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Ersnäsdagen lördag 6 juli

Ersnäsdagen 2012 var välbesökt, 
regnet hängde i luften, men inget 

fel på trivseln för det.

Vid 2013 års upplaga den 6 juli får vi 
hoppas att vädergudarna är på bäs-
ta humör. Platsen är Torget, där alla 
marknadsstånd, lotteri, laxsmörgås, 
hamburgare, våfflor och kaffet finns. 
Underhållning 13.30-14.30 av Eva 
Rögde. Flyguppvisning med modell-
helikopter. 

Årets Ersnäsare presenteras 14.30

Ralph Lundstengården håller öppet 
som vanligt med mat och fikaförsälj-
ning.

Byaföreningen, Hembygdsföreningen 
samt Ersnäs IF organiserar dagen.

Läs om var du bokar marknadsstånd 
på sid. 2

www.ersnas.se

Nr 78 - 24 maj 2013

KOMMANDE EVENEMANG

Nationaldagen 6 juni
Inget organiserat firande.

Stickkafé i Torpet 16 juni
kl. 18.30-20.30. Fikaförsäljning.

Hembygdsföreningen

Midsommar 21 juni
på Torget kl. 11.30-14.00

Dans runt stången, lotteri, ridning 
samt varmkorvförsäljning.

Byaföreningen

Ersnäsdagen 6 juli
Vi firar Ersnäsdagen kl. 11-15 på 
Torget. Marknad, underhållning, 

servering och mera därtill. 
Föreningarna

Pubkväll 6 juli
Logen kl. 21-01

Ralph Lundstengården, Logen

Franskt Café i Torpet
tisdag 9 juli kl. 19.00

Franskt Café i Torpet
tisdag 23 juli kl. 19.00

Franskt Café i Torpet
tisdag 6 augusti kl. 19.00

Sommarcafé i Torpet
söndag 25 aug

kl. 13-16
Hembygdsföreningen

Stickkafé i Torpet 25 aug
kl. 18.30-20.30. Fikaförsäljning.

Hembygdsföreningen

Årets paltmiddag i Ankaret var inte lika välbesökt som tidigare. Stämningen 
och aptiten var det dock inget fel på. Gästerna var i varierande åldrar och 

det gläds vi åt.  Palten var inköpt hos Nyhléns Hugosons, den var god, nästan 
som hemgjord. Lotteriförsäljning, och till kaffet serverades hembakade muf-
fins. Hembygdsföreningen ordnade kalaset.

Några av oss har missat tillfället. 
Vadå tillfälle? Jo, möjligheten att 

på ett enkelt sätt visa sin lojalitet med 
sin boplats och att medverka till att 
denna boplats, som heter Ersnäs, blir 
än mer attraktiv för oss som bor här 
eller som överväger att flytta hit. 

Saken är enkel. För att stödja bya- 

idrotts- och hembygdsföreningarna 
sätter Du in 175 kronor (familj) eller 
100 kronor (ensamstående) på Ersnäs 
IF:s plusgiro 65472-3 eller bankgiro 
5970-5996.  

Är Du osäker på om Du redan betalat, 
kontakta Sven Persson.

Miss

Allan vaknade nöjd och glad och 
tittade beundrande på den vackra 
flickan bredvid sig.
- Det här var det bästa jag varit 
med om i hela mitt liv, så sant jag 
heter Allan Berg.
- Allan Berg, skrek flickan och 
sprang upp ur sängen. Jag tyckte 
i går kväll att du sa Wallenberg!
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Familjenytt
Födda
Polina och Tomas Sandberg har fått en dotter som heter Laura. Hon föddes 
den 11 april och vägde då 3765 gr och var 50 cm lång. Storasyster heter 
Eva. De bor på Tranmyrvägen.

Inflyttade
Mikael Forsberg och Caisa Larsson har flyttat in på Tranmyrvägen 37.

Tomas Sandberg, Polina och Eva 14 år, har flyttat in på Tranmyrvägen 18.

Erika Olsson har flyttat in på Bäcktorpsvägen 52 B.

Linda Josjö och Rafael Gonzales Ruiz samt Milton 6 år och Malcolm 9 år, har 
flyttat in på Ersnäsvägen 71.

Avlidna
Magnus Samuelsson  * 18/3 1972     † 12/2 2013
       Magnus flyttade till Luleå för c:a 5 år sedan
Ann-Mari Isaksson     * 23/9 1927     † 6/3 2013
       Ann-Mari bodde på äldreboende de sista åren
Rolf Samuelsson       * 10/5 1930     † 29/3 2013
Lars-Erik Ottosson    * 25/2 1939     † 22/4 2013

Skicka gärna in uppgifter som passar i Familjenytt till krister@krivision.se

EIF:s återstående hemmamatcher
2013 på Arena Pålbacka

Hemmingsmarks IF, tor 31/5 kl. 19.00
MSSK, tor 13/6 kl. 19.00
Piteå IF 2, tis 25/6 kl. 19.00

Alviks IK 2, ons 7/8 kl. 19.00
IFK Arvidsjaur, ons 21/8 kl. 19.00
Harads IF, sön 1/9 kl. 16.00
Storfors AIK, sön 22/9 kl. 16.00

En ny sommar stundar

Härlig tid. Nu har nog de flesta 
fåglarna kommit. Man ser många 

ersnäsbor som har börjat kratta sina 
gårdar, sprida blåkorn och kalk, sopa 
infarten och täcka av och sätta ut sina 
trädgårdsmöbler. Om det bar kunde 
bli lite varmare och lite mera sol så 
skulle den riktiga sommarkänslan in-
finna sig.

Jag har noterat att några nya barnfa-
miljer har köpt hus i byn och flyttat in 
senaste tiden. Hörde också häromdan 
att vi nu börjar få så stora barnkullar i 
byn att dagis och skolan inte kommer 
att räcka till. Det är en bra utveck-
ling som jag hoppas skall kunna bidra 
till att vi ska bli Året By nästa år. Vi 
har under några år tävlat med Luleås 
andra byar om den utmärkelsen men 
inte lyckats vinna – ännu. Arbetet 
med att motivera juryn att utse Ers-
näs som vinnare nästa år pågår och 
för att göra ansökan riktigt bra skulle 
vi behöva idéer och förslag från er 
som bor här. Frågan är: varför är Ers-
näs den bästa byn i Luleå kommun?

E4-bygget rullar på i ganska hög has-
tighet och där händer så mycket att 
man har lite svårt att förstå hur dom 
har tänkt…

Vid mitt senaste möte med Byafo-
rum så avhandlades ett par ärenden 
som kommer att beröra oss. Ett av 

dom var vad som skall 
ske med dom 7 lägen-
heterna för äldreboende 
som kommunen har i 
byn. Man har nu utrett 
läget och skall presen-
tera resultatet för kom-
munfullmäktige i slutet 
av maj. Som det ser ut 

så vill man helst sälja ut lägenheterna till någon 
lokal ”entreprenör” som skall äga, underhålla och 
hyra ut lägenheterna. Vi får bevaka frågan och 
jag återkommer med mer information så snart 
det händer nåt.

Ett annat var att kommunen kommer att har ”re-
surser” för att hjälpa till med att genomföra ”pro-
jekt” ute i byarna. Här finns det anledning att 
fundera på vad som skulle behövas göra i Ersnäs. 
Förslag efterlyses?

Slutligen lite om Ersnäs By på Facebook. Med-
lemsantalet har ökat ordenligt den sista tiden 
och vi har nu 127 medlemmar. Unga och äldre. 
Aktiviteterna (inlägg och kommentarer) har ock-
så ökat och den senaste veckan har det handlat 
mycket om bilder från förr och vårens ankomst.

Birger Johansson
Ordförande i byaföreningen

En 4,8 m lång träbåt finns upplagd 
vid Dålakajen. Den är märkt Renove-
ringsobjekt, vilket också är en korrekt 
beskrivning av denna farkost. Den 
står gratis till förfogande för eventuell 
intressent. Meddela dock för ordning-
ens skull ägaren, Sven Persson tel 
311 80.

Få ersnäsbor lär väl vid det här laget 
vara omedvetna om Hembergsleden 
som invigdes 2005. Vandraren kan 
välja mellan  3 km, 4 km eller hela 
sträckan 6 km. Det finns en upptryckt 
guide, både på svenska och engelska. 
Den får Du tag på genom att kontakta 
Bo Axhammar eller Sven Persson (se 
redaktionsrutan). 

Även i år kunde Byaföreningen räkna 
in en kassaförstärkning på 2 tkr tack 
vare skidåkande bybor. Det handlar 
om Nederluleåstafettens byapris. Elva 
bybor gled fram i spåren i antnässko-
garna den 16 mars. Men antnäsarna 
själva var flitigare och tog därför hem 
byaprisguldet och 3 tkr.

Notiser

Marknadsstånd till 
Ersnäsdagen

Alla bord placeras vid Torget. 100 
kr/st. Beställning hos Rose-Mari 
Bäckström, 070-636 28 82

Hembygdsföreningen behöver 
serveringspersonal för Ersnäsda-
gen. Anmäl Dej till Elaine Blom-

qvist, 076-6451201
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Årets Ersnäsare

ERSNÄSBLADET utges av Ers-
näs byaförening och är öppet för alla 
(föreningar, företag och enskilda) med 
anknytning till byn och utkommer med 
fyra nummer per år. Manusstopp un-
der 2013 är 14 jan, 13 maj, 12 aug 
och 4 nov och utdelning fredag 2 veck-
or efteråt. 

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

Elaine Blomqvist, 310 52 med E-post
smejob45@lulea.st

Karolina Svärd, 312 13, med E-post
svrd.karolina@gmail.com

Våra två ”sidor”
Ersnäs har en egen hemsida,
www.ersnas.se men vi finns natur-
ligtvis även med på kommunens bya-
sidor med adressen 
www.byar.lulea.se och välj Ersnäs.

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

Folke Larssons bildutställning ”Ers-
näs förr och nu” samt Hembygds-

föreningens bildutställning ”Husbilder 
från Svartskatan” av Malin Eriksson 
Hermansson 1948, finns numera på  
www.ersnas.se 
Den senare med kompletterande bil-
der i färg av Folke Larsson på uppdrag 
av Ersnäs Hembygdsförening, som är 
ägare av bilderna. Totalt är det ca 185 
bilder.

Gå till Historia och skrolla ner några 
skärmhöjder, så hittar du länkarna till 
bilderna.

Ersnäsbilder

Det var 2007 som utmärkelsen 
Årets Ersnäsare instiftades. Den 

person koras, som genom ideellt ar-
bete gjort/gör insatser som främjar 
vår by. En jury beslutar om vem som 
tilldelas utmärkelsen. Juryn består av 
Rose-Mari Bäckström (tel  310 58), 
Karl-Gustav Pettersson (tel 311 33 el-
ler K-G@brevet.se) och Sven Persson 
(se redaktionsrutan).

30 april är en av Sveriges officiella 
flaggdagar. Ett ytterst fåtal ersnäsbor 
hissade fanan den dagen. Till saken 
hör att byn har en egen lista över of-
ficiella dagar, de dagar då flaggan his-
sas på Torget. Inte heller i den listan 
ingår 30 april. Då förslaget till denna 
lista var ute på remiss via Ersnäsbla-
det  var det ingen  som protesterade. 

Dessa båda realiteter kan väl inte be-
tyda annat än att ersnäsborna är redo 
för att avskaffa monarkin och i stället 
införa ett republikanskt styrelseskick 
eller..?  I sammanhanget bör emel-
lertid tilläggas att dagen därpå, den 1 
maj, siktades enbart fyra flaggor i byn 
varav en på Torget.

Slutsats: Ersnäsbon flaggar varken för 
det ena eller det andra. Men kanske 
med undantag för vår egen dag, Ers-
näsdagen, som i år infaller lördagen 
den 6 juli. Redaktionens flaggspanare 
kommer att fullgöra sina skyldigheter 
också den dagen.

Flagga för Ersnäs

En sådan rubrik kan göra vem 
som helst misstänksam. Men den 

här gången döljer det sig inte något 
skumt i detta ord.

För några veckor sedan anlände en 
ung fransman till byn. Han heter Mick-
ael Dangin och är 22 år gammal. Han 
är här inom ramen för ett EU-program 
som gör det möjligt för ungdomar att 
som volontär vistas i ett annat land 
en tid.
 
Mickael kommer att engageras i en 
rad olika arbetsuppgifter, till en början 
med anknytning till skolorna i kom-
munen. Längre fram på sommaren 
kanske förbipasserande kommer att 
se honom sysselsatt med underhålls-
arbete på Torget. Detta som ett par 
exempel.

Nu kommer vi in på gratiserbjudan-
det. Det handlar om att skaffa sig 
elementära kunskaper i det franska 
språket eller att utveckla den franska 
som redan är på plats i hjärnkontoret. 

Intresserade sänder ett mejl till pers-
son.sven@telia.com  Vi ska tillsam-
mans hitta de lämpliga formerna.

Vi kommer under sommaren också 
att arrangera ett franskt café i Torpet 
vid tre tillfällen (se evenemangsrutan 
på första sidan). Under en del av fi-
kastunden samlas under Mickaels led-
ning de som inte alls är bevandrad i 
språket men intresserade för att lägga 
sig till med några ord och fraser. Un-
der en annan del av träffen samlas vid 
ett annat cafébord de som kan prata 
en del franska.

Fr.o.m. i höst kommer vi att genom-
föra ett projekt innebärande att per-
soner som är 50 + har möjlighet att 
– precis som ungdomar - en tid  som 
volontär verka i vår franska vänort 
Novéant. Kontakta Sven Persson (se 
redaktionsrutan) och Du får veta allt 
om detta. Även för er är sommarens 
franska caféer av intresse.

Under kommande höst och fram till 

Gratis

Efter 15 år i branschen lämnare 
Sven Persson sitt uppdrag i Ar-

betsgruppen för Nederluleåstafetten. 
Han får en mycket värdig efterträ-
dare nämligen Jonas Persson boendes 
i byns centrum som i årets Vasalopp 
kom på plats nr 230 med tiden 4 tim 
32 min. Visserligen har nämnde före-
trädare åkt dessa 90 vasaloppskilo-
meter ett par gånger. För att undvika 
en ofrånkomlig genomklappning har 
sträckan dock avverkats på två dagar 
med övernattning i Mångsbodarna. 
Läsaren inser lätt att arbetsgruppen 
har fått en rejäl förstärkning. 

Ny deltagare

Kent Bäckström, Bo Axhammar, Hil-
ding Lindbäck, Elaine Blomqvist, 
Krister Öhman, Anders Vikberg, sex 
ideellt arbetande personer som ut-
setts till Årets Ersnäsare. Vem blir den 
sjunde? Anmäl Din kandidat till någon 
av jurymedlemmarna senast den 17 
juni. 

årsskiftet kommer 
Rebecca Elvelin, Ant-
näs, att som volon-
tär vistas i Novéant. 
Genom att Mickael 
nu finns på plats här 
hos oss, har Rebecca 
fått ett utmärkt till-
fälle att utveckla sina 
kunskaper i det fran-
ska språket.  Under-
visningen har redan 
börjat (se bilden). 
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Nya styrelser i föreningarna

Ersnäs Byaförening
Birger Johansson, 0920-671 23
Sekr. Elaine Blomqvist, 0920-310 52
Kassör Gunnas Lauritz, 0920-656 03

Ersnäs Idrottsförening
Ordf. Thomas Johansson, 0920-27 14 62
Sekr Kenneth Lundberg, 0920-311 25
Kassör Anders Vikberg, 070-686 84 76

Ersnäs Hembygdsförening
Ordf. Helena Strandberg, 0920-310 13
Sekr. Eva-Lil Olovsson, 0920-310 86
Kassör Elaine Blomqvist, 0920-310 52

Ersnäs Samfällighetsförening
Ordf. Hans Å Strandberg, 0920-379 33
Sekr. Christina Holmberg 0920-312 25
Kassör Tord Marklund, 0920-311 07 

Ersnäs Amatörteaterförening
Ordf. Per Selberg, 0920-229 94 
Sekr. Carin Sundén, 0920-312 64 
Kassör Bengt Sundling, 0920-311 93

Ersnäs motionsdansförening
Ordf. Marianne Hanzi
Sekr. Monica Nilsson
Kassör Erik Nilsson
Gunnel Eriksson, 0920-310 91
 (enda ersnäsbon i styrelsen)

Vänortsföreningen ANEA
(Antnäs, Noveant, Ersnäs, Alvik)
Ordf. Elaine Blomqvist, 0920-310  52
Kassör Gunilla Björklund, 0920-138 60
Sekr. Sven Persson, 0920-311 80

Svartskatan-Ersnäs Jaktvårdsklubb
Ordf. Peder Öberg, 0920-310 03
Sekr. Germund Beckenäs, 0920-25 42 18
Kassör Per-Olof Sundén, 0920-310 44

Viltvårdsgruppen i Ersnäs
Jonas Seger, 0920-311 81

Nytt företag i Ersnäs

Sedan drygt ett år tillbaka har ett 
nytt företag sett dagens ljus i Ers-

näs nämligen Ersnäs Bygg AB. Redak-
tionen hälsade på hos Daniel Larsson 
för att ta pulsen på företaget

Vem är Daniel Larsson?
Jag är 38 år född och uppvuxen i stan, 
när jag var fjorton så flyttade jag till 
Måttsund. Sedan 2001 bor jag med 
min familj i Ersnäs.

Hur länge har du drivit företaget?
Jag började med att starta JDL-bygg 
en enskild firma och jag drev det fö-
retaget i ca ett år. När jag var tvungen 
att anställa personal ombildade jag 
företaget till ett AB och döpte det till 
Ersnäs Bygg. Det företaget har jag 
drivit i ca ett och halvt år, totalt har 
jag varit företagare i tre år. Före det 

har jag varit anställd på olika bygg-
företag, senast var jag anställd hos 
Notvikens fastigheter. Jag var an-
ställd som snickare för att renovera 
ett äldreboende i Töre, ett stort jobb 
på 4000 kvadratmeter där jag tillsam-
mans med en annan snickare var an-
svarig för projektet.

Hur ser det ut på jobbfronten?
Väldigt bra, det finns mycket jobb och 
man får säga bort en del projekt och 
pussla för att hitta tid.

Det är inget åtta till fem jobb?
Nej det är det faktiskt inte. Man stiger 
upp tidigt och när man kommer hem 
är det mycket pappersarbete och räk-
na på jobb. Så man snittar nog  kan-
ske en tolv timmar per dag.

Hur många anställda har du?
Just nu så har jag en anställd. 
Tidigare har jag haft fler an-
ställda men då kan jag inte 

själv producera utan måste åka runt, 
fixa material och jobb. Jag vill jobba 
själv och har bestämt att det skall 
vara jag och en till och behövs det så 
anlitar jag andra snickare med F-skat-
tesedel. Sedan så har jag börjat ett 
samarbete med Måttsunds Alltjänst, 
före detta Wisy, vi har montage på 
Hemmafönster i Luleå, Piteå, Älvsbyn 
och Boden.
 
Det är nog många Ersnäsbor som 
känner igen dig från COOP-arena och 
Luleå Hockey?
Jag jobbar ideellt på varje hemma-
match, man försöker hinna med det 
också. Det är kul man vill ju hjälpa sitt 
lag för det är en enorm kostnad med 
personal det vet man ju själv när man 
har anställda. Så det är ett viktigt 
stöd. Det är 300 personer som jobbar 
ideellt på hemmamatcherna.

Från redaktionen önskar vi lycka till 
med verksamheten.

Ibland går luften ur en. Och 
lusten att jobba för byn.

En strålande solig dag med sä-
songpremiär för att vandra Hem-
bergsleden. I sällskap hade jag 
en långväga gäst. Inte utan 
stolthet visar jag upp våra om-
givningar. Efter avverkade fem 
km väntar en fikapaus på rast-
platsen uppe på Hemberget med 
den härliga utsikten. När vi an-
länder till platsen, väntar en 
mindre härlig utsikt: en mängd 
avfall från människor som inte 
bryr sig eller som räknar med att 
liksom adeln fordomdags ha tjä-
nare som städar upp efter sig.

Två reflektioner:

 * Ger man sig ut i naturen måste 
väl motivet vara att man gillar att 
vistas i den.  Hur kommer det sig då 
att man uppvisar ett beteende som 
påminner om hur vissa i rubriken an-
tydda djur beter sig? Förslag till svar 
tas tacksamt emot av undertecknad.

*Att bo i större städer har åtminsto-
ne en fördel. Där finns avlönad per-
sonal som städar upp efter folk som 
inte bryr sig. I den miljön behöver vi 
själva  inte engagera oss i renhåll-
ningen. 

Sven Persson
persson.sven@telia.com

Att grisa ner
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Att vistas i en liten by i norra Frank-
rike en vecka - det låter kanske 

inte så upphetsande. Det är ju inte 
sådana upplevelser som resebyråer-
na lockar med - inga pyramider, inga 
playor, inga nattklubbar...

Hos syskonen Louyot i Novèant bodde 
jag och min fru Ulla Lyttkens i sou-
terrängvåningen. Varje morgon klätt-
rade vi uppför spiraltrappan till bot-
tenvåningen. Ulla ropade: ’Cou-cou’ 
i dörren. Michèle svarade: ’Cou-cou’ 
bortifrån köket, frågade om vi so-
vit gott och bjöd oss att sitta ner vid 
frukostbordet. Här på Rue de la Cha-
vet bodde hon med sin bror Gérard, 
f. d. slaktare, och här var vi gäster. 
Bägge var ogifta, och huset var pre-
cis så ombonat och prydligt som det 
brukar vara i såna fall: Foton av släk-
tingar, snidade trächiffonjéer, ljuskro-
nor i taket, stoppade sittstolar, stor 
öppenspis i skulpterad kalksten med 
bordsur på spiselkransen och  små-
bord med porslinsfigurer. De var inga 
latmaskar: Michèle berättade att de 
tillsammans gått pilgrimsleden till 
Santiago la Compostela i Spanien i 
etapper, fyrtio mil per gång, fyra år 
i rad.  

Vi kom just i den kanske vackraste ti-
den: Då de lila syrenerna prunkar, då 
lönnar och björkar just slagit ut, då 
liljekonvaljerna blommar och fälten 
glimrar gula av raps. I Gérards köks-

trädgård vid den lilla bäcken som rin-
ner genom Novèant lyste äppelblom-
morna, sparrisen sköt upp ur jorden 
och potatisblasten hade just börjat 
visa sej. Två dar senare var de deci-
meterhöga, och vi luttrade norrbot-
tensodlare drog en liten avundsjuk 
suck.

Det var ingen hälsoresa precis. Hos 
syskonen Louyot var det fyrarätters 
lunch: Paté, varmrätt, ost och dess-
ert. Likadant vid middagen. Och gi-
vetvis vin till varje måltid. Och en 
apéritif före maten. Dessutom ord-
nades det ett antal ’soirées Français-
Suedois’ med mera mat och vin. Och 

allting så fantastiskt välsmakande att 
det var omöjligt att neka sej nöjet att 
frossa i alla dessa delikatesser. I gen-
gäld fick vi göra cykelturer längs La 
Moselle-floden och promenera längs 
Rudemonts höjder, där vi såg orkidé-
erna blomma och fick en vidunderlig 
utsikt över den vackra Moselledalen. 

Vårt program var sannerligen väl-
fyllt: Själva hann vi med att se den 
botaniska trädgården i Metz, vara på 
högmässa i den svindlande vackra ka-
tedralen, stå och sälja norrbottniska 
varor på loppmarknaden i Novèant, 
gå ’liljekonvaljstigen’ runt byn, lyssna 
på en hänförande konsert av en ita-
liensk kör, och sen avsluta med mid-
dag med dans. Detta på en dag. Lägg 
sen till besök i grannstaden Nancy, 
bussresa till den lilla by i Luxembourg, 
där Schengenavtalet skrevs 1985 om-
bord på en turistbåt (byn hade ingen 
lokal representativ nog), båtfärd i 40 
knop uppför Mosellefloden till Metz, 
byggande av grillplats (något okänt 
för fransmännen)....

Och ändå fanns det tid till samtal och 
nya bekantskaper. Vi blev vänner med 
bibliotekarien Marc och hans fru Na-
thalie som gav oss boken ’Le droit à 
la paresse’ (Rätten att vara lat) i av-
skedpresent. Att vi ska återvända till 
Novèant är självklart.

Håkan Rudehill

Här är två berättelser från vårt vänortsbesök i Noveant - Av Håkan Rudehill

Ulla och Michèle på
 Rudemonts höjder

Under en majvecka besökte 26 
glada sörbyaresenärer vår franska 

vänort Novéant sur Moselle i nord-
östra Frankrike. Vänskapsband som 
knutits sedan 2010-2012 
har stärkts ytterligare. 
Våra vänner stod sam-
lade då vi med chartrad 
buss anlände till Novéant 
från Charles de Gaulle-
flygplatsen i Paris. Sve-
rigeflaggor på Rådhusets 
fasad, liljekonvaljer i 
handen till var och en av 
oss svenskar och kind-
pussar till höger och vän-
ster mötte oss då vi kom.

Veckan bjöd på ett omväxlande pro-
gram. Vad sägs om; halvdagars work-
shopar där vi kunde välja mellan ak-
tiviteter såsom bygge av en svensk 
grillplats, hantverk och fiske/båttur 
samt matlagning innefattande varm-
rätt respektive dessert som senare av-
njöts i gemensam middag. Dessutom 
gjordes tripper till de närliggande stä-
derna Metz och Nancy. Det historiska 
intresset tillgodosågs genom bland 
annat besök i katedralen i Metz, och 

den kulturella sidan genom biblioteks-
invigning och de olika musikinslagen 
vid soaréerna. Det bjöds på körsång 
från båda länder, ljuvlig duett och 

vacker solosång från oss svenskar. 
Folkmusik genomsyrade tillställning-
arna, inte minst genom trakteringen 
av två nyckelharpor, ett dragspel och 
en fiol som spelmännen- och kvinnan 
fraktat ända från Avan, Luleå och Ers-
näs.

Boendet hos våra respektive värdfa-
miljer gav möjlighet till att bekanta 
oss med frukost och övriga måltids-
vanor, och inte minst att lära känna 

varandra ännu mera. Livliga samtal 
fördes, med eller utan kropps- eller 
teckenspråk – allt beroende på våra 
kunskaper i franska språket. Engel-

skan fungerade ofta som 
bro i kommunikationen. 
Tillfälle gavs till egen tid 
med värdfamiljerna, då en 
del gjorde bergsvandringar, 
museibesök, shoppingturer 
med mera.

Det finns mycket att be-
rätta om en sådan intensiv 
vecka! Detta var endast ett 
axplock, och mer följer ef-
ter nästa utbyte. Planer på 
vad vi i ANEA ska hitta på 

härnäst började smidas redan då vi 
hade mellanlandat på Arlanda. Alltså 
kan vi förvänta oss ett återbesök till 
oss under kommande år. Alla ni som 
får lust att ansluta er till oss i ANEA är 
välkomna!! Vänortsutbytet är givan-
de, och kan verkligen rekommende-
ras.  Vänskapsband knyts och vänner 
möts.

Ingegerd Skoglind-Öhman

Av Ingegerd Skoglind-Öhman
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Maria Engström är Ersnäs egen 
gympainstruktör som under snart 

tre år hållit träningar i Ankaret var-
je måndagskväll. På den lilla golvyta 
som finns att tillgå lyckas hon kläm-
ma in diverse plågsamma men upp-
byggande övningar. Att kunna träna 
enkelt på ”hemmaplan” för nutidens 
tidspressade människor är en stor lyx. 
Det blir också något av en mötesplats 
i byn.

Ersnäsbladet möter Maria Engström 
under en joggingrunda efter Bäck-
torpsvägen en vacker vårkväll i april. 
Med på passet är Marias två hockey-
pojkar Simon och Anton. Simon och 
Anton kommer med goda råd och för-
slag på övningar där vi tar oss runt 
löpslingan.

EB: Berätta lite om din idrottsbak-
grund!
- Jag kommer från Oskarshamn och 
började med friidrott, sprang kortdis-
tans. Min pappa var tränare. Jag höll 
på med badminton och gick på gympa 
med Friskis och Svettis. De höll kur-
ser och utbildningar ett par gånger så 
det provade jag på. När jag sen kom 
upp till Luleå för att studera på LTU 
så hängde jag med på STIL (studenti-
drotten) och blev gympaledare. Men 
aerobics var inte min grej, det var för 
mycket steg att hålla reda på, skratt!

EB: Vad fick dig hit till Luleå?
- Det var utbildningen i Teknisk Fysik 
som lockade så därför kom jag norrut. 
Jag träffade också min man under ut-
bildningen och sedan när vi flyttat sö-
derut under en period passade jag på 
att doktorera, det fungerade bra. 

EB: Du är en profil i byn genom din 
måndagsträning som du hållit i An-

karet i snart 3 år. Varför började du 
hålla träningar här?
- Jag behövde själv träna och det är 
lättare att träna om man är fler. Un-
der åren jag har hållit träningar har 
det varit runt en 10-15 deltagare per 
pass. Att träna tillsammans är mycket 
roligare och det är kul att se när det 
lossnar för en ”elev”. Ankaret som trä-
ningslokal är svår, den är så liten. 18 
deltagare är vad man max kan kläm-
ma in där.

EB: Vad är bra träning enligt dig?
- Att röra på hela kroppen, det finns 
så mycket trender inom träning men 
vanlig gympa där man kör igenom 
hela kroppen tycker jag funkar bäst.

EB: Vilken är din bästa egenskap som 
tränare?
- Tydlighet, att jag är bra och tydlig på 
att visa rörelserna. Det är viktigt så 
att du som tränar får rätt instruktio-
ner och kan ta ut dig ordentligt utan 
att skada dig.

EB: Kan du ge exempel på tre favo-

ritövningar?
- Magdrag (att stående på alla fyra dra 
fötterna som placerats på en hand-
duk fram och tillbaka under kroppen-
svidande magkänsla!),  grodhopp och 
x-plankan (även den en magplågare). 
Det ger kroppen mycket.

EB: Sammanfatta dina intressen med 
några ord!
- Jag tycker mycket om att läsa fanta-
sy på originalspråk. Sedan stickar jag 
en hel del både till mig själv, barnen 
och släktingar. Jag tycker mycket om 
att dricka te. Äta choklad och mozza-
rella, skratt!

EB: Snart är sommaren här, vad hän-
der med gympan då?
- Vi hade en del spontanpass uppe i 
Gläntan i somras där vi sprang runt 
spåret och hade olika styrkestationer. 
Så något sånt kanske det blir igen! 
Det var inte så strukturerat utan vi 
körde på om andan föll på.

EB: Den här intervjun har fokus på dig 
som gympaledare. Har du några visio-
ner för gympan framöver?
- Jag skulle gärna hitta några fler 
personer som var intresserade av att 
dela på ledarskapet så blir det inte så 
sårbart vid sjukdom etc. Dessutom 
kunde vi inspirera varandra. En större 
lokal vore inte heller fel...

EB: Tack för intervjun, och du som är 
intresserad av att hjälpa till med att 
instruera, tveka inte att höra av dig 
till Maria!

Om du vill hänga med på ett gympa-
pass är det måndagar 20.00 till 21.00 
i Ankaret. Maria hälsar att du kan tes-
ta på träningen ett par gånger innan 
du betalar avgiften på 100 kr/termin. 
Varannan vecka är det vanlig gympa 
och övriga tillfällen är det cirkelträ-
ning.

Maria Engström

Alrik Larsson föddes i Ersnäs den 6 
maj 1915.

Han arbetade som fotograflärling i 
Gammelstad från 15 års ålder, troli-
gen hos Henny Tegström som öpp-
nade en filial där 1915. Alriks bror 
Valfrid arbetade också på fotoateljé i 
Luleå. Bröderna tog även foto på sin 
fritid i Ersnäs varav en del finns kvar. 
Alrik avled av TBC den 24 oktober 
1932 och resten av hans familj av TBC 
utom Alriks far (Johan Alfred Larsson) 
och en syster som ingick äktenskap 
med Gösta Blomqvist. Deras ättlingar 
bor delvis kvar i Ersnäs. 

Folke Larsson Ersnäs. 

En Ersnäsfotograf

En kväll i vintras blev jag hedrad av 
Norrbottensteatern för att ha sålt flest 
biljetter under höstsäsongen.

Gun Hellström Dahlberg

Teaterombudet

Alrik Larsson
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Öhlunds med Hääsch i bakgrunden
Helena Strandbergs hus på Ersnäsvägen 77 med Ralph Lundstengården och 
logen i bakgrunden. På baksidan finns skrivet ”Dec 1906”.

ICA-Banken står det på banko-
maten i grannbyns Ica-bu-

tik, den bankomat som just fått mitt 
högra pekfinger att ge ”Ja-tangenten” 
en tryckning, vilket innebär att jag 
önskar kvitto på mitt uttag. Ut kom-
mer, men hallå där, inte de 3300 som 
knappats in utan 2500 och plötsligt 
börjar apparaten att bete sig ungefär 
som ett flipperspel. Den gurglar, rapar, 
blinkar och smäller och vad jag vill 
kalla stånkar och ojar sig men så till 
sist blir den dödstyst och som ett sista 
livstecken innan den ger upp andan så 
spottar den ut ett kvitto där det står 
”Fel vid sedelutmatning kontakta din 
kortbank”. Inget får den nu att åter 
vakna till liv och jag står lite häpen 
efter showen och betraktar kvittot 
när jag i ögonvrån ser en av butikens 
ägare passera bakom min rygg, vilket 
får mig att informera honom om min 
upplevelse som han dock tycks lind-
rigt intresserad av och jag förstår ho-
nom, ity detta förstås är ICA-Bankens 
bord vars kundtjänst jag kontaktar 
vid hemkomsten. Av dem bollas jag 
över till Swedbank där man ger mig 
tips om något jag inte tidigare sett på 
min ”Swedbank-sida”, närmare be-

stämt att jag kan göra en reklamation 
av kort- eller bankomatproblem. Har 
nämligen upptäckt att från mitt per-
sonkonto dragits 3300 så de 800 som 
jag aldrig fick kan ju inte ha gått upp 
i rök trots att bankomaten eldade på. 
Fyller i diverse upplysningar som jag 
tror skall gagna min sak och skickar 
iväg det till angiven intern adress.

Två dagar senare besöker jag Jysk 
på Storheden och köper en säng. Vid 
kassan blir det strul när jag skall be-
tala ity det på kortläsarens display 
kommer upp texten ” Fel i kortter-
minalen! Försök senare”! Expediten 
ber att få låna mitt kort för att testa 
och börjar mata in slutbeloppet i min-
dre poster men det verkar inte funka 
varför jag går till ICA-Maxi och tar ut 

När det digitala strular

Ibland används begreppet ”ädla lövträd”. Dit 
hör bl a ek, alm, lönn  och lind. Några skogar 

av dessa trädslag hittar vi inte på våra bredd-
grader. Det finns ett talesätt som säger att 
”ekar och grevar inte går norr om Dalälven”. 
Att det senare är fallet förklarar till en del att 
vi här i norr, historiskt i varje fall, har haft min-
dre av klasskrankor än söderut i landet. Skulle 
vi därmed kunna hävda att det demokratiska 
sinnelaget har en naturligare och mer orubblig 
förankring bland oss än bland de där 80 pro-
centen som bor söder om Dalälven? Måhända 
ett djärvt antagande som helt säkert möter 
protester söderöver.

När det gäller ekar är fakta mer lätta att fast-
ställa. Nummer 72 av Ersnäsbladet innehöll en 
fin och fyndig berättelse ”Historien om de två 
ekarna”. Författare: Ulf Omnell. Dessa båda 
träd finns inte längre i Ulfs trädgård. Ett av 

köpesumman på deras bankomat och 
betalar sedan Jysk. Med en föraning 
som grundar sig på tidigare kortpro-
blem startar jag vid hemkomsten min 
dator, går in på mitt personkonto och 
jo men visst, det har dragits i flera 
poster c:a 1,5 gånger sängens kost-
nad plus att jag då även betalat den 
kontant. Inte det här också tänker jag 
men vid kontakt med Jysk får jag be-
skedet att det skall ordna sig samt, 
säkert för att coola ner mig, får jag 
av butikschefen tvenne kuddar och 
ett madrasskydd som kompensation 
för malören. Efter en vecka försvinner 
också minus-posterna från mitt konto 
medan de 800 kronorna från tidigare 
bankomatmissen fortfarande efter en 
dryg månad inte kommit mig tillhan-
da. Vid en påstötning får jag beske-
det att enligt någon bestämmelse har 
banken, som praxis ytterligare 45 da-
gar på sig att behandla mitt ärende ity 
det en är lång kö till reklamationsä-
renden. Min reaktion pekar hellre åt 
att det är för lite personal på tjänsten 
eller? Börjar mer och mer luta åt att 
ta fram och ladda det grova artilleriet 
menar Ulf O. som inte känner sig som 
en surgubbe men ändå är något irri-
terad.

Ulf Omnell

dem har bevarats och flyttats till en 
plats några 100 meter norr om sin 
födelseplats. Plantan överlevde flytt-
ningen. Den skjuter nya skott som 
framgår av bilden här till vänster.

Att ekar kan frodas även hos oss kan-
ske vi normalt inte tror. Emellertid kan 
Ersnäsbladet presentera ett bildbevis 
för att alla regler har sina undantag. 
I närheten av landshövdingens resi-
dens planterades för att okänt antal 
år sedan en ek. Den växer, breder ut 
sig och är full av liv.

Ett sällsynt inslag

Den omnellska eken

Landshövdingeeken
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På Tranmyrvägen 37, granne med 
Ersnäs förskola, har Caisa Larsson 

och Mikael Forsberg precis flyttat in.

Caisa är en 29-årig hemvändare och 
Mikael är en 36-årig stadsbo med ur-
sprung Luleå. På uppfarten tronar en 
orange MC som Mikael är stolt ägare 
till. Caisa föredrar hödrivna hästkraf-
ter och har sin häst hos Carina Ema-
nuelsson. Det kliar i fingrarna hos 
paret efter att få sätta sin prägel på 
villan. De längtar efter sommarlov 
från sina respektive lärartjänster som 
språklärare i Boden (Caisa) samt lära-
re i idrott och religion vid Luleå prak-
tiska gymnasium (Mikael). Nu lär de 
använda mycket fritid till husarbete 
annars trivs de gott ute i naturen men 
frågan är om deras 7-åriga abessinier 
som är en innekatt är lika förtjust i 
Ersnäs vilda skog och mark?

Inflyttare - Välkomna till Ersnäs!

Erika Olsson har flyttat till Bäck-
torpsvägen 52 B den 13 maj.

Erika är född i Ersnäs och är dotter till 
Caisa och Ulf Olsson. Hon har tidigare 
bott i Norrfjärden.

Hon tycker att det härligt att få bo i ett 
eget litet hus. Just nu pluggar hon på 
Komvux, och står som arbetssökande. 

På  Ersnäsvägen 71 bor numera Lin-
da och Rafael Gonzales Ruiz samt  

Milton 6 år och Malcolm 9 år.

Linda är f.d. Pitebo, men har senast    
bott i Luleå. Rafael kommer från Ma-
laga.

De ville bo på landet, därför var huset 
i Ersnäs ett bra och prisvärt alternativ. 
Att bo nära naturen är livskvalitet, det 
tycker även deras katt Elvis.

Båda jobbar på Tekniska kontoret i 
Luleå. Linda som kommunikatör och 
Rafael som fastighetsskötare.

På bilden Laura, farfar Lars Sandberg 
och pappa Tomas Sandberg. De bor 
alla på Tranmyrvägen 18.

Tre generationer 
bor tillsammans

Skidevenemang under våren

Ersnäs Skolas elever och lärare åkte Lilla Vasaloppet vid Gläntan den 26 mars, 
i ett strålande vackert väder. Några föräldrar med Mats Gustavsson i spetsen 

hjälpte till, efter skidåkningen grillades hamburgare.

När du läser detta så är snö och 
vinter ett minne blott men under 

våren så arrangerades det tre skid-
tävlingar.

Nederluleåstafetten den 16 mars med 
34 lag på startfältet. 

Och den 24 mars arrangerade Esnäs 
IF klubbmästerskap på skidor. Seg-
rare på herrsidan blev Mats Gustavs-
son och på damsidan så segrade Anki 
Dahlberg. 27 ungdomar ställde upp 

i mästerskapen vilket lovar gott för 
framtiden.

Två dagar senare, den 26 mars, ge-
nomförde skolan Lilla Vasaloppet i 
strålande vårvinterväder. 

Nu är föret utbytt mot barmark och då 
är det andra övningar som gäller, el-
ljusspåret och vandringsleden lämpar 
sig utmärkt för att konservera formen 
från vinterns övningar.


