
KOMMANDE EVENEMANG

Nederluleåstafetten
Lördagen den 19 mars i Antnäs.
Gemensam start för samtliga lag 
sker kl. 10.00, upprop kl. 09.50.

EIF klubbmästerskap
på skidor vid Gläntan

Söndag 27 mars. Anmälan från
kl. 11 och första start kl. 12. Fika 
säljs och korvgrillning.

Paltmiddag i Ankaret
Torsdag 14 april kl. 18 i Ankaret!
Anmälan: Karl-Gustav Pettersson 
på 311 33 eller K-G@brevet.se
Hembygdsföreningen.

Pubkväll i Ankaret
Lördag 26 mars kl. 21.00. Samma 
succeband som förra året, Z-ROX.
Ersnäs IF

Majbrasa vid E 4
Lördag 30 april. Ersnäs IF
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www.ersnas.se

Föreningarnas årsmöten

Byaföreningen
Måndag 14 februari kl. 19 i Anka-
ret, sedvanliga årsmötesförhand-
lingar samt fika.

Hembygdsföreningen
Onsdag 16 februari kl. 19 i sko-
lans matsal. Föreningen bjuder på 
fika och alla hälsas välkomna!

Samfällighetsföreningen
Tisdag 22 februari kl. 19 på Ralph 
Lundstengården. Sedvanliga års-
mötesförhandlingar. Välkomna.

Idrottsföreningen
Onsdag 9 mars kl. 19 i Ankaret. 
EIF bjuder på fika. Alla medlem-
mar välkomna.

Ersnäsrevyn
Ersnäs amatörteater gjorde det igen, intog Kulturens hus stora scen och leve-
rerade årets revy. En revy som mer hade karaktären av show och musikal med 
fantastisk musik och sång.      

Majbrasan
Nu råder det ingen tvekan, vintermörkret har sakta men säkert fått vika för 
ljuset. Nu väntar en förhoppningsvis strålande vårvinter som avrundas med 
Majbrasan vid E4-korsningen.

Har ni någonsin föreställt er en 
värld utan några hypotetiska si-
tuationer? 

Dragiga hus är ingen isolerad
 företeelse.

Vi hyresgäster



Födda
Mia Backlund Norberg och Dennis Norberg har fått en dotter som heter My. 
Hon föddes den 7 december och vägde 3825 g och var då 50 cm lång. Sto-
rebror heter Knut. De bor på Klubbvägen.

Inflyttade
Lars, Mari och Leo Molin (3 år), har flyttat in på Ersnäsvägen 69.
Anders Olsson, Viktoria Bäckström och sonen Charlie Bäckström har flyttat 
till Ersnäsvägen 58.

Avlidna
Maria Eriksson         * 18/1 1962     † 16/11 2010
Anna Maria Olsson   * 16/4 1926    † 24/11 2010  
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Familjenytt

Ett begränsat antal 
av årets Ersnäs-al-
manacka finns kvar.

Kontakta Bo Axham-
mar på tel 311 04 så 
kan du köpa dig ett 
exemplar.

B y a f ö r e n i n g e n , 
Hembygdsförening-
en och Idrottsfören-
ingen.

Ersnäsbladet och Ersnäs hemsida 
(www.ersnas.se) går på flera sätt 

”hand i hand”. Det som ska förmed-
las på lång sikt, t.ex arrangemangen 
i byn, allmän info, intervjuer, hamnar 
i Ersnäsbladet. De dagsaktuella hän-
delserna, t.ex. statusen på elljusspå-
ret, upphittat och borttappat hamnar 
på Ersnäs hemsida. Dessutom finner 
du där sådant som är för ”stort” för 
Ersnäsbladet. Utrymmet för hemsi-
dan är nästan obegränsat, känns det 
som. 

Föreningarna i byn har här en fin plats 
för att göra sig kända genom kontakt-
uppgifter, verksamhetsinformation, 
styrelsebemanning (damerna får ur-
säkta uttrycket) osv.

Företagen i byn och skolan har också 
utrymme på Ersnässidan.

Men det är ju också så att en del sa-
ker finns på båda ställena, Kalendern 
med byahändelser t.ex. samt en del 
annat.

Dessutom finns alla Ersnäsblad på 
hemsidan: Från nr 1 till 17 (15 april 
1997 till 24 juni 1999) och alla num-
mer fr.o.m. nr 33 (12 februari 2002). 
De däremellan ligger och väntar på 
att skannas in.

Alla är välkomna att skicka in texter 
och bilder till BÅDA ställena!

Svart är en populär färg just nu. Allde-
les för populär trots att den är oprak-
tisk i många situationer. 

Wikipedia tycker så här: ”Svart är en 
färg som kan definieras som frånva-
ron av alla andra färger eller som när-
varon av pigment av alla andra färger. 
Orsaken till att något för ögat verkar 
svart är att inga synliga färger reflek-
teras”.

Den ”färgen” försvårar många situa-
tioner:

I garderoben: På hyllan med svarta 
kläder kan enskilda plagg inte urskil-
jas, allt är en svart hög.

Länstidningen i Östersund:  ”Enligt 
Statens transportforskningsinstitut är 
svart den farligaste färgen på ett for-
don. Ändå valde Länstrafiken i Öster-
sund att måla sina nya bussar svarta 
i fronten. Många trafikanter har rea-
gerat på hur svårt det är att upptäcka 
bussarna när de kommer på mörka 
vägar.”

Som illustration till mina tankar finns 
den här bilden på några ”snygga 
plagg”.

Krister Öhman

Information och mörker

Nytt år

Ersnäs Byaförerning, Ersnäs IF och 
Ersnäs Hembygdsförening kom för 

ett par år sedan överens om att slå 
samman sina medlemsavgifter för att 
göra livet enklare både för ersnäsbor-
na och för föreningarnas kassörer. Det 
systemet ha fungerat 2009 och 2010 
och det har fungerat bra. Vi fortsätter 
på den inslagna vägen.

En inbetalningsblankett bifogas detta 
nummer. Ersnäs IF är mottagare. Det 
går också att använda EIFs bankgiro 
som är 5970-5996. Längre fram delas 
influtna medlemsavgifter mellan de 
tre föreningarna i tre lika stora delar. 
Många väljer säkert att betala via sin 
internetbank. Glöm då inte att ange 
avsändare! Medlemsavgiften är oför-
ändrat 175 kronor för familj och 100 
kronor för ensamstående.

Att betala medlemsavgiften innebär 
dels bättre ekonomiska förutsättning-
ar för verksamheten i föreningarna, 
dels blir det ett uttryck för ersnäsbor-
nas uppskattning av det ideella arbete 
som sker inom föreningarnas ram.
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Cykelvägen närmast Antnäs

ERSNÄSBLADET utges av Ersnäs 
byaförening och är öppet för alla (för-
eningar, företag och enskilda) med an-
knytning till byn och utkommer med 
fyra nummer per år. Manusstopp under 
2011 är 17 jan, 16 maj, 15 aug och 7 
nov och utdelning fredag 2 veckor ef-
teråt. 

I redaktionen: 

Sven Persson, 311 80 med E-postadr 
persson.sven@telia.com

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

Bo Axhammar, 311 04 med E-postadr
bo.axhammar@arcticview.se

Våra två ”sidor”
Ersnäs har en egen hemsida,
www.ersnas.se men vi finns na-
turligtvis 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.

Vàssèn.

I ett svagt ögonblick fick jag för mig 
att jag skulle skriva om Vàssèn. Jag 

hade inte mer än skrivit rubriken för-
rän jag tänkte: det finns ingenting att 
skriva om den!

Men jag började med några rubriker: 
Bron, slåtter, fiske, jakt o.s.v. Den som 
är intresserad av denna del av Ersnäs 
kan gå in och läsa på byns hemsida.

Vad är då Vàssèn?

Vàssèn (observera att betoningen ska 
ligga på båda vokalerna, som i ”nas-
sen” dvs. grisen). På bondska: Vässn 
- med brett, betonat ä.

Vàssèn kan sägas vara området från 
Alåns utlopp i den f.d. fjärden un-
gefär i NNO riktning från Vasskäret, 
Klubbvägen 240, till Storbron vid 
E 4. I nordost och sydväst begränsas 
Vàssèn av åkerkanten på Skäret res-
pektive i Ersnäs.

Alltså: http://www.ersnas.se/

Leif Lundström

Sedan några år tillbaka kan vi gläd-
ja oss att vi har en gång- och cy-

kelväg till Antnäs. Den är i gott skick 
större delen av sträckan. Emellertid 
gäller det betyget inte delen mellan 
Skäretvägen och Antnäs. Den kan 
lämpligen kallas Gropiga vägen och 
tillhör inte vägnätets stoltheter. EB 
har kontaktat Trafikverket för att höra 
vad som planeras. Så här lyder svaret 
i något förkortad form: 

”Vad gäller parallellvägen Skäret – 
Antnäs så håller Trafikverket på att ta 
fram en arbetsplan vars syfte är att 
vägen ska vara möjlig att sköta för 
Trafikverket. Den är nu en s k ägoväg 
där det är markägarna som ”äger” 
sin del av vägen och staten har inga 
juridiska möjligheter att göra under-
hållsåtgärder på den. Projektledare 
för framtagandet av arbetsplanen är 
Patrik Callgren.

Processen att ta fram en arbetsplan 
är dock tyvärr lång, så tiden för att vi 
ska kunna göra något fysiskt är nog 
inte tidigare än 2012. Sedan finns all-
tid en osäkerhet vad gäller hur mycket 

Från Trafikverkets
hemsida

Aktuellt: Trafikverket har beslutat 
att låta projektet vila, pga mins-
kade anslag.

Projektet har som mål att

• Öka trafiksäkerheten och fram-
komligheten för de oskyddade tra-
fikanterna mellan Aleån och Ant-
näs.
• Öka gång- och cykeltrafiken mel-
lan Antnäs och Ersnäs.
• Förbättra tillgängligheten för fot-
gängare och cyklister i byarna och i 
anslutning till utredningsområdet.

pengar vi får för att göra olika åtgär-
der bland annat för cykelvägar.”

Svaret är undertecknat Anders Lund-
ström. Redaktionens djärva slutsats 
är att vi får leva med Gropiga vägen 
ett antal år framöver.

Vad fattas?

Första året utmärkelsen ”Årets by” 
delades ut var 1995. Premiärbyn 

var Ale. Sedan dess har följande byar 
tagit emot utmärkelsen: Smedsbyn, 
Kallax, Sundom, Alvik/Långnäs, Jäm-
tön (två gånger), Niemisel, Klöver-
träsk, Mörön, Brändön/Örarna, Avan 
och i år Holsvattnet.

Byaföreningarna ansöker om utmär-
kelsen. Kommunens landsbygdskom-
mitté beslutar och priset är, förutom 
äran, 10.000 kronor som förstärkning 
av byaföreningskassan.

Hösten 2010 sände vår byaförening in 
sin ansökan. Detta har hänt tre gång-
er tidigare. 14  argument presente-
rades (finns på hemsidan). I mitten 
av december stiger spänningen. Ska 
ordf  Sundén kontaktas av Stadshu-
set för att infinna sig vid fullmäktige-
sammanträdet den 20 december? Det 
kom varken något telefonsamtal eller 
mejl. I stället var det byaföreningen i 
Holsvattrnet som fick den äran.

Engagerade personer i byafören-
ingarna runt om i kommunen utför 
ett storartat arbete, alltid på ideell 
grund. Absolut ingen avund riktas 
från vår sida mot Holsvattnet. Det-
samma hade helt säkert gällt hols-
vattnetborna om nu Ersnäs hade haft 
lyckan med sig.

Ändå måste vi fråga oss hur det kom-
mer sig att vår idoghet inte gett någon 

utdelning i det här sammanhanget. 
Allting här i livet har ju sin förklaring. 
Ja, nästan allt!

Kanske byn är för stor. ”Litet är vack-
ert” var ju en slogan för några årtion-
den sedan. Vi har det för väl förspänt, 
belägna som vi är vid en kommunika-
tionspulsåder och i närheten av cen-
trum med allt som där erbjuds. Kan-
ske läsarna kan komma med förslag 
till förklaring?

Det finns cirka 40 byar i kommunen. 
En linje i Landsbygdskommitténs 
överväganden kan vara att alla byar 
någon gång ska belönas. Det skulle i 
så fall betyda att Ersnäs senast 2039 
skulle erhålla utmärkelsen. De som 
ligger bakom årets 14 argument har 
då till den alldeles övervägande delen 
gått hädan. Det går heller inte att hur 
länge som helst leva på gamla meri-
ter. Det är de som nu är i 30-årsåldern 
och några år äldre som får se till att 
det blir möjligt att göra nya förteck-
ningar över argument. Hoppet är ju 

det sista som överger människan.

Ett tillägg bör göras. Även om vi inte 
varit framgångsrika i just det här 
sammanhanget hör det till saken att 
Ersnäs erhållit offentligt stöd i olika 
former och för olika projekt från bland 
annat Landsbygdskommittén.
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Om Linn som föddes på 
E4 i Ersnäs

Måndag den 20 december 2010  kl. 
00.25  föddes Linn, vikt 4070 gr, 

hennes födsel var inte särskilt drama-
tisk, men ganska ovanlig. På väg (i bi-
len) till Sunderbyns sjukhus kom Linn 
på att nu ville hon ut, så mellan södra 
och norra avfarterna till Ersnäs föddes 
hon, i framsätet i bilen, i  110 km. fart 
(förmodligen fortare). 

På el-parkeringen vid norra infarten 
till Ersnäs, med de nyfödda flickebar-
net  i famnen, kunde dom invänta am-
bulansen, som snabbt var på plats. 
När ambulansen kom ville dom inte 
flytta mamman och den nyfödda, det 
var för kallt, så en ambulanspersonal 
åkte med i bilen till sjukhuset, fram-
me på sjukhuset kunde dom köra in 
i värmen och ta hand om barnet och 
mamman för att klippa navelsträngen 
m. m.
 
Pappa fick ägna sej åt att städa bilen, 
bilens säten är skinnklädda.

Mamma Maria Hanno, pappa Rickard 
Risberg och lilla Linn kunde på efter-
middagen samma dag åka hem till 
Roknäs där syskonen Lova 5 år och  
Anton 2 år väntade på den nya famil-
jemedlemmen, hela familjen mår bra.  

Elaine Blomqvist, bekant till familjen. 

Liten årskrönika

Hur använde vi det gångna året? 
Det bor runt 600 personer i 

Ersnäs. Det betyder att vi har 600 
varianter av svar på den frågan. Det 
är betydligt lättare att besvara frågan 
om den handlar om vad som skedde 
på byanivån. Här listas några av hän-
delserna, de unika händelserna. De 
årligen återkommande såsom Ersnäs-
dagen och alla andra arrangemang 
tas därför inte med.

• Enligt noteringarna i Ersnäsbladet 
föds sex barn och 11 familjer flyttar 
till Ersnäs.
• 18 ersnäsbor ställer upp i Nederlu-
leåstafetten.
• På Torget byggs en handikappan-
pasasad toalett och ett förrådsutrym-
me. Bagarstugan och Torpet kopplas 
in på kommunens VA-nät.
• Nio ersnäsbor deltar i en resa till No-
véant i nordöstra Frankrike. Detta blir 
inledningen till ett vänortssamarbete 
med denna franska kommun och by-
arna Alvik, Antnäs och Ersnäs.
• Till ”Årets Ersnäsare” utses Hilding 
Lindbäck med motiveringen ”för att 
under många år och inom många om-
råden, engagerat, kunnigt och med 
fantasi verkat för ett aktivt Ersnäs.”
• En björn fälls i skogarna öster om 
byn.
• Ersnäs Amatörteaterförening firar 
sitt 25-årsjubileum.
• För första gången arrangeras Hem-
bergsutmaningen, ett terränglopp 
längs Hembergsleden.
• En tradition etableras: Ersnäs IF 
bjuder ersnäsbarnen på en resa till 
äventyrsbadet i Piteå med Ersnäs Taxi 
som transportsponsor. Ett 20-tal barn 
deltar.
• Ersnäs IF går upp i fotbollens divi-
sion 4.

WC-bygget på Torget

Den handikappanpassade toaletten på 
Torget inkl. förrådet är snart i hamn. 
Lite detaljer återstår dock som mon-
tering wc-stol, tvättställ och dusch. 
Till våren byggs rampen in till själva 
toaletten och en mindre till förrådet.

Kostnaden för hela projektet blev ca 
185 000 kr och av det har vi fått bi-
drag från Bygdemedel (Länsstyrelsen) 
med 90 000 kr och resterande från 
Samfälligheten, Hembygdsförening-
en, Byaföreningen, Teaterföreningen 
och från de olika arrangemang som 
anordnades på Torget i sommar.

Vi säger redan nu ett stort tack till alla 
som grävt, byggt, bidragit med peng-
ar och med arbetskraft. Invigningen 
får vänta till våren.

Torggruppen gm 
Ulla Isaksson-AxhammarArbetsläget på WC-bygget den 24 juni

Paret fördes i ambulans till Ljung-
by lasarett, där kvinnan röntgades 
för befarade benbrott medan man-
nen fick ett kraftigt slag i huvu-
det.

Smålandsposten

Stavningsreform

Inte är det varje dag vi tänker på att 
stavningen av våra svenska ord har 

en del märkliga inslag. Men så är det 
vid närmare eftertanke. Detta är hel-
ler inte en ny iakttagelse. 1931 pre-
senterade Folkskollärarförbundet (de 
ville nog underlätta tillvaron för sina 
elever) ett förslag till stavningsre-
form. Här några exempel:

Jorde i stället för gjorde; juga i stället 
för  ljuga; jälp i stället för  hjälp; jök i 
stället för  gök; varj i stället för varg. 

Detta är bara några exempel. Som vi 
vet, blev det ingenting av med den 
reformen. Framöver blir det nog obe-
hövligt att fundera på förenklingar av 
det här slaget. Engelskan invaderar 
svenskan. Med nuvarande takt finns 
det kanske inte så mycket kvar av hjäl-
tarnas språk vid nästa sekelskifte. Av 
någon outgrundlig anledning har inte 
SD insett att hotet mot vårt kulturarv 
inte kommer från Mesopotamien utan 
från ett land på andra sidan Engelska 
kanalen och framför allt från ett land 
på andra sidan Atlanten.

Sven Persson

Ersnäs IF informerar

Inför återkomsten till div. 4 i fotboll 
har vi en ny tränarstab bestående av 
Håkan Johansson (huvudansvarig), 
Magnus Jatko (Håkans högra hand) 
samt Erik Westerberg (spelarresurs).
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Ur Ersnäsminnen av Ralph Lundsten

Fortsättningsskolan i Ersnäs våren 1952. Ralph Lundsten står andra från vänster i mittre raden, med ljus skjorta.

Ersnäsbladet redaktion har av Ralph 
Lundsten fått sig tillsänd ett ut-

drag ur Ralphs bok ”En själens vaga-
bond” i elektronisk form, en pdf-fil. 

Det kan verka avlägset nu här i månadsskiftet 
jan/feb att skriva om våra flyttfåglar men när 
nu januari ligger bakom oss så rullar tiden på. 
Snart så hörs och syns fågelsträcken i skyn, 
först ut är sång- och knölsvan. Så småningom 
så ser vi gässen och tranorna på ängarna i jakt 
på något ätbart.

Tranan är något av adelsmärke för Ersnäs även 
om den är Västergötlands landskapsfågel så 
har den satt sin kulturella prägel på Ersnäs. 
Med namn som Tranmyrvägen och de regelbun-
det återkommande rastplatserna på ängarna i 
Ersnäs så får vi betrakta Tranan som signum för 
byn. En vuxen trana är ca 96-119 cm och har 
ett vingspann på 180-222 cm och väger 4-6 kg. 
Oftast läggs 2 ägg i april/maj som ruvas i ca en 
månad och familjerna håller ihop även sedan 
ungarna blivit flygfärdiga. De flyttar även fa-
miljevis eller flera familjer tillsammans och det 
sker via två flyttvägar. Den ena flyttvägen går 
via Tyskland och Frankrike till Sydspanien och 
den andra genom Östeuropa och Italien till Tu-
nisien. Så nu vet ni var ifrån våra ”charterturis-
ter” kommer när du hör det välbekanta trum-
petandet i skyn.

Utdraget innehåller avsnittet Ersnäs-
minnen.  Boken är på 335 sidor och 
utdraget innehåller 7 sidor. Tack för 
det, Ralph.

Medan vi grunnar på hur materialet 
ska användas så visar vi denna bild 
där flera Ersnäsbor borde hitta igen  
sig. 

Ersnäs ”adelsfågel”E 4-korsningen

Inget nytt beträffande E 4-
korsningen. Tyvärr så ver-
kar det som om att man 
från centralt håll strypt på 
de ekonomiska medlen för 
insatser i vägnätet norrö-
ver. 

Planerade åtgärder längs 
vägsträckorna Rosvik-Bovi-
ken, E 10 och Bodenvägen 
saknar i dag ekonomiska 
medel, detta trots att det 
har inträffat dödsolyckor. 

Trafikplats Ersnäs, som 
den heter på Trafikverket, 
är kostnadsberäknad till 29 
miljoner kronor.

Frågan om E 4-korsningen 
torde vara en fråga för byns 
föreningars årsmöten, ett 
gemensamt agerande vore 
önskvärt.



6

Gruvan på Sörberget

I majnumret (Nr 66) av Ersnäsbladet skrev Hadar Becke-
näs om gruvan. Här har vi en bild från den tiden, ur Folke 
Larssons samlingar. Fotografen är okänd men verktygen 
tydliga - spett, spade, slägga och skottkärra i trä.

Ersnäs Hemberget, provbrytning av fältspat. Fr vä,
Engberg?, Simon Pettersson och Levi Engström.

Nya tider kanske inte är så nya

EB är som alla vet politiskt obunden. Nedanstående ci-
tat är därför inte ett politiskt utspel. I stället illustrerar 
det hur vårt tänkande förändras. Detta skrevs för 75 år 
sedan. En intressant fråga:  Vad är det som skrivs idag 
som år 2085 kommer att ses som någonting mindre 
rimligt. Men egentligen, är det inte bara valet av ord 
som har förändras? I vissa fall, inte ens det. Citatet är 
hämtat ur en bokkrönika för perioden 1913-1963 och 
hänför sig till året 1933:

Högerns upprop till Sveriges folk
Vi fordra:
- Klasspolitikens bannlysning
- Näringsvänlig och uppbyggande krispolitik till hela fol-
kets välfärd
- Hjälp åt de arbetsklösa – men rättvisa åt dem som 
arbeta
- Vårt försvarsväsendes återupprättande
- Den inre ordningens orubbliga hävdande
- Sveriges befrielse från bolsjevismen och förbud mot 
rörelser, som på våldets väg vilja omstörta det gamla 
svenska rättssamhället.

Riskfri skog

”Svenska björnar går inte till 
anfall mot människor visar 
försök som Skandinaviska 
björnforskningsprojektet 
gjort i Dalarna. Sedan 2005 
har 169 björnmöten med 
46 olika djur analyserats. 
Åtta av tio björnar flyr när 
de känner vittring av män-
niska, resten gömmer sig. 
Ingen björn har uppträtt 
aggressivt och det är ingen 
skillnad i beteende mellan 
björnhonor med ungar och 
ensamma björnar.”                   Källa: DN 20100831

Elljusspåret

På www.ersnas.se kan du läsa om 
det aktuella skicket på elljusspåret 
och anslutningsspåret. Meddela gärna 
Krister vid förändringar.

Ersnäs IF vädjar till bybor och motio-
närer:

Gå inte omkring på skidspåret!

Återvinningsstationen i 
Ersnäs

Våren närmar sig och som bekant 
är, det som göms i snö kommer fram 
vid tö. Vid ett flertal tillfällen har jag, 
tyvärr, sett att material och produk-
ter som egentligen skulle till Återvin-
ningscentralen i Antnäs har dumpats 
utanför containrarna vid vår egen 
Återvinningsstation.

Det ser inte trevligt ut och det är dess-
utom straffbart (böter) som ni kanske 
läst om i media. En stor önskan är 
därför att vi tillsammans sorterar rätt 
och lämnar vårt avfall till rätt Återvin-
ningsstation resp. Återvinningscen-
tral.

Vad som ska sorteras och lämnas till 
Återvinningsstationen (Ersnäs) resp. 
Återvinningscentral (Antnäs) kan ni 
se på ”www.lulea.se” under ”För invå-
nare” och ”Avfall och återvinning”.

Miljöhälsningar
Ulla Isaksson-Axhammar

En repris: Trafikmiljön

Om man kör från Häärskurvan till E 4 
med 50 km/tim tar det 59 sekunder. 
Kör man däremot 30 km/tim tar det 
108 sekunder. Den hänsynslöse vin-
ner sålunda 39 sekunder när han/hon 
passerar genom byn på ett trafikfar-
ligt sätt.
 
Självklart är att om man jämför med 
en högre fart än 50 km/tim så vinner 
man än flera sekunder - och det har 
somliga tydligen räknat fram. 
 
Man kan undra över hur dessa ihopja-
gade sekunder används - om de över-
huvud taget kan användas till något 
som kan motivera de risker och by-
bors ilska som det medför?
 
Nej, slå av på takten och njut i sakta 
mak av byagatans slingrande mellan  
snökarmarna.  Och känn att Du är en 
av dem som bidrar till en trivsam och 
säker trafikmiljö i byn.



7

HUNDENS DAGBOK:
07.00 - Tjohoo, en promenad. Det är det bästa som finns!
08.00 - Tjohoo, hundmat. Det är det bästa som finns!
09.00 - Tjohoo, ungarna är uppe. Det är det bästa som 
finns!
12.00 - Tjohoo, leka i trädgården. Det är det bästa som 
finns!
14.00 - Tjohoo, åka bilen. Det är det bästa som finns!
15.00 - Tjohoo, ungarna kommer hem. Det är det bästa 
som finns!
16.00 - Tjohoo, leka med en boll. Det är det bästa som 
finns!
17.00 - Tjohoo, matte och husse kommer hem. Det är det 
bästa som finns!
18.00 - Tjohoo, hundmat. Det är det bästa som finns!
20.00 - Tjohoo, bli kliad på magen i soffan. Det är det bästa 
som finns!
22.00 - Tjohoo, sova i mattes och husses säng. Det är det 
bästa som finns!

KATTENS DAGBOK:
783:e dagen i fångenskap…
Mina kidnappare fortsätter att tortera mig med bisarra 
dinglande saker. De frossar i färskt kött medan jag tving-
as leva på torrfoder och slemmig burkmat.
Det enda som håller mig igång är hoppet att jag en dag 
ska lyckas rymma, och den milda tillfredsställelse jag får 
av att klösa på möblerna. Imorgon ska jag eventuellt äta 
ännu en krukväxt.
Idag misslyckades jag än en gång med att döda mina kid-
nappare genom att försöka fälla dem med min kropp.
Jag borde kanske försöka vid toppen av trapporna. I ett 
försök att sätta mina förtryckare ur balans, framtvingade 
jag en hårboll i deras favoritfåtölj. Kom ihåg: lägg en på 
deras säng.
Fångade en mus som jag bet huvudet av. Lade den hu-
vudlösa kroppen vid dörren som ett tecken till mina kid-
nappare om vad jag är kapabel till, så att de ska gå runt 
i ständig skräck.
Bemötandet jag fick var en massa klappar, kramar och 
gullande om vilken duktig kissemiss jag är. Saker och 
ting går inte som planerat.
På kvällen dök deras kumpaner upp för någon sorts sam-
mankomst.
Jag blev placerad i isolering under mötet, men jag kunde 
känna doften av deras mat och höra brottstycken från 
deras kriminella planer.
Tydligen var jag inlåst på grund av min kraftfulla förmåga 
att framkalla något de refererade till som ‘allergi’.
Jag måste komma underfund med vad detta är så att jag 
kan använda det till min fördel.
De andra internerna smörar för våra fångvaktare och jag 
vågar inte anförtro mig till någon av dem inför risken att 
någon tjallar.
Hunden släpps regelbundet ur sina bojor men återvänder 
frivilligt. Han är uppenbarligen efterbliven.
Fågeln däremot ger intryck av att vara en informatör. 
Han pratar med våra kidnappare regelbundet, och jag är 
övertygad om att han rapporterar vartenda steg jag tar.
Tack vare sin placering i metallrummet är han för tillfället 
i säkerhet.
Men jag kan vänta.
Det är bara en tidsfråga innan mina planer infrias… 

Insänt av Carin Sundén

HUNDENS och KATTENS DAGBÖCKER

Skidkul i Ersnäs

Ersnäs IF fortsätter med skidverksamhet för barn och ung-
domar. Platsen är som vanligt Gläntan/Skidstadion kl 10.00 
på söndagar.

Och den 27 mars så arrangeras klubbmästerskap på skidor, 
då kan du komma upp och heja fram våra ungdomar i skid-
spåren om du nu inte själv deltar. En uppfriskande prome-
nad upp till Gläntan kan vara balsam för kropp och själ.

Tour de Ski är avslutad med kanske 
något begränsade svenska fram-

gångar, åtminstone utifrån förvänt-
ningarna på Kalla och Hellner med 
flera. Nästa stora skidevenemang är 
VM och det arrangeras av vår granne 
och kanske främste konkurrent, Nor-
ge. Platsen är det anrika Holmenkol-
len som faktiskt ligger i Oslo, en dryg 
timmes promenad från centrum, nåja 
kanske två timmar pga den kraftiga 
stigningen. 

Därefter så är det dags för vårt lokala 
svar på Tour de Ski och VM nämligen 
Nederluleåstafetten den 19 mars. Ar-
rangemanget genomförs som vanligt 
på skidstadion i Antnäs med gemen-
sam start 10.00. Det är en tävling där 
alla har en plats, både elit och mo-
tionär. Tävlingen är uppdelad på 6 st 
sträckor där den längsta sträckan är 

10 km och den kortaste är 4 km.

Den by som har flest deltagare tävlar 
om Kommunens byapris, så nu är det 

dags att börja bilda lag så att Ersnäs 
kan vinna kampen om byapriset. In-
bjudan och anmälningsblankett hittar 
du på www.ersnas.se. 

Nederluleåstafetten 19 mars

Mars 2010 - En fin tävling med fint väder
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www.ersnas.se

I juli i fjol gjorde 30 bybor från Alvik, 
Antnäs och Ersnäs ett oförglömligt 

besök i kommunen Novéant i nordös-
tra Frankrike. Nu är förberedelserna i 
full gång i våra tre byar för att vi i vår 
tur ska ta emot ett 40-tal novéant-
bor första veckan i augusti. Endast 
några få av de kommande besökarna 
har tidigare varit i våra nordliga och 
för dem exotiska trakter. På franska 

finns uttrycket le Grand Nord (Stora 
Nordanland) som beteckning för norra 
Skandinavien. Flertalet har överhu-
vudtaget inte besökt Sverige.

Ytterligare bybor har anslutit sig till 
vår grupp. Fler är välkomna. Vill Du 
medverka i en eller annan form i en 
stimulerade och givande verksam-
het, kontakta då Elaine Blomqvist  

smejob45@lulea.st Vi kommer också 
att undan för undan på vår hemsida 
www.ersnas.se berätta om hur förbe-
redelserna och frankrikekontakterna 
utvecklar sig.

På denna bild, som vi skickat som 
en hälsning till Novéant, är flertalet 
av oss samlade. På skyltarna står att 
läsa: Vi väntar på er.

Jonas har självklart koll på vädret!

Spåret drar fram över fälten i vackra 
böjar. Det går genom några björk-
dungar som växer på tidigare åker-
mark. Därefter dominerar gran och 

En njutning
tall upp till Gläntan och längs elljus-
spåret.

Willy Sundvall är som vanligt den vi 

har att tacka för denna välprepare-
rade led och dessa härliga färder från 
Hääsch och upp mot Hemberget.


