även 2022.
Tillsammans gör vi underverk.
Thomas Jonsson

I och kring skolan: Hockeyplan. Ankaret – skötsel och uthyrning genom
byns föreningar. Här finns bland annat kök och storbilds-TV. Surströmmingsmiddag och Paltmiddag anordnas höst respektive vår.

Medlemsavgiften
till våra föreningar.
Familj: 225 kr
Enskild: 150 kr
Bankgiro: 5970-5996
SWISH: 123 264 83 68

Idrott och sport: Fotbollsplan, träningar och matcher för olika åldersgrupper. Elljusspåret, träningar och
tävlingar längdskidor för olika åldersgrupper.

Läs om detta på
www.ersnas.se

Boktips från Bokmalarna ARV
VUXENBOK

BOK FÖR BARN 6-9 år

Korthuset

Kulan & Ruff

Fotbollsdomaren Jonas
Eriksson var under 18 år
domare på toppnivå men
vad hände bakom kulisserna? Många gånger var
det ensamt...

Spännande bok av Jesper Dahlström-Kawakami med fina illustrationer gjorda av tornedalingen
Anders Skoglind.
Kulan träffar en dag räven Ruff. De
beger sig av tillsammans på äventyr in i den mörka skogen. Där
träffar de på många djur och andra
varelser.
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Norrbotniabanan – Stambanan

N

u är det dags att uppgradera
Norrlands viktigaste transportväg
till övriga Sverige, Norra Stambanan.
Tyvärr har det ”viktigaste” tagits över
av E 4:an och långtradarna.
Läget i Norrland vid Norra Stambanans färdigställande, år 1894, var
att sjöfarten stod för det mesta i
transporthänseende. Hästarna gick
för sakta och bilarna var på experimentstadiet. T-Forden, som ”satte
hjul på Europa” började tillverkas ca
1908.
Stambanan genom övre Norrland var
klar ca. 1894. Som alla vet så är den
placerad i inlandet, med ”stickspår” ut
till kuststäderna, t.ex. Piteå, Skellefteå, Umeå och så vidare. Detta enligt
Antikustprincipen som kommer sig av
försvarspolitiska skäl, om en fientlig
landstigning skedde någonstans längs
norrlandskusten skulle järnvägen inte
falla i deras händer.
Där fanns också en princip till av betydelse för placeringen, Bryta bygd,
som innebär att man ville komplementera sjöfarten snarare än konkurrera med den. Avsides bygder som
inte kunde dra nytta av närhet till
havet, kunde genom järnvägen ges
nya möjligheter till utveckling. Lägre
markpriser och större frihet att välja
en mer lättarbetad sträckning gjorde
anläggandet billigare. Detta var bedömningar som togs före 1894.
Om man ser på stambanan med dagens ögon är den både kurvig och

har större lutningar än som tillåts för
moderna järnvägar. Medelhastigheten är endast 95 kilometer per timme
(uppgift från 2008). Detta resulterar
i långsam framfart. Och den passerar
inte våra stora kuststäder.
Vi har nu många stora investeringar som ligger framför oss häruppe,
mycket är redan igång. Det är inte
bara industrier som ska byggas, det
fordras många bostadshus också därför att invånarantalet kommer att
öka. Person- och godstransporter via
järnväg kommer att öka markant,
även arbetspendlingar.
Hur blir det i Ersnäs när Norrbotniabanan byggs genom byn? På Ersnäs
hemsida, första sidan, finns en direktlänk till Trafikverket och deras
beskrivning av projektet Norrbotniabanan. Gå ner till Rubriken Vad händer i ditt område? Och välj >Skellefteå-Luleå. Där kan du gå ner till några
röda fyrkanter och välja ”Järnvägsutredningar för Norrbotniabanan”. Och
där finns ju Ersnäs med, under valet
Piteå-Södra Gäddvik, JU 150.
Tre dokument finns där: Slutrapport… (38 sid), Beslut… (3 sid) och
Karta över vald korridor… ( 1 sid).
Bilden visar vald korridor och det lutar åt alternativet AA3, en dragning
av banan intill E 4:an vid passagen av
Ersnäs.
Krister Öhman

Ett samrådsmöte hölls i Ersnäs mellan Trafikverket och
ett 50-tal sörbyabor den 20 september 2005.
Ett axplock ur informationen:
• Byggstart tidigast 2010.
• Banan kommer att passera Ersnäs tätt intill E 4:an eller väster om E 4:an
(över eller under Klubbvägen).
• Alla korsningar med väg byggs planfria.
• Fördelarna/anledningen till bygget är att godstransporterna blir > 30 %
billigare mot tidigare och att restiden mellan orterna halveras.
• Stambanan kommer att finnas kvar och användas.
• Troligen byggs en station i sörbyaområdet. (Verkar luta åt Antnäs/Alvik).
• Banan blir ”nästan rak” med ca 4000 m radie i kurvorna och ska kunna
medge farter på över 300 km/tim (då sådana tåg finns).

Väder igen!
Tv:n visar väder
fler och fler gånger
per dag.
Ersnäsbladet må
hänga med i utvecklingen.

Det grå fältet visar planerad dragning
av Norrbotniabanan förbi Ersnäs, två
alternativ finns, AA2 och AA3.

Byaforums möte i Ankaret

B

yaforum inom Luleå kommun höll
sitt höstmöte 29 november i Ersnäs. Forumet har möte två gånger
per år, vår och höst. Vad är byaforumet? Jo, ett kommunövergripande bya
nätverk, där byarna i kommunen ges
möjlighet att diskutera gemensamma frågor och arbetar för en levande
landsbygd. Forumet ska underlätta
dialogen mellan landsbygdsområdena
och fungerar som samtalspartner till
kommunen samt till olika myndigheter och organisationer.
Vid träffen deltog
tjugotalet
deltagare som
r e p r e s e n t e ra de
sörbyarna.
Kommunalrådet
Carina Sammeli
informerade om
sin och kommunens inställning till att
göra invånarna delaktiga, och samhällsstrategen för landsbygd Roger
Ylinenpää beskrev sitt verksamhetsområde.
Ett antal frågor dryftades under
mötet, bland annat skolöversynen,
VA-frågan och att det finns för få förskoleplatser i sörbyarna. Val gjordes
till Luleå byaforum respektive Landsbygdsrådet. Ersnäsbon Angelica Elvelin omvaldes till båda forumen.
Ingegerd Skoglind Öhman
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På kartan

Ä

ven vi jordbundna människor
kan få ett fågelperspektiv på tillvaron genom att studera kartor. På
mitt skrivbord har jag ett par kartor
som har rubriken ”Gula kartan. Hembygdens karta med flygfoto, namn,
gränser, hus, stiger och åker.”
Kartorna trycktes 1988, är
utgivna av Lantmäteriet och
beskriver Ersnäs med omgivningar.

munen planera ett bostadsområde
i anslutning till byns centrum. Detaljplanen kom att innehålla 28 tomter. En gata för området byggs. Vad
ska vi nu ge denna gata för namn?
Planerarna i Stadshuset funderade.

Som titeln på kartan anger,
finner vi här många namn
som berättar om vår ersnäsbygd i förgången tid och i nutid. I en del fall kan det finnas
säkra och naturliga förklaringar till valet av namn. I
andra fall får det handla om
gissningar och antaganden.
I kommande nummer av Ers
näsbladet kommer jag att
reflektera över dessa namn
i texter av varierande längd
med ett namn per nummer.
I en del fall tar jag hjälp av
bybor som kan ha något att berätta.
Denna första gång väljer jag en naturföreteelse som vi har gott om i
vår bygd: en myr. När vi tar E 4 söderöver har vi på vänster hand åkermarker. När dessa har passerats,
kommer sammanhängande skog. Något hundra
tal meter inne i den skogen återfinner vi namnet Tranmyran.

Det är möjligt att de studerade en detaljrik karta, en föregångare till den
karta som nu finns i min ägo. Och där
finner man namnet Tranmyran. Varför
inte Tranmyrvägen, säger någon. Men
visst, det knyter an till omgivningen
även om bebyggelsen kommer att
uppföras på åkermark. Det valet av
namn klubbar vi. Så kan det ha gått
till.

I början av 1970-talet började kom-

Den första bostaden, som blev fär-

dig för inflyttning, var den på Tranmyrvägen 1. Min egen familj flyttade
in på Tranmyrvägen 29 i juni 1975.
Från köksfönstret hade vi utsikt över
den mark som snart skulle fyllas med
nya hus. Vid några tillfällen kunde vi
iaktta ett tranpar som med
sin avvaktande och stolta
gång rörde sig på de marker
som snart skulle bebyggas.
Namnvalet på vår lokalgata
hade därför ett samband med
den verkliga världen. Jag har
också fått bekräftat att just
på detta område häckade
varje år ett antal tranor.
I den södra delen av bostadsområdet finns ett djupt dike
som lär ha tillkommit under
senare delen av 1800-talet.
Området dränerades för att
höja kvaliteten på åkermarken. Området var dessförinnan sankt och långt tillbaka
i tiden hade det säkerligen
haft en struktur liknande en
myr. Detta dike fortsätter under E 4, vidare under Klubbvägen för
att mynna ut i Alån. Betänk att detta
väldiga dikningsarbete utfördes manuellt och vi kan inte annat än imponeras av den arbetsinsats som då
gjordes. Ett lokalt kulturminne vore
en benämning utan överdrift.
Sven Persson

Föreningar förenas

S

tyrelserna för Ersnäs Byaförening
och Ersnäs Hembygdsförening har
enats om att verka för sammanslagning av föreningarna.
En arbetsgrupp, bestående av tre representanter från vardera föreningar
har utformat förslag till stadgar för
den gemensamma föreningen. Föreningarna planerar att hålla årsmötena
vid ungefär samma tid, då beslut om
sammanslagningen tas. Medlemmarna får information om den förestående sammanslagningen samt stadgeändringen senast tre veckor före
årmötena via Ersnäs hemsida. Slutgiltigt beslut tas vid ett efterföljande
medlemsmöte i vardera föreningen
tidigast en månad efter årsmötet.

På grund av pandemin har de planerade tidpunkterna för årsmötena flyttats fram tills vidare.
Årsmötena kommer att annonseras
på byns fyra anslagstavlor och byasidan på FaceBook samt Ersnäs hemsida, i Kalendern.
Till hemsidan kommer föreningarna
att rapportera fakta under förloppet.

Information om föreningssammanslagningen hittas så här:
På Ersnäs hemsida www.ersnas.se
välj antingen Byafören eller Hembygdsfören i föreningsraden högt
upp. På föreningssidan du valde, se
uppe till höger, länken under Om
eventuell sammanslagning av ....

Ångra aldrig det förgångna. Uppskatta nuet. Se med nyfikenhet
mot morgondagen.

Rätt svar till frågorna på sidan 8:

Vilhelm Moberg

1D, 2C, 3B, 4A, 5B, 6A, 7C, 8D, 9D, 10B, 11A, 12C
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Välkomna till Ersnäs!

P

å grund av pandemiläget har EB:s
utsända inte besökt nyinflyttade.
Därför saknas bild och text om våra
nya byainvånare. Vi hoppas att kunna
göra ”inflyttarbesöken” inför majnumret. Då lämnar vi en liten välkomstgåva

och information om byns föreningsliv till
er inflyttade.
Innan dess kan ni ta del av information
om byn på www.ersnas.se. Där finns
exempelvis föreningsinformation och
alla nummer av Ersnäsbladet.

Ersnäs i mitt hjärta
”Jag växte upp på en landsbygd,
långt bort från stan men varmt och
tryggt…”
så börjar texten på en låt jag skrev
en gång på 90-talet när jag hade lite
extra hemlängtan till min hemby Ersnäs. Inte för att jag längtar tillbaka
att bo där permanent, men det är i
Ersnäs som mina rötter finns, både
mina egna efter 19 års uppväxt samt
även mina förfäders i flera generationer tillbaka, så självklart klappar mitt
hjärta lite extra för byn.
Mina föräldrar var Folke o Irené Larsson (född Edman) och mitt barndomshem ligger på Vidmansvägen 9 där
nu Erik Keisu bor med sin fru. Ett hus
som var mitt hem från 1967 till sommaren 2020 då jag sålde det vidare
efter min mor Irenés bortgång. Självklart var det vemodigt, men samtidigt
känns det otroligt kul att huset lever
vidare och att de nya ägarna trivs så
bra både med huset och i byn.
Min bäste vän och stora förebild när
jag var liten grabb var min morfar
Ernst. Hans och mormors Olgas hus
med ladugård, det s.k. ”Ny-Häärs”

blev mitt dagis och jag hade kunnat
skriva enbart en hel krönika bara om
den perioden i mitt liv. Ernst mamma
var Helena, född Stenman och hon
var uppvuxen på gården Häärs, numera känd som Ralph Lundstengården som Kristina Holmberg driver så
föredömligt och framgångsrikt.

Irené och Kenneth
När jag nu i höstas åkte upp till Luleå
för att delta vid urnsättningen av min
mosters aska så valde jag att boka
boendet på Ralph Lundstengården.
Kanske i just den kammaren som jag
nu sov i hade min morfars mor, Helena också sovit under sin uppväxt.

Vad betyder orden?
1. Makalös?
A: Frigjord
B: Vilsen
C: Frånskild
D: Oförliknelig

5. Maklig?
A: Förlovad
B: Långsam
C: Maskulin
D: Oviss

9. Övertrumfa?
A: Investera
B: Satsa
C: Skryta
D: Överträffa

2. Rebellisk?
A: Statsfientlig
B: Underdånig
C: Upprorisk
D: Kaotisk

6. Bläda?
A: Gallra
B: Förblöda
C: Mörkna
D: Förbanna

10. Rådslå?
A: Besegra
B: Överlägga
C: Förråda
D: Provocera

3. Despotisk?
A: Ensam
B: Tyrannisk
C: Fräck
D: Sinnesjuk

7. Logera?
A: Resonera
B: Adla
C: Härbärgera
D: Distribuera

11. Ukas?
A: Påbud
B: Ubåtsflottilj
C: Medicinlåda
D: Undersköterska

4. Enslig?
A: Ödslig
B: Egoistisk
C: Införstådd
D: Ensidig

8. Loj?
A: Vindstilla
B: Mjuk
C: Diskret
D: Håglös

12. Röste
A: Samovar
B: Majoritetsbeslut
C: Takresning
D: Potatiskaka

Svaren finns på sidan 7

Jag är så tacksam över att kunna få
denna möjlighet att kunna få komma
tillbaka till Ersnäs, för de vackra och
goda minnena är det bestående för
oss hemvändare.
Som tidigare Ersnäsare känner jag
mig stolt över hur byn utvecklats över
tiden, men framförallt hur byn samlades och försvarade sin skola när den
hotades av nedläggning. Ersnäsdagen har med åren blivit allt viktigare
för mig personligen, men med tanke
på antalet hemvändare just den dagen, så förstår jag att det är fler än
mitt hjärta som klappar lite extra för
Ersnäs.
Jag hoppas att pandemin inte fortsatt
sätter några käppar i hjulet för årets
hemvändardag 2022 och att vi åter
igen kan ses på Torget mitt i byn en
lördag i början av juli. Då hoppas jag
kunna få njuta av en klådda till lunch
samt kanske en paltmiddag på Ralph
Lundstengården i den alltid så trevliga bya-gemenskapen som bara finns
i min hemby, Ersnäs.
Kenneth Edman

Vinterbild från Bäcktorpsvägen, 23 januari 2021

Ni kommer väl ihåg att medlemmar i våra tre föreningar
är med i utlottning av fina priser i juli månad.
Medlemmarna kan även hyra Ankaret till rabatterat pris.

Ersnäsbladets manus- och utgivningsdagar finns i Redaktionsrutan
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www.ersnas.se

