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Var och en som varit med om att 
avnjuta egenhändigt framställt 

tunnbröd – gärna med Västerbotten-
sost – vet att detta är ett effektivt sätt 
att höja tillfredsställelsen med livet.

Nästa tillfälle närmar sig. Om våren 
blir normal, slår Bagarstugan upp sina 
portar i början av maj. Bokning sker 
som vanligt genom ett samtal med 
Else Olsson telefon 312 44.

Nu kan det fi nnas sådana bland oss 
som tror att tunnbrödsbakning både 
är besvärligt och svårt. Så är det inte. 
Men trots allt är det inte fel att ha 
deltagit i en liten utbildning i denna 
konst. Intresserade kontaktar Vivan 
Elvelin telefon 310 29. Ni bestäm-
mer om lämplig tidpunkt för denna 
instruktionskväll.

Ostibyvägen 211, Ersnäs
0920-310 58

Kom och fynda
lördag 31/1 kl. 11-15

Välkomna!

Den lokala delikatessen

Ralph Lundsten
belönad

I december fattade vår regering ett 
klokt beslut. Bygdens son tillde-

lades regeringens medalj i guld, åt-
tonde storleken. Denna utmärkelse 
instiftades av Gustav III 1785 och 
delas alltsedan dess ut för framstå-
ende kulturellt, socialt eller konstnär-
ligt arbete. Inskriptionen på medaljen 
lyder på latin: Illis quorum meruere 
labores. Översatt till det språk vi van-
ligtvis använder i Ersnäs är detta ut-
tytt: ”åt dem vilkas mödor gjort dem 
förtjänta”. Vad redaktionen känner till 
är detta första gången som en person 
med ersnäsanknytning tilldelas denna 
ärebetygelse.  Vi tar av oss luvan och 
bugar.

Årsmöten

18 februari kl 19.00  Ersnäs Byaförening Ankaret
19 februari kl 19.00 Ersnäs Hembygdsförening Ankaret 
23 februari kl 19.00 Ersnäs Samfällighetsförening Ralph Lundstengården
18 mars     kl 19.00  Ersnäs IF Ankaret

Ett framgångsrikt år

Föräldragruppen har summerat 
fjolåret och kommit till resultatet 

att det under 2008 föddes 11 barn i 
Ersnäs. Vi saknar statistik för hur det 
såg ut i det avseendet på säg 1940-
talet. Förmodligen får vi gå så långt 
tillbaka för att möta motsvarande 
höga siffror. 

Enligt noteringarna i Ersnäsbladet 
fl yttade under 2008 14 familjer till 
Ersnäs. Vilket härligt tillskott att gläd-
ja sig åt!

Om jag säger att du är söt kan du 
väl ge mig ett smakprov.

Restaurang Helmers
i Alvik

AfterWork-buffé

fredag 27 feb
från kl. 18

Hela hösten, vecka efter vecka, så 
har det pågått motionsgymnastik 

i skolan. Och gott folk, det fortsät-
ter även på det nya året, vecka efter 
vecka, ända till sommaren. Och vet 
du vad? Det fi nns en plats kvar till 
dig, sist var de tio stycken som har 
insett att det faktiskt är värt besvä-
ret för att må bra. Det är vinst nästan 
direkt och kostnaden är försumbar, ja 
förutom att risken är överhängande 
att du måste skaffa en ny garderob 
när kilona rasar. 

Tag nu chansen och promenera till 
skolan nu på torsdag, klockan 20.00, 
då fortsätter det.

Ett par ord från coachen……

Passet är en timme långt, innehåller 
både fl ås och styrka, inget aerobicpass 
utan mer traditionell friskisgympa.

Vi har hållit på sedan våren -08. Var-
för vi tränar i byn? För det är ekono-
miskt både gällande pengar och tid. 
Så är det också trevligt att skapa lite 
kontakter bybor emellan.

Åldermässigt är deltagarna ca 25-70 
år gamla, främst kvinnor...

Träningsvgiften på 50 kronor går till 
byaföreningen för hyran av lokalen 
Ankaret (som är en mkt bra lokal för 
den här typen av gymnastik, mindre 
bra för bollsporter...)
 
Hälsningar Karolina Svärd

Gympa i Ankaret
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Födda
Nina Dahlbom och Lars Eriksson har fått en dotter den 12 januari 2009. Hon 
vägde 3745 gram och var 51 cm lång. Syskonen heter My och Jill och alla 
bor de på Bäcktorpsvägen.

Hanna Lundberg och Tommy Müller, Ersnäsvägen 44, fick dottern Alva den 
20 december. Hon vägde då 3 385 gram och var 49 cm lång.

Familjenytt
Nedanstående citat är hämtade ur en 
statlig utredning som heter ”Hand-
lingsplan mot buller” (SOU 1993:65):

”Ett starkt buller är oftast mer stö-
rande än ett buller med lägre ljudnivå 
och ett intermittent buller stör mer 
än ett kontinuerligt och regelbundet 
buller. Vissa ljud kan upplevas som 
mer skrämmande eller oroande, t ex 
ambulanssirén, militärflygplan eller 
skottljud. Ett ljud som inte är kontrol-
lerbart, exempelvis det ljud som nå-
gon annan åstadkommer, liksom ett 
ljud som upplevs som onödigt, är sär-
skilt störande.”
----
”Buller från olika fritidsaktiviteter på-
verkar inte bara utövaren utan stör 
även omgivningen. I vårt industria-
liserade och allt mer motoriserade 
samhälle finns det för många män-
niskor ett behov av att komma ifrån 
de bullrande miljöerna för att uppleva 
den livskvalitet som är förbunden med 
stillhet och ro.”

Redaktionen har det höga målet att 
känna till allt av betydelse  som 

händer i Ersnäs by. Tyvärr kan vi kon-
statera att vi inte klarar av den upp-
giften. Det gäller framför allt vår åter-
kommande ruta Familjenytt. Vi har en 
känsla av att alla nyfödda inte kommit 
med. Under den första perioden av 
ett barns liv har ju pappan inte riktigt 
en så central roll som mamman. Men 
hör upp, nyblivna fäder: Här kan ni 
göra en stor insats!! Ta kontakt med 
EBs redaktion och meddela den stora 
tilldragelsen. På så sätt kan även Du 

göra nytta.

Däremot återfinns 14 inflyttade famil-
jer i dessa fyra nummer. Kanske det är 
den korrekta siffran men även här kan 
en del väsentligheter undgått oss.

Därför, kära läsare, hjälp oss på 
den här punkten. Så fort ni får nys 
om något på det här området mejla 
krister@krivision.se eller ring någon 
av oss i redaktionen (se redaktions-
rutan).

Saknas

”Vårt universum är översållat av ga-
laxer, över 100 miljarder, och var och 
en av dem består av 100 miljarder 
stjärnor i runda tal”.

En av dessa stjärnor är vår sol. Cita-
tet är hämtat ur en bok om Den Stora 
Smällan. Bokens undertitel lyder: ”Allt 
Du behöver veta om universums upp-
komst – och lite till.” 

Vi som lever i Ersnäs kan lätt försätta 
oss i en situation där vi får en känsla 
av denna oändlighet, detta ofattbara. 
Vi behöver bara en molnfri vinterkväll 
förflytta oss ut ur det område som 
gatljus och andra mänskliga belys-

ningsanordningar bestrålas av.

Ser vi på oss själva då och då i detta 
större sammanhang, kan resultatet 
bara bli ödmjukhet. Det som vi kan-
ske upplever som problem och be-
svärligheter förminskas, kanske t o m 
utplånas åtminstone för en stund och 
så länge vi böjer nacken och skådar 
uppåt.

Samtidigt får vi ständigt lära oss att 
vi ska fånga dagen, leva i nuet. Det 
är också faktiskt detta som dominerar 
vår tillvara. Och av nödvändighet. I 
annat fall skulle inte någon mänsklig-
het existera. 

Emellertid – det skadar inte att vi ib-
land ger oss chansen att förminska 
vår egen storhet. Som sagt, för oss 
ersnäsbor är det enkelt. Det är värre 
för luleborna, stockholmarna och de 
som bor i London och Paris. Vi i byns 
centrum behöver bara ta sparken 
och åka mot Kammen, Svedjan eller 
Svartskatan. Där är det långt mellan 
belysningsstolparna och ljusförore-
ningarna lyser med sin frånvaro. Här 
har vi också förklaringen till att de 
som bor i dessa delar av Ersnäs ut-
strålar ett sådant filosofiskt lugn.  

Perspektiv på tillvaron

Den 18 december hade Barn och 
Utbildningsnämnden (BUN) sam-

manträde, på det mötet skulle det fat-
tas beslut vad som skulle hända med 
barnomsorgen i Sörbyarna och Ersnäs 
i synnerhet.

Förvaltningens förslag till beslut var 
att: familjer, som tidigare, erbjuds 
plats inom upptagningsområdet även 
fortsättningsvis, eftersom det idag 
finns tomma platser i Antnäs.

BUN gick på förvaltningens förslag, så 
det blev varken förskola i Ersnäs eller 
i Alvik vilket var ett av kraven i samar-
betsgruppen med skolförvaltningen.

Från redaktionens sida så ställde vi 

ett par frågor till Carina Vinza från 
föräldragruppen:

- Hur ser kön ut nu, de 19 platserna 
som erbjöds enligt kommunens sta-
tistik, hur många av dom är kvar?

- Hur har ni tänkt gå vidare, har ni 
diskuterat i föräldragruppen?

Kön har naturligtvis ändrats på en hel 
del ställen och en aktuell siffra går att 
ta reda på. Vi har ju en hel del barn 
som ska in i barnomsorgen inom en 
snar framtid och det gäller att vi job-
bar för att alla ska erbjudas plats i 
närheten av där de bor, där de har sin 
familj sina släktingar och sina vänner. 
Arbetet som vi ägnat oss åt i två år 

nu måste fortsätta. Och en öppen dia-
log bör hållas aktiv tillsammans med 
kommun och politiker, eftersom vi vet 
av erfarenhet att det i slutänden lönar 
sig på ett eller annat sätt.

Just nu hämtar vi andan lite grann ef-
ter det beslut som tog i december. Vi 
laddar batterierna för att ha kraft till 
att jobba vidare med frågan. Detta är 
viktigt för oss alla, barnfamilj som by 
invånare, vi måste arbeta för att hålla 
kvar vår by på kartan som en attrak-
tiv plats att bo på. Vi vill hela tiden 
kunna välkomna nya familjer till en by 
som har god sammanhållning massor 
av omtanke och stor kvalitet vilket gör 
att vi hela tiden växer. 

Barnomsorgen i Ersnäs

Ljud och dess motsats - 
oljud
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Föräldragruppen

Ersnäsbladet utges av Ersnäs byaför-
ening och är öppet för alla (föreningar, 
företag och enskilda) med anknytning 
till byn och utkommer med fyra nummer 
per år. Resterande manusstopp under 
2009 är 11/5, 24/8 och 9/11 och utdel-
ning fredagen därpå. 

I redaktionen: 

Sven Persson, 311 80 och E-postadress 
persson.sven@telia.com

Krister Öhman, 312 59 och E-postadr 
krister@krivision.se

Bo Axhammar, 311 04 och E-postadress
bo.axhammar@arcticview.se

Våra två ”sidor”
Ersnäs har en egen hemsida,
www.ersnas.se men vi finns naturligt-
vis även med på kommunens byasidor 
på adressen:
www.byar.lulea.se och välj där 
Ersnäs.

Ersnäsbladet  finns också att läsa/hämta 
från byns hemsida www.ersnas.se
och där ser du bilderna i färg. Där finns 
även tidigare nummer.

Ersnäs populära föräldragrupp fort-
sätter att träffas varje tisdag kl. 

10.00 och som vanligt turas vi om att 
träffas hos varandra. 

Ni som vill vara med i gruppen är 
hjärtligt välkomna. Kontakta Camilla 
Bäckström 0920-31022.

Sofia Olsson

EU-pengar

Byns sex föreningar ansökte i juli i 
fjol om 500 tkr av de pengar som 

till större delen kommer från EUs bud-
get och som kan användas för lands-
bygdsutveckling. Första anhalten i 
den här proceduren var kommunen. I 
sitt svar hänvisades vi till en typ av 
program som kallas Leader. Dessa 
program är ett sätt att decentrali-
sera beslutsfattandet. I stället för att 
besluten och hanteringen av ansök-
ningarna sker centralt, i Luleå eller i 
Stockholm, bildas grupper på den lo-
kala nivån som ansvarar för medlen 
och fattar besluten.

Det är den vägen vi kommer att gå. 
Just nu bearbetar vi vår ansökan för 
att anpassa den till de nya förutsätt-
ningarna. Vi berättar i kommande 
nummer om hur det utvecklar sig.

Toa

Den minnesgode läsaren kanske 
erinrar sig att vi i februari i fjol 

hos kommunen ansökte om pengar 
för att utrusta Torget med en toalett. 
Ansökan tycks ha gått vilse i Stads-
husets korridorer men har nu efter en 
del detektivarbete kunnat spåras.

Herrar Björnström och Persson be-
sökte helt nyligen handläggande 
tjänsteman på Fritidskontoret. Kom-
munen söker i fall som detta i första 
hand hitta andra finansieringskällor 
än den egna kassakistan. En ny an-
sökan har utformats på basis av vår 
tidigare. Adressaten den här gången 
är Boverket. Nu får vi se om det blir 
möjligt att till sommaren sätta igång 
med det arbete som leder till att vi 
kan tillfredsställa vissa av våra behov 
även i anslutning till Torget. 

Här är Miranda, Maya och Hugo i full aktion

Ett stort tack till alla som hjälpte till 
med julgranen på Torget. Gunnar 

Lauritz som skänkte granen, Helge 
Björnström som fällde den, hjälpte till 
med transporten, ljussättningen, res-
ningen och mycket annat, Hans Sun-
dén som transporterade den till Torget 
och även bytt ut trasiga lampor under 
tidens gång, Anders Isaksson med 
traktor som reste granen, Hans Blom-
qvist, Elaine Blomqvist, Sven Persson 
som hjälpte till med resningen och 

inte minst Elisabet Persson med dot-
ter som bjöd på varm och god glögg 
när allt var på plats.

Det är inte alltid så lätt att få tag i 
dessa stora granna granar men 
årets julgran är redan klar. Fol-
ke Larsson har skänkt en av sina 
gårdsgranar. Ett stort tack till Folke.

Ulla Isaksson-Axhammar

Julgranen på Torget

Prenumerera på
Ersnäsbladet

Redaktionen erbjuder årsprenume-
rationer av Ersnäsbladet till ut-

socknes boende.

Priset är satt till 100 kronor/år inkl 
porto. Bladet sänds per post till pre-
numeranten. Priset för årets fyra 
nummer ger ett litet överskott som 
går rakt in i Byaföreningens kassa.

Anmäl Din prenumeration till
krister@krivision.se eller till telefon 
31259. Sätt in prenumerationsavgif-
ten på PlusGirokonto 80 98 75-8.

Även i fortsättningen kommer Ersnäs-
bladet att delas ut till byns alla 275 
brevlådor utan avgift.

Ersnäsbladet finns ju även på
www.ersnas.se

Den som har såna vänner som jag 
behöver inga fiender.
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Visst har vår by även tidigare blivit 
hemvist för personer och familjer 

med utländsk bakgrund. Men säkerli-
gen är det få som kan matcha familjen 
Williams internationella förankring: 
Fru Viki kommer från Ungern och 
herr Shane kommer från Irland. De tu 
möttes i Australien för tio år sedan. 
Nu arbetar Shane i ett kanadensiskt/
amerikanskt företag i Sverige – och 
Finland – efter att tidigare ha tjänat 
sitt levebröd både i Saudiarabien och 
borta vid Bajkalsjön i Sibirien.

Hösten 2008 blev Shane och Viki 
ersnäsbor tillsammans med sönerna 
Seán och Èoghan och döttrarna Réka 
och Emese. Detta är ett äktenskap i 
balans: pojkarna har fått irländska 
namn och flickorna ungerska. Nu bor 
familjen på Tranmyrvägen 6.

Med en viss hårddragning kan vi säga 
att vi kan tacka Kina för att vi har be-
gåvats med ett sådant internationellt 
inslag i vår by. Kinas osannolika eko-
nomiska utveckling ökar kraftigt värl-
dens behov av stål. I Pajala och i när-
liggande finska Kolari finns en sedan 
länge känd järnmalmsfyndighet, Kau-
nisvaara. Ett kanadensiskt företag, 
National Resources, med uppbackning 
av amerikanskt kapital, har förvärvat 

brytningsrättigheterna till denna före-
komst. Förberedelserna  är igång. Ett 
sextiotal anställda finns i Luleå, Pajala 
och Kolari. Det här projektgänget leds 
av ersnäsbon Shane Williams med ti-
teln project manager. Går allt enligt 
planerna kommer de första lasterna 
järnmalm att lämna Pajala 2012.

Än så länge har familjen Williams 
mest sett vår by i vinterskrud. Men 
även om snö är en sällsynthet på Ir-
land, har familjen verkligen tagit vara 
på det goda vintern har att erbjuda 
oss. Pojkarna deltar i Skidkul (se förra 
numret av EB), Séan spelar hockey 
i Rosvik, Måttsundsbacken får besök 

och både Shane och Viki har utnytt-
jat det preparerade skidspåret från 
Hääschkurvan upp till Hemberget. Vi 
räknar med att Ersnäs Stjärngäng (de 
ersnäsbor som deltar i Nederluleåsta-
fetten) nu har fått nya medlemmar.

Viki finns med i föräldragruppen och 
har på det sättet fått god kontakt med 
många ersnäskvinnor som ser till att 
människosläktet lever vidare. 

EBs utsände ser fram emot att möta 
familjen både i skidspår, på Hem-
bergsleden och i samband med raden 
av årligen återkommande arrange-
mang i byn.

Internationellt på Tranmyrvägen

Köket är stort, säkert 35 m2. Björk-
golvet är nyslipat och polerat. Det 

bjuder in till dans. I det här huset i 
skogsbrynet upp emot Gläntan bor 
sedan i slutet av oktober Maria och 
Jonas Engström med sina båda pojkar 
Simon 7 år och Anton 4 år.

Jonas barndomshem ligger några 100 
meter längre ner i sluttningen med-
an Marias uppväxttrakter finns 1200 
km längre söderut. Färdas vi så långt 
hamnar vi i Oskarshamn. 

Vid Universitetet här i Luleå kan man 
bl a studera teknisk fysik. En förut-
sättning för att ägna sig åt detta av-
ancerade ämne är att man har talang-
er på det matematiska området. Och 
sådana talanger är Maria och Jonas 
utrustade med. Det var dessa studier 
som förde dem samman i mitten av 
90-talet. Efter avlagd grundexamen 
(civilingenjör) gick de båda vidare 
med doktorandstudier. Jonas kunde 
2005 kröna sitt huvud med en dok-
torshatt. 

Efter sin examen fick Jonas jobb på 
ABB i Västerås. Lägenheten ute på 
Porsön byttes mot ett radhus vid Mä-
laren . Maria fick klara av sitt fortsatta 
doktorerande på distans.

Trots ett stimulerande jobb kände sig 

Jonas inte helt tillfreds. De 
norrländska fria vidderna 
hade ersatts av en mer 
sammanträngd tillvaro i 
västmanländsk tappning. 
En slags kvävande känsla 
infann sig. Sökljuset rik-
tades mot den norrbott-
niska arbetsmarknaden. 
Och si, där erbjöds ett 
jobb på ett forskningsin-
stitut i Öjebyn som heter 
SWEREA Sicomp. Detta 
är en FoU-organisation 
som funnits i ett 15-tal år 
och som ägnar sig åt att 
ta fram nya – och natur-
ligtvis bättre – komposit-
material.

Ersnäsbladet avstår från 
att fördjupa sig i ämnet kompositer. 
Detsamma gäller ämnet för Marias 
avhandling som handlar om grundvat-
tensimuleringar. Även om den rubri-
ken kan förefalla teoretisk, är ämnet 
verklighetsförankrat och har lett till att 
Maria sedan ett par veckor jobbar på 
konsultföretaget Sweco med lokaler 
i Gamla bryggeriet vid Bergnäsbron. 
Arbetet med doktorsavhandlingen är 
avslutad. Till våren väntar disputation 
och doktorshatt även för Marias del.

Dessförinnan har emellertid en rad 

Hem till byn

I storleksordning: Jonas, Maria, Simon och Anton

andra viktiga händelser inträffat näm-
ligen Luleå Hockeys fortsatta fram-
fart i elitserien. Här i huset finns en 
mycket hockeyintresserad person. 
Det är herrn själv, Jonas och numera 
finns också äldste sonen Simon med 
på läktaren. I sluttabellen kommer vi 
att återfinna Luleå på femte plats och 
slutspel följer. Simon har för övrigt in-
lett sin egen karriär med hockeyspel 
i Rosvik. Luleå Hockey kan därför om 
ett antal år se fram emot en förstärk-
ning med hemort Svedjan. 

Shane med Emese i famnen, Viki med Réka i famnen, Éoghan och Seán
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Ersnäsbladet hälsade på hos Ersnäs-
revyns producent, Hilding Lindbäck 

och Vanja Lindbäck för att få en prat-
stund kring årets revy.

EB: Årets revy möttes ju av strålande 
recensioner i lokalpressen, Kurirens 
recensent höjde årets revy, om inte 
till skyarna så näst intill. Och som 
vanligt så räckte inte biljetterna till, 
hur känns det så här efteråt när dam-
met från scenen lagt sig?

HL: Det är dammfritt kan man säga. 
- Det blir som en slags tomhet, poff 
så är det bara slut efter allt slit, tilläg-
ger Vanja. Det känns fantastiskt ro-
ligt, fortsätter Hilding, med den stäm-
ning som rådde kring föreställningen, 
allt snack och kommentarer från pu-
bliken. Vi tyckte att det var roligt att 
vara på Norrbottensteatern och per-
sonalen på teatern tyckte det var ro-
ligt att vi var där. Det är den bästa 
scen vi spelat på, dels för oss själva 
och sedan för publiken, alla ser och 
hör bra. Sedan var det ett vinnande 
koncept med revybuffén på teaterres-
taurangen som var mycket uppskattat 
från besökarna.

EB: För vilken gång i ordningen är det 
som revyn sätts upp?

Hilding öppnar pärmen och börjar 
räkna, det kanske är ett måste efter 
mer än tjugo år på revyscenen.
 
HL: Det är den 24:e revyn.

EB: Vilken är det roligaste händelsen i 
revylivet på scenen?

VL: Det är nog när vi satte upp ”Vi 
är här nu” i Stockholm, en otroligt 
uppskattad föreställning under Norr-
bottensveckan. Och vi tyckte vi skulle 
sätta upp den i Luleå också, vilket vi 
gjorde. Vi fyllde Pontushallen, 900 
platser med två föreställningar, ett 
fantastiskt gensvar.

EB: Det heter ju amatörteater men är 
ni verkligen amatörer, med tanke på 
den professionella framtoning som re-
vyn har? Skillnaden mellan amatörer 
och proffs kan ju inte bara definieras 
utifrån om aktörerna har lön eller inte, 
eller?

HL: Jo det är ju så det är, om man 

har lön eller inte. Vi arbetar inte hel-
tid med teater, vi gör det här helt på 
amatörbasis. Vi har alltid försök möta 
nya utmaningar i gruppen genom att 
utbilda och utveckla oss. Då har vi an-
litat professionella regissörer, drama-
turger, scenografer och även textför-
fattare. Naturligtvis så har detta satt 
sin prägel på gruppen och föreställ-
ningarna.

EB: Åter till årets revy, hur vill ni från 
föreningen gradera årets revy?

HL/VL: Vi tycker att det är en av de 
bästa revyerna vi gjort och det tycker 
många från publiken, en av de jäm-
naste revyerna. Det har funnits kvali-
téer i alla nummer, tillägger Vanja.

EB: Vad skiljer årets revy från föregå-
ende års?

HL: Det är flytet och jämnheten samt 
mångfalden i numrena. Men fjolårets 
revy är min favorit, tillägger Vanja.

EB: Genom åren har ni ju levererat re-
vyer som år efter år höjt sig ett snäpp 
och årets revy var ju inget undantag. 
Får ni inte prestationsångest, för nå-
gonstans måste det ju skapa förvänt-
ningar på ensemblen?

VL: Det svänger bland åsikter om vil-
ken revy som var bäst. Det finns en 
trygghet i gruppen, en självkänsla 
som bär långt och man tänker inte på 

Ersnäsrevyn – än en gång, trådlöst och sanslöst
det sättet. Utan vi har ett motto och 
det är att vi skall ha roligt för då har 
publiken roligt.

EB:  Som revybesökare så tar man del 
av en två timmar lång föreställning 
och sedan hem. Men man förstår att 
det ligger betydligt mer arbete bakom 
en föreställning. Kan du kort beskriva 
för våra läsare hur en nyårsrevy blir 
till, vilket arbete ligger bakom?

VL: Mats Pontén vår regissör räknade 
ut en gång att vi hade repeterat 90 
timmar och det är ca 3 veckors ar-
betstid. - Vi träffas varje söndag från 
första september och börjar improvi-
sera och spåna idéer. November och 
december repeterar vi lördagar och 
söndagar. Och sedan är det tio till fjor-
ton föreställningar.

EB: Under årens lopp har ni satt upp 
rena teaterpjäser som Systrarna 
Svensson sybehörsaffär, Triss, Vem 
sköt Ajax och Casablanca. Är det ak-
tuellt med något nytt inhopp på den 
traditionella teaterscenen?

HL: Det finns inga planer, vi har fram-
tidsmöte i mars och då bestämmer vi 
nästa års repertoar.

EB: Avslutningsvis, blir det någon ny 
revy kommande säsong?

HL: Det blir det nog, någon form av 
revy blir det säkert.

Vanja Lindbäck och Lars-Erik Lindvall dividerar om BH:ns användning

Det finns fortfarande kvar några ex 
av   Ersnäsalmanackan 2009 - köp 

den hos Bo Axhammar, tel 311 04.

Sannolikt kommer det även nästa år 
en Ersnäs-kalender. Då kanske den 

är bättre etablerad och många 
bybor kommer att använda 
den som julgåva till släkt och 
vänner när och fjärran.

Här ett julrim till klappen:

Ersnäsalmanackan Gåvan räcker året runt
trots att paketet är så tunt.

Trakten, som skildras, ur havet sig höjde.
Sedan kom bonden som skogen röjde.

Nu ingen ko på ängen vandrar.
Somliga EU för detta klandrar.



6

eyintresserad fader. Kanske blir det 
för övrigt så att fotbollsspelaren Tom-
my blir en förstärkning av byns stolta 
fotbollslag kommande säsong.

Hanna vet vad skidor är. Naturligt-
vis draftas hon omgående för ett av 
ersnäslagen i den kommande Neder-
luleåstafetten. Dagsformen avgör om 
hon kommer att vara i spåret sönda-
gen den 15 mars. Vad som däremot 
är helt säkert är att familjen till som-
maren kommer att vandra Hembergs-
leden. Hanna har redan bekantats sig 
med delar av den.

knackar byns företrädare i dessa sam-
manhang, Olle Olsson, på dörren och 
hälsar de nya ersnäsborna välkomna 
med en liten gåva.

En av de fördelar, som vi kanske inte 
alla är medvetna om, är att vi under 
vardagarna har utmärkta bussförbin-
delser med Luleå. En som däremot 
har uppmärksammat den saken är 
Tommy. Som en del andra kloka håller 
han sig med privatchaufför dvs han 
åker buss till och från jobbet på Telia. 
Så småningom, då föräldraledigheten 
närmar sig sitt slut, kommer Hanna 
att göra samma sak 
då hon ger sig av till 
sin arbetsgivare Wil-
lys.

Just nu är Hanna 
engagerad i den vik-
tigaste uppgiften vi 
möter i livet: att ta 
hand om nästa ge-
neration. Strax före 
jul föddes Alva. För-
nöjt vilar hon i pap-
pa Tommys famn. 
Men så är hon också 
iklädd en NHL-tröja, 
inhandlad av hock-

Malin Thornberg drog iväg till en 
spannmålsranch i Kansas, USA. 

Detta öppnade nya möjligheter för 
Hanna och Tommy Müller. I augusti 
undertecknades köpekontraktet gäl-
lande en välutrustad fastighet på 
Ersnäsvägen 44.

Då EBs utsände kliver in i huset en 
lördag eftermiddag, känner han sig 
genast välkommen både av husets 
ägare och av golvvärmen i hallen. 
Fastighetens bergvärme ser till att 
minska beroendet av elbolaget.

Tommy är lulebo och Hanna har vuxit 
upp på ett jordbruk i Öjebyn. Tidigt 
började paret spana efter ett boende 
som var mer naturnära än vad Luleå 
centrum kan erbjuda. Någonstans 
söder om stan skulle det vara, gärna 
mitt emellan Öjebyn och Luleå. Och 
ungefär där ligger Ersnäs. 

Nu var det inte bara läget som av-
gjorde valet av bostadsort. Ersnäs 
gav genast ett positivt intryck. La-
gom stort och definitivt naturnära. 
Här är vackert. Under det halvår som 
gått har detta första positiva intryck 
förstärkts. Bara en sådan sak att det 
inte dröjde mer än ett par veckor så 

Mitt i byn

Hanna och Tommy med lilla Alva

Det är inte varje dag nya hus 
uppförs i Ersnäs. Men då och 

då händer det. Som i dessa dagar 
t ex.

De som har vägarna förbi Svedjan 
har sett att där längs Bäcktorpsvä-
gen  och vid uppfarten till Gläntan 
står ett nytt hus, en vacker bygg-
nad i 1½ plan, rött med vita knu-
tar. Ersnäsbladet tar naturligtvis 
kontakt med ägarna för att få veta 
lite mer om detta nytillskott i vårt 
bostadsbestånd.

Annika Gedlund och Dan Johans-
son köpte fastigheten i december 
2007. Annika är luleflicka och Dan 

har vuxit upp i Niemi-
sel. Det var också Nie-
misel som var bostads-
orten innan flyttlasset 
gick till Svedjan. Dan 
och Annika jobbar båda 
på SSAB och sökte där-
för en bostad som låg 
närmare jobbet. Att 
bo inne i stan var ute-
slutet. Så dök den här 
möjligheten upp och de 
båda hade inte svårt 
att bestämma sig.

Det är mycket nöjda 
med sin nya bostadsort. Annika fångar sina 
upplevelser av att bo i vår by med orden att 

”det är mysigt att bo 
här”. Ett fint betyg kon-
staterar EBs utsände.

Tillbaka till det nya hu-
set. Det tog fem dagar 
att få det på plats. Till-
sammans med bygg-
firman, EG Bygg i Rå-
neå, utformade Annika 
och Dan själva denna 
byggnad på nära 150 
m2. Den levererades i 
block, vilket förklarar 
att det gick så raskt. 
Arbetet med innandö-
met är naturligtvis inte 
avslutat. Det pågår för 

fullt. När våra norrbottniska nätter 
är som kortast räknar Annika och 
Dan med att kunna flytta in i sin 
nya bostad.

Det finns djur på gården – tre häs-
tar och två hundar. Även tidigare 
har det säkerligen funnits djur på 
denna fastighet. Liksom flertalet av 
övriga fastigheter av äldre datum i 
Svedjan är dessa torp minnen från 
indelningsverkets tid. Här bodde 
de soldater som byns bönder var 
skyldiga att hålla. Den gård som nu 
har fått en ny byggnad bär namnet 
Stolt – ett typiskt soldatnamn. När-
maste grannen är Elvelins. Här är 
gårdsnamnet Rhen. På så sätt lever 
historien vidare i sin nya och mo-
derna omgivning. 

Nybygge

Annika och Dan i sitt husbygge
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Två minusgrader, en dryg decimeter 
nysnö, en låg sol som förgäves för-

söker värma den enda vilsna själ som 
denna lördagseftermiddag 22 novem-
ber förvillat sig upp till konstgräset 
på Stadshagens IP för att se 18 vilda 
kämpar utkämpa höstens viktigaste 
batalj, Nord mot Syd.

Vi firade att Janne ”Flash” Johansson 
fyllde 40 i veckan. Och det var alltså 
jag som var den iskalle – inte som 
John Mills med sin iskalla Carlsberg 
i filmens Alexandria utan som Lasse 
Sandlin med min iskalla burk Norr-
lands i den första snön på Stadsha-
gen.

Lag Nord i röda tröjor med reklam 
för Ersnäs Taxi anförda av jubilaren 
själv i tröja nummer 10 och gamla 
smeknamnet Fimpen på ryggen samt 
övriga spelare med nordliga rötter, 
sportbladare och Flashiga vänner från 
nordligare trakter.

Lag Syd i blå västar.....  En svängig 

match blev det.

Erik Niva, sen till avspark efter att ha 
åkt hem för att hämta glömda skor, 
använde dessa dojor till att skjuta 1-0 
till Nord, men sen vände Pontus Carl-
gren, Jonathan Jeppsson och Mattias 
Karlsson matchen med varsitt mål till 
Syds fördel, 3-1.

Ändå stod det 5-3 till Nord efter fyra 
raka mål, varav det man minns bäst 
gjordes av Michael Poromaa. Inte så 
mycket för själva målet utan för hans 
sätt att fira det: upp med tröjan och 
med bart bröst kastar han sig på ma-
gen och gör en ”Klinsmann” i snön... 
Huvva!

Lag Syd taktiksnackar i pausen. Be-
slutar täta till bakåt – och av bara far-
ten kommer målen framåt: 4-5 och 
5-5 Robert Laul, det ena på straff. 
Därefter både 6-5 och 7-5 av Pontus 
Carlgren ínnan en Nord-bo gör 7-6 i 
sista minuten, lite för sent för att slu-
tet ska bli spännande.

Bäst på plan: Nords målvakt Anders 
Saxin. Inte bara för att han åkt jorden 
runt med Fimpen och för att Fimpen 
är fadder åt hans dotter Olivia - utan 
mest för ett par rasande granna re-
flexräddningar.

Robert vill att jag ska sätta plusbetyg 
men det gör jag inte. Syns i målpro-
tokollet vilka som varit med förr: Laul 
och Carlgren som gjorde fem av de 
Blås mål, Peter Björklund som två av 
de Rödas.
– Imponerande, säger Joakim Hall, 
ordförande i div 7-klubben Råsunda 
FC, som kommer förbi i andra halvlek 
just som Robert Laul gör ett av sina 
mål.

Råsunda FC är ett Black Army-gäng, 
även om man inte fick kalla sig Black 
Army FC. Den här eftermiddagen 
skulle man egentligen ha tränat, men 
snön ställde till det. Istället ska man 
nu träffa två tilltänkta nya tränare och 
på hemsidan läser jag sedan: ”Jag kan 
säga att mötet gick väldigt bra”.

För inte alls så många vårar sedan 
var det ”Lördagarna på Stadshagen” 
som gällde. Då spelade både Djur-
gården och Hammarby sina första 
träningsmatcher här. I vår kommer 
Djurgården tillbaka hit. Premiär mot 
Sirius14 februari och i mars finns två 
lördagsmatcher inbokade: 7 mars mot 
GIF Sundsvall och 14 mars mot Inter 
Åbo.

Allt detta hände en lördag i Stadsha-
gen, den stadsdel på Kungsholmen 
som första gången nämns på 1600-
talet – under namnet ”Stadens mul-
bete”.

Lasse Sandlin

Gunilla Björklund kompletterar:
Från Ersnäs är Peter, Erik och Janne. 
Ove är från Mörön och Anders Saxin 
är från Antnäs (eller Alvik..). De har 
alla spelat i Ersnäs IF. 

Bakre raden från vänster: Fredrik Lilja, Ove Larsson, Erik Sundén,  
Michael Poromaa och ”Fimpen”, dvs Janne Johansson.
Främre raden: Anders Saxin, Peter Björklund, Erik Niva, Micke Andersson.

Ersnäs i centrum – en iskall dag i Stockholm

Mången ersnäsbo har säkert undrat 
när den planfria korsningen blir 

verklighet?

Då och då har frågan belysts i EB. Lite 
historik kan vara på sin plats.

Under början av 2000-talet så påbör-
jade Vägverket projekteringen av den 
planfria korsningen, den kom så små-
ningom att godkännas av inblandade 
parter och den skickades för slutgiltigt 
godkännande till vägverket centralt. 

Möjlig byggstart sattes till 2006.

Diverse kriser på andra håll i landet 
medförde att konkurransen om peng-
arna ökade och vårt bygge sköts på 
framtiden.

Vi i Ersnäs accepterade inte  detta 
utan en skrivelse samanställdes och 
skickades till Infrastrukturminister 
Åsa Torstensson(c), undertecknad av 
samtliga föreningar i byn. Året var 
2007 och datumet den 20 april. Vi har 

till dags dato inte fått något svar på 
vår skrivelse till departementet, trots 
kontakter med departementssekrete-
raren.

För att råda bot på detta ”vakuum” 
så har redaktionen kontaktat Stefan 
Tornberg, riksdagsman från Norrbot-
ten och partikollega till Åsa Torstens-
son. Han har lovat att ta tag i frågan, 
så förhoppningsvis så har vi Stefan 
Tornberg ”På tråden” och ett svar att 
redovisa till nästa nummer av EB.

På tråden
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Det kom ett mail från 
München...

Hej Sven!

Jag hittade den här rara fi lmen på 
SVT:s hemsida och tänkte att det
kunde vara något för ersnäsbladet 
(om nu fi lmen tänker ligga kvar ett
tag till).

Tyvärr vara jag väldigt liten när den 
spelades in (bodde inte ens i byn då) 
men jag är säker på att några perso-
ner går att känna igen..?

Hälsningar Pernilla Danielsson (alltså 
dotter till Roger + Lena Jacobsson)

Länk till fi lmen:
http://svt.se/play?a=562058

Reds anmärkning: Filminspelningen 
från Ersnäs skola  visades av SVT 
1978-12-16 och rubriken var ”Skola i 
slutet av 1800-talet”.

15 mars Nederluleåstafetten  Idrottsföreningen
22 mars EIF klubbmästerskap på skidor Idrottsföreningen
22 april  Paltmiddag i Ankaret  Hembygdsföreningen
30 april  Majbrasa vid E 4  Idrottsföreningen
13 maj  Byamöte i Ankaret  Byaföreningen
31 maj  Arbetsdag - byaprojekt  Hela byn
6 juni  Nationaldagen fi ras på Torget Hembygdsföreningen/Idrottsföreningen
7 juni  Hembergsledens dag  Axhammar/Persson/Öhman
19 juni  Midsommar på Torget  Byaföreningen
11 juli  Ersnäsdagen   Föreningarna
16 september Surströmmingsmiddag  Hembygdsföreningen
14 oktober Byamöte i Ankaret  Byaföreningen
November Klappjakt på räv  Viltvårdsgruppen
November Julmarknad på    Föreningar/Ralph Lundstengården
  Ralph Lundstengården

Föreningarna har fastställt datum för evenemangen under 2009. Här presenteras listan. 
För att inte läsaren ska missa någon av dessa trevliga begivenheter är det bäst att ta 

fram almanackan och notera. 

Årets händelser i byn

Gällande rekord är från 2006. Det 
året deltog 29 ersnäsbor i Neder-

luleåstafetten. Det året kammade vi 
naturligtvis hem guldet i tävlingen 
mellan kommunens byar om vilken by 
som mönstrar de fl esta deltagarna (i 
förhållande till sin folkmängd) i detta 
arrangemang. Under de sju år detta 
Luleå kommuns aktivitetspris exis-
terat, har vi tagit hem två guld, fyra 
silver och ett brons. Vår argaste kon-
kurrent är Smedsbyn. Byaföreningen 
i vinnande by erhåller 3.000 kronor 
som en förstärkning av arbetet med 
byns välbefi nnande.

Nu laddar vi för att återigen ta hem 
segern. Detta ska ske söndagen den 
15 mars och platsen är Antnäs. Det 
handlar inte om att åka fort utan det 
handlar om att delta. Denna stafet-
tävling på skidor är ett trevligt mo-
tionsarrangemang mellan lag med sex 
deltagare. Enda begränsningen är att 

man ska ha fyllt 13 år. Det räcker med 
att åka fyra km. Hör av Dig till 
persson.sven@telia.com eller 311 80. 

Tack vare Willy Sundvall kan vi nju-
ta av ett välpreparerat skidspår från 
Hääsch upp till det lika välpreparera-
de elljusspåret. Vill Du ha aktuell spå-
rinformation, gå då in på vår hemsida 
www.ersnas.se 

Söndagen efter Nederluleåstafetten, 
alltså den 22 mars, genomförs ett an-
nat årligen återkommande skidarrang-
emang nämligen Klubbmästerskap på 
skidor med Ersnäs IF som arrangör. 
Tack vare ”Skidkul” kommer det helt 
säkert i år bli mer folk än vanligt på 
vårt skidstadion (Gläntan). Då vi när-
mar oss den dagen, kommer Du att i 
postlådan fi nna ett blad med närmare 
detaljer om arrangemanget. Du kan 
även läsa om saken på vår hemsida.

På Spåret

I julens efterdyningar önskar redak-
tionen vidarebefordra ett budskap 

från mänsklighetens ena hälft.

”Både rentjurar och renkor får horn på 
sommaren. Tjurarna fäller sina i bör-
jan av vintern. Honorna behåller sina 
horn tills de kalvat på våren. Det be-

Fekalier

Även om vi nu bor på 
landet, är det trevligt 

att så många hundägare 
avlägsnar den restpro-
dukt som ”människans 
bästa vän” då och då 
lämnar efter sig. Säkert 
närmar vi oss fullkom-
ligheten i vår by även på 
det här området.

tyder att alla jultomtens renar är ho-
nor. Det borde man ju ha begripit. Det 
måste vara kvinnor som klarar av...

..att dra en fet karl i röda kläder, till 
rätt adress, runt hela jorden, på en 
natt, utan att fara vilse”.

Ett konstaterande

Om det fungerar
är det omodernt.

Samordnad uppbörd

Som vi tidigare berättat, har tre 
av byns föreningar beslutat att 

samverka då medlemsavgifterna ska 
betalas. Det handlar om Ersnäs IF, 
Ersnäs Byaförening och Ersnäs Hem-
bygdsförening. Det samarbetet inne-
bär förenklingar både för föreningarna 
och för oss betalande.

I senare delen av februari distribueras 
i postlådorna ett informationsblad och 
en inbetalningsblankett.


