
Förenade vi står 
Vi vill att Ersnäs ska vara en bra plats att bo på. Detta lig-
ger i vårt intresse och därmed blir också byn attraktiv för 
inflyttare. Detta är målet för Ersnäs Byaförening. 
 

Ju fler medlemmar byaföreningen har, med desto större 
kraft kan vi verka för byns väl och ve. Vi som arbetar i 
byaföreningens styrelse och olika arbetsgrupper är över-
tygade att alla i byn ställer sig bakom det nämnda målet. 
Att många saknas i medlemsregistret är därför säkerligen 
bara resultatet av förbiseende. Inbetalningen har helt en-
kelt glömts bort. Saken är lätta att åtgärda. 
 

Att stödja byn på det här sättet kostar Dig som är ensam-
stående 20 kronor. Avgiften för en familj är 40 kronor 
och postgirokontot är Ersnäs byaförening 80 98 75-8. 
Ange på talongen vilken/vilka medlemskapet gäller.   
 

”Besöksadress Ersnäs” 
Nio byaföreningar, däribland Ersnäs, har erhållit medel 
inom ramen för kommunens EU-projekt ”Levande lands-
bygd i Luleå”. Namnet på ersnäsdelen framgår av rubri-
ken. Det handlar om att utveckla en småskalig turism i 
byn. Vi har rapporterat om saken i tidigare nummer.  
 

Byaföreningen har ansökt om medel för ett andra steg. 
Kommunen har fattat sitt beslut. Pengar har beviljats för 
att ställa i ordning en vandringsled och en cykelled. Vi 
har fått medel för att pröva ett par nya ”besöksprodukter” 
och för marknadsföring. Ett av delprojekten har vi döpt 
till ”Skogsgläntan”. Här handlar det om att göra området 
kring ”Skidstadion” mer inbjudande både för byabefolk-
ningen och besökare. Slutligen finns medel avsatta för att 
ta fram ett multimediaspel med den lundstenska musiken 
som den röda tråden. 
 

Detaljerna kring detta hittar Du på vår hemsida 
www.ersnas.se under menyvalet På gång... 
 

E4-korsningen 
Nu har planerna för korsningen utvecklats, den har fått en 
rondell på var sida om E4:an för anslutningsvägarna. Se 
bild på www.ersnas.se under menyvalet På gång... 
 

Hastigheten 
Körkortet dras in om man kör fortare än 31 km/tim över 
gällande fartgräns. På 30-väg blir man dock av med kör-
kortet redan vid 50 km/tim 
 

Källa: Norrbottens Kuriren 040217  
 

Visdomsord 
Vill du få någon att växa, så klappa honom då på axeln. 

 

Historien 
He vär in kar som hädd mitji beswärlit ve ticks. He ri-
ickt uppet öga a ´n o he vär som sönd om en. Han hädd 
vöorte spetäckle i alla tider -  fra he ´n böörrd sköola. 
 

In kwel hädd´n hett se pa hocky o i schleote a förstperi-
odn tjet´n att´n villd piiss. So da ne da värt paus so djick 
en pa toalettn. O der vär e förståss fullt ati ränna. 
 

Men da vär e i kar som värt fela so han skåka a´n o tofft 
in en o djick. So karn hin, som hädd ticks, djick främ o 
stäälld se o pisse. 
 

O der´n stöo, åll ändekti, so kom e in in litn pojk. Poj-
ken keote främ o schleit uti toalettdöran för han villd 
piss ifre. Men he vär upptoi överållt so han vär twungen 
ställ se ati ränna han ockso. O han hämne ati karn hin. 
 

Da pojken hädd pisse i ståt fick karn hin sui att pojken 
riickt uppet öga som om en hädd ticks han ockso. So 
karn värt jo förbannat o spet öga uti pojken o sää: 
- Åt stä dö väl o spetäckles o häärm me? 
- Nää, sä pojken, men he skwitter uppet öga. 
 

Leif Lundström 
 

Födda 
Susanne Sundqvist-Bergkvist och Mats Bergkvist fick 
den 13 februari en pojke, Tintin, i hemmet. Han vägde 
3680 gr och var 51 cm lång. Storasyster heter Miranda 
och de bor på Ostibyvägen 56. 
 

Susanne Lindbom, Rickard Engström och storebror 
Hugo. Vi fick den 22 mars en liten tjej som var 53 cm 
lång och vägde 4080 gr. Hon ska heta Ebba. Vi bor på 
Lejanvägen 2. 
 

Susanne och Björn Samuelsson fick den 16 april en 
flicka som ska heta Alice. Hon vägde 3670 gr och var 
51 cm lång. Storebror heter Viktor och familjen bor på 
Bäcktorpsvägen. 
 

Avliden 
Jesper Hellström, * 5 juni 1992, † 10 februari 2004 
 

Medalj igen 
Den 14 mars genomfördes Nederluleåstafetten. Detta 
motionsarrangemang på skidor går från Bergnäset till 
Antnäs via Ersnäs. För tredje året i rad ingick en tävling 
i tävlingen. Den by som hade de flesta deltagarna i för-
hållande till sin folkmängd belönades av kommunen 
med ett penningpris på 3.000 kronor. Pengarna tillfaller 
resp byaförening som ett extra stöd för byautvecklings-
arbetet. 
 

Vår by kan verkligen vara stolt över att mönstra många 
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åkare, i år fler än tidigare. 21 ersnäsbor fanns i spåren 
den här dagen. Det var fyra fler än de två föregående 
åren. Men det räckte inte. Smedsbyn tog hem guldet och 
de 3.000 kronorna. Klöverträsk blev tvåa och erhöll 
2.000 kronor av kommunen och Ersnäs trea vilket tillför-
de oss 1.000 kronor. Även om vi hade fler i spåren än de 
två andra byarna, blev det brons på grund av att vi är så 
mycket större by än Smedsbyn och Klöverträsk.  
 

Hade nu alla som tidigare deltagit i den här tävlingen 
medverkat även i år, hade guldmedaljen hamnat i Ersnäs. 
Detta blir det mål vi sätter upp inför 2005. Då kan vi 
konstatera att vi inte bara är störst utan även bäst för att 
inte tala om vackrast. 
 

Tänkvärt 
Det som ligger bakom oss och det som ligger framför oss 
är småsaker i jämförelse med det som finns inom oss. 
 

Bagarstugan är igång! 
Boka tid hos Else Olsson på 312 44 för ”vårbaket”! 
 

Ersnäs Husmodersförening 
 

Till Salu 
Begagnad stenbro, 3 steg, isärtagbar, tvättad ärtsingel. 
Bredd 104 cm, höjd 51 cm, djup 92 cm. Pris 500 kr. 
 

Begagnad dator (endast "burken"). Windows 98, 300 
MHz processor, hårddisk 3,5 GB, internminne 80 MB, 
USB 2, CD-Rom, tangentbord och mus. Pris 600 kr. 
 

Folke Larsson, tel. 311 74, säljer båda ”prylarna”. 
 

Ankaret 
Du som vill boka vårt "byahus" Ankaret, ta kontakt med 
Hilding Lindbäck tel. 311 97 eller reserven Bo Axham-
mar tel. 311 04. Städning av golv och övrigt samt bort-
diskning skall ske efter varje tillfälle. Uppge fakture-
ringsadress, organisationsnummer för förening eller per-
sonnummer vid privat debitering. Priser: 

EIF:s klubbmästerskap på skidor 
(Ersnäs-TT) I strålande solsken genomfördes Ersnäs IF:s 
klubbmästerskap på skidstadion i Svedjan. Det vackra 
vårvädret lockade också, ca 70 personer hade sökt sig till 
evenemanget. Den månghövdade publiken kunde förut-
om det vackra vädret njuta av grillkorv och fika. 
 

I de välpreparerade spåren, lagda av banmästaren själv 
Ulf Ohlsson, skulle så väl gammal som ung göra upp om 
vem som skulle bli klubbmästare. 
 

På startfältet saknades Erik Sundén och Mats Gustavsson 
som förmodligen brände sitt krut på Wasa-loppet med 
placering 566 och 1555. Noteras kan att Erik med sin in-
sats blev 14:e bästa norrbottning. 
 

I avsaknad av dessa profiler så klev nya fram, nämnas 

kan att den yngsta deltagaren var 4 år och den äldsta 60 
år. Tävlingen avslutades med prisutdelning. 
 

Resultatlista: Flickor upp till 6 år 500 m 1) Ella Lind-
vall, 2) Johanna Hansson. Pojkar upp till 6 är 500 m 1) 
Viktor Samuelsson, 2) Linus Bäckström, 3) Jakob Bris-
mo. Flickor 7 – 12 år 1,5 km, 1) Lovisa Strandberg, 2) 
Sandra Lejon, 3) Linn Hedlund, 4) Emma Hedlund,  
5) Emma Myrestam, 6) Linnea Blomqvist, 7) Frida Le-
jon, 8) Elin Lundström. Pojkar 7 – 12 år 1,5 km, 1) Jo-
han Strandberg, 2) Simon Myrestam, 3) David Hansson, 
4) Eddie Lindvall. Damer 2 x 2,5 km, 1) Helena Strand-
berg 28,35, 2) Eva Måwe. Herrar 2 x 2,5 km, 1) Björn 
Samuelsson 19,38, 2) Christer Lundström 21,38, 3) Hans 
Blomqvist 21,48, 4) Erik Westerberg 22,30, 5) Bengt 
Westerberg 22,35, 6) Mattias Hjalmarsson 22,36, 7) Ulf 
Måwe 23,25. 
 

Reporter: Bo Axhammar 
 

En Påskbetraktelse 
Kvällen före skärtorsdag 
På väg hem från jobbet körde jag som vanligt genom 
byn. Slängde en blick mot Återvinningsstationen när jag 
passerade. Till min förfäran såg jag en massa påsar stå 
runt containern för tidningar, reklamblad mm. – det såg 
förfärligt skräpigt och trist ut. Stackars grannar, var min 
första tanke. ”Nu är nog den containern full.” Det går ju 
att ta hem igen och slänga när det finns plats. 
 

Annandagspåsk 
Nu var det min tur att bidra till en Hållbar utveckling och 
miljö dvs. lämna mitt eget återvinningsmaterial till ÅV-
stationen. Jag tog även med tidningarna men antog att jag 
får nog ta hem dessa igen eftersom containern verkar 
vara full. Men - den var inte full. Jag knuffade lite med 
handen på den hög som var som en propp i öppningen 
och se – tidningarna och reklambladen gled sakta men 
säkert ner i containerns djup och samma väg åkte även 
våra tidningar. 
 

Varför står då dessa tretton (13) plast- och papperspåsar 
utanför containern och skräpar? Orkar vederbörande (det 
fanns namn på både kuvert och tidningar) inte att tömma 
innehållet? Jag tömmer sex (6) av påsarna i containern 
men sedan blir jag minst sagt f-b. Vad är detta, kan inte 
vi vuxna ta så pass ansvar för vår miljö och vår omgiv-
ning att vi ser till att var sak hamnar där det ska vara? Jag 
lämnade resterade tidningspåsar åt sitt öde men med då-
ligt samvete. 
 

Bättre blev det inte när jag kom till containern för me-
tall – utanför den i en kartong fanns: 2 st kaffebryggare, 
en gammal vattenpump, en skurmopp med metallskaft, 
trasigt porslin, träramar, trasigt dricks/ölglas mm - helt 
osorterat. Detta är inte klokt. Så pass upplysta är vi väl i 
dag att vi vet att vitvarorna (kaffebryggarna), vattenpum-
pen, porslinet (grovsopor) ska till ÅV- och Miljöstationen 
i Antnäs? Vem har denna person tänkt ska ta hand om 
detta nu då – Renhållningen? Det är inte deras uppgift 
utan ansvaret ligger helt och hållet på var och en av oss 
som producerar avfall och Renhållningen har inte bilar 
som trafikerar vår ÅV-station för dessa fraktioner. Ren-
hållningen hämtar grovsopor och restavfall från villahus-
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Matsalen  
Möte föreningar 85 kr/tim   
Möte övriga 500 kr/tillfälle  
Fest 1000 kr/tillfälle  

Samlingslokalen  
Möte föreningar 60 kr/tim  
Möte övriga 125 kr/tim  
Fest 1000 kr/tillfälle  



hållen 2 ggr/år. 
 

Jag reagerade starkt över tilltaget/nedskräpningen – det 
ser inte trevligt ut varken för besökare eller för oss bybor. 
Jag tycker nu att vi alla i byn hjälps åt att hålla ordning 
och reda runt vår ÅV-station och sortera rätt.    

Ulla Isaksson-Axhammar, tel 0920- 31104.  
 

Rådslaget 
Företrädare för byns föreningar möts en gång per år för 
att dryfta gemensamma angelägenheter. Årets rådslag 
ägde rum en kväll i slutet av mars.  
 

Förhoppningen är att containrarna för återvinningshanter-
ingen provisoriskt flyttas till annan plats. Därmed kan 
arbetet med Torget inledas under det kommande som-
marhalvåret. Den särskilda arbetsgruppen med sju med-
lemmar och med Richard Engström som ordförande har 
hög beredskap. 
 

Den gamla Brandstationens framtida öde (den gula bygg-
naden som ligger på Torget) har diskuterats i olika om-
gångar. Nu undersöks möjligheterna för att några av byns 
föreningar gemensamt skulle utnyttja byggnaden som ägs 
av Samfälligheten. Det kan också finnas enskilda i byn 
som har behov av extra lagerutrymmen. I sådant fall kan 
särskilda ”bås” ställas i ordning som hyrs ut till intresse-
rade. Om detta kontaktas Hilding Lindbäck tel. 31197 
eller hilding.lindback@kulturen.lulea.se 
 

Rådslaget beslutade att slå samman Ersnäsdagen och 
Hemvändardagen som har varit knuten till Ralph Lund-
sten-gården. Genom förenade ansträngningar kan nytt 
blod ingjutas i dessa båda sommararrangemang. Platsen 
blir Ralph Lundstengården med omgivningar. Notera för 
årets Ersnäsdag: lördagen den 10 juli. 
  

Tipspromenad 
6:e juni anordnar EIF en tipspromenad. Slingan är  c:a 3 
kilometer lång och startar vid skolan. Fika och hambur-
gare serveras. Fina priser utlovas. Välkomna! 
 

Sköra skydd 
EB rapporterade i sitt förra nummer om ett trasigt väder-
skydd i Häärskurvan. Det har nu framkommit att gavel-
glaset exploderade då det oavsiktligt träffades av en liten 
sten. Tydligen kan spänningar uppstå som medför en så-
dan krasch. Det är nog därför säkrast att inte luta sig allt-
för tungt mot dessa glasväggar. 

Vinn en resa 
Dataspel är många intresserade av. Nu erbjuds ett sådant 
spel som med lite tur och skicklighet kan leda till en be-
löning nämligen en resa till Strasbourg i Frankrike. 
 

Gå in på www.europaquiz.org och läs - på svenska - om 
hur det hela är upplagt. Ja-sägare har inga som helst för-
delar i denna tävling. Som läsaren kanske nu anar, hand-
lar det om EU. 

Prata gratis över Internet 
Du kan nyttja bredbandet för att prata gratis med andra 
anslutna. Tänk, dina samtal till grannen, Antnäs eller Au-
stralien blir alldeles gratis, oavsett hur länge du pratar. 
Du kan dessutom prata med 5 vänner samtidigt. 
 

För att lyckas med detta går du in på www.ersnas.se och 
väljer där Datorer. Där finns mera in-
formation och en länk där du kan 
hämta gratisprogrammet Skype 
(hittills nerladdat i 11,5 miljoner ex-
emplar). 
 

Det du behöver är ett ljudkort i da-
torn, samt högtalare och mikrofon. 
Med ett headset (hörlurar med mikro-
fon, ca 200 kr) blir det bättre ljudkva-
litet. 
 

Sommarens Ersnäsdag 
hålls den 10 juli, kl. 11:00 till 15:00. Ersnäsdagen är ett 
samarbete mellan föreningarna i byn och Ralph Lund-
stengården.  
 

Ersnäsrevyn underhåller, Paltlunch, Servering, Lotteri, 
Underhållning för barn och vuxna. Pubkväll på Logen. 
 

Fler detaljer om Ersnäsdagen kommer på www.ersnas.se 
—————————–——— 
Att kyssa en man utan mustasch 

är som att äta ägg utan salt. 
—————————–——— 
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Föreningar i byn 
Ersnäs Amatörteaterförening ……   Ordf Per Selberg 22 99 94, sekr Carin Sundén 312 64 
Ersnäs Byaförening ……………….   Ordf Caisa Ohlsson 312 08, sekr Elaine Blomqvist 31052, Kassör H Björnström 
Ersnäs Hembygdsförening ……….   Ordf Bertil Marklund 310 88, sekr Tore Dahlberg 31 270, Kassör Folke Larsson 
Ersnäs Husmodersförening ………   Ordf Elaine Blomqvist 310 52, sekr Vivan Elvelin 310 29 
Ersnäs Idrottsförening, EIF ……..    Ordf Gunnel Westerberg 312 50 
Ersnäs Motionsdansförening …….   Ordf Christina Olsson 312 29, sekr Lars Sandberg 312 67 
Ersnäs Samfällighetsförening ……   Ordf Hans Å Strandberg 310 13, sekr Hans Sundén 312 64 
Ersnäs Socialdemokratiska förening Ordf Kristina Eriksson 311 13, kassör Birger Nilsson 320 23 
Fyrklöverns Skoterklubb ………...   Byakontaktperson Ronny Leijon 313 16, 070-35 313 16 
Svartskatan-Ersnäs Jaktvårdsklubb Ordf Nina Dahlbom 311 10, sekr Caisa Ohlsson 312 08 
På Luleå kommuns Ersnässida + www.ersnas.se finns dessa data. Meddela förändringar till Krister Öhman 

Håll Dig uppdaterad - 
läs Anslagstavlan och Kalendern på Ersnäs hemsida.  
 
Håll Anslagstavlan och Kalendern uppdaterad - 
skicka in texter 
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Vägmöte i Ankaret 
Tisdag den 25 maj kl. 18:30  hålls vägmöte med Vägver-
ket om E 4-korsningen. Sakägarna får en personlig kallel-
se men övriga bybor är också välkomna att deltaga. 
 

Där behandlas även cykelvägen mot Antnäs. Förutom in-
formation så ingår fika! 
 

Byaföreningens Väggrupp  
 

Bredbandsinfo 
Nu har du två möjligheter att ansluta dig till 
Luleå stadsnät, 1- via ADSL, 2 - via optofiber-
nätet. 
 

1. Luleå Energi erbjuder i sommar ADSL-
anslutning i Ersnäs enligt nedan. 
 

Anslutningsavgift: 1 300-1 600 kr (1 100 till LEAB och 
200-500 till Internetleverantör). Månadskostnad: 375 kr 
(225 till LEAB och 150 till Internetleverantör). 
Hastighet: <2 Mbit/sek till dator, <0,4 Mbit/sek från da-
tor. Kunden köper själv ADSL-modemet enl. rekommen-
dation från LEAB. Driftsättning planeras till sep/okt. 
 

2. Under hösten finns naturligtvis möjlighet att ansluta 
sig till optofibernätet för de som bor i dess utsträckning. 
Luleå Energi kommer med ett erbjudande och priserna är 
desamma som tidigare, alltså 10 000 kr för driftsatt opto-
fiberanslutning och 7 000 kr för "svart" fiber. Inkoppling 
kommer att ske till hösten. 
 

Anmälan till något av anslutningsalternativen görs senast 
SISTA MAJ till Bo Axhammar på 311 04 eller 
bo.axhammar@tele2.se 
                               ————————— 
På Ersnässidan, www.ersnas.se, finns tre rubriker med 
datorinriktning: Bredband (senaste nytt, länkar till våra 
Internetleverantörer och vår feluppföljning på nätet), Da-
torer (litet smått och gott) och Datasäkerhet (om att för-
svara datorn mot virus och annat). Titta gärna in där. 

————————— 
Byaföreningens Bredbandsgrupp 
 
 

Manna från ovan 
Byn har på sistone varit rätt så framgångsrik när det gäll-
er att skaffa pengar till olika byautvecklingsprojekt. Så 
här ser det ut (finansiären inom parentes): 
 

Insatser för att ställa i ordning Torget (Kommunen),  
17.000 kronor 
 

”Besöksadress Ersnäs”, steg 1 och steg 2 
 (Kommunen och EU), 127.000 kronor 
 

Ställa i ordning området kring ”Skidstadion” 
(Länsstyrelsen), 20.000 kronor 
 

Soldattorpet på Torget (Bygdemedel), 93.000 kronor 
 

Dessutom har Samfälligheten anslagit 5.000 kronor för 
Torget under förutsättning att andra föreningar i byn ock-
så ställer medel till förfogande allt efter förmåga.                

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Funderingsbild 

Ersnäsbladet är öppet för alla (föreningar, företag 
och enskilda) med anknytning till byn och utkommer 
med fyra nummer per år. Resterande manusstopp under 
2004 är 16/8 och 15/11, utdelning sker fredagen därpå.  
 

I redaktionen:  

Sven Persson, Tranmyrvägen 29,  telnr 311 80 och 
e-postadress persson.sven@telia.com 
 

Krister Öhman, Tranmyrvägen 14,  telnr 31259 och 
e-postadress kristman@tele2.se 
 

Lämna tips om innehåll till redaktionen och/eller skriv 
gärna själv om något Du vill förmedla. 
 

Ersnäsbladet  finns också att hämta från byns hemsida  
www.ersnas.se  som pdf-fil. Välj Ersnäsbladet i menyn 
till vänster. Där finns även tidigare nummer. 

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

Är Du nöjd med de uppgifter som finns på dessa båda 
sidor, om Ditt företag/Din förening? Om inte, rätta 
uppgifterna eller lägg in nya sådana via Krister Öhman. 
 

På dessa sidor får Du en gratis exponering av företaget 
eller föreningen! 
 

Besöksräknare: Ersnäs sida hos kommunen har 
registrerat totalt 1 624 besökare (115 sedan föregående 
nr) sedan 2001-03-19. Vår egen www.ersnas.se har re-
gistrerat 2 253 besök sedan 2003-06-01. 

Svedjekojan 
håller Gårdsbutiken öppen efter överenskom-
melse i sommar. Den ultimata presentbutiken! 
 
Bäcktorpsvägen 70 
Tel 0920-312 08 - www.svedjekojan.se  


