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Årets by

Byaföreningarna i kommunen inbjuds årligen att ansöka
om utmärkelsen Årets by. Den by, som blir korad, erhåller en belöning på 10.000 kronor, pengar som ska användas för utvecklingsinsatser i byn. Dessutom går den vinnande byn vidare och deltar i länsstyrelsen tävling om
utmärkelsen Årets by i Norrbotten.
Byaföreningens styrelse beslutade att nu var det dags att
göra ett försök. Ansökan har inlämnats till kommunen.
Den 23 november fattas beslutet.
Vår ansökan finns att läsa på www.ersnas.se

Café

Intresserade bybor hade samlats i skolans matsal söndag
eftermiddag den 7 november för att diskutera hur byn ska
utvecklas. Projektet ”Besöksadress Ersnäs” var naturligtvis på tapeten. Att starta företag är faktiskt inte så komplicerat fick vi också veta. Det blev även information om
framgångsrika initiativ i Jämtland (se reserapport på
www.ersnas.se).
Ett par givande timmar upplevde vi samtidigt som det
kan beklagas att inte fler stolar var upptagna.

En presentation

Ralph Lundsten är den hittills ende ersnäsbon som fått en
plats i uppslagsverket Nationalencyklopedin. 16 rader
ägnas honom. Men även byn i sig finns med. Så här presenteras på sex rader vår hemvist på jorden i detta förnämliga verk och uppslagsordet är naturligtvis Ersnäs:
”Tätort i Luleå kommun, Norrbotten, 21 km s.v. om Luleå; 687 inv. (1990). E., beläget vid Europaväg 4, är en
bostadsort med småjordbruk och mindre industrier. Pendling sker till Luleå och Piteå.” Håller vi med?

2 x Tänkvärt

Man må säga vad men vill om ett syndigt leverne - men
det är allmänbildande.
Hjalmar Bergman
Om din ovän förargar dig - ge trumpeter till hans barn.
Kinesiskt ordspråk

Vem är Lennart Parknäs?

Det borde de flesta ersnäsare veta, Lennart är släkt med
många i byn. Läs intervjun med honom på Ersnäs hemsida, ni kanske också är släkt!

Inflyttade

Sara Bergdahl och Mikko Niemi till Zackes väg 4.
Asse Arto och Kristina Johansson till Klubbvägen 30.
Jonas Eliasson och Lisa Morin till Klubbvägen 20.

Avlidna

Linnéa Pettersson, * 8/7 1911 † 27/8 2004
Anna-Kristina Mäkitalo, * 14/12 1907 † 24/10 2004

Ny Ersnässymbol

Tävlingen som utlystes i föregående ERSNÄSBLADET
om att skapa en ny Ersnäslogo samlade inga deltagare.
Byaföreningen tillsatte då en arbetsgrupp med intresserade som ”gjorde det”. Nu kan vi här i EB presentera
den nya Ersnäslogon.
Logon finns i tre
storlekar, färg och
gråskala samt även i
en engelsk version.
På bilderna är det
gråskaleversionen
som visas.
Tanken är att logon ska kunna användas i alla sammanhang som rör byn. Den ska på sikt bli en välkänd symbol för Ersnäs. Logon får därför fritt användas av företag och föreningar i byn.
Den kommer inom kort att
finnas på www.ersnas.se,
fri att hämta och använda.
Ersnäs Byaförening

Nyårsrevy

Ersnäs Amatörteaterförening genomför sin Nyårsrevy i
Hermelinskolans nyrenoverade aula den 14-16 januari,
21-23 januari och 28-30 januari.
Föreställningen börjar kl. 19:00 på fredagar och kl.
18:00 lördagar och söndagar.
Förköp på Ebeneser fr.o.m. 15 november på
tel. 0920-29 43 55
Ersnäs Amatörteaterförening
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Skatteparadiset Ersnäs

Norrbottensradion har 100.000 lyssnare. Om alla dessa
lyssnade förmiddagen den 18 oktober låter vi vara osagt.
Men många var det säkert runt om i länet som via etern
fick vara med om ett trevligt radioprogram om vår by.
I Ankaret fanns några av byns invånare samlade. Den
skicklige programledaren Roger Qvarnström presenterade ett antal av de närvarande. Det föll sig så att först ut
var Helga Hägglund. Och som nummer två kom P O
Sundén. Båda kunde berätta att de hade ett förflutet inom
skatteförvaltningen. Ersnäs tycks vara en attraktiv ort för
våra skatteövervakare, konstaterade Roger Q. Därav rubriken ovan, en benämning på vår by som Roger återkom
till då och då under programmets gång.
Lite osäkra svar fick RQ på sin fråga om Ersnäs högsta
punkt dvs. Hemberget. Det rätta svaret är 95,5 meter över
havet.

Julmarknad lördag 20/11
kl. 11:00 till 15:00 i Ankaret i Ersnäs
•
•
•
•
•

Marknad
Kaffeservering
Underhållning
Lotteriförsäljning
Barnteater kl. 1212:30 i skolans matsal - FRI ENTRÈ

Välkomna till en trevlig dag, önskar vi
Det här är
alla stora och små!
Ersnäs Byaförening
Föreningar i Ersnäs

På Ersnäs hemsida www.ersnas.se finns information från
några av föreningarna i Ersnäs. Är du och din förening
nöjd med uppgifterna? Är det riktigt det som finns där?
Men de föreningar som inte lämnat information?
Din förening kan INFORMERA om er verksamhet där!
Er verksamhet borde finnas i Kalendern - och era anslag
på Anslagstavlan.
Krister Öhman
Här berättar Helga Hägglund för lyssnarna och Roger
Qvarnström om hur hon visade knäna för besökare från
Sjulsmark! under en revyföreställning för många år sedan.

Brandstationen på Torget

Ersnäs samfällighetsförening har planer på att rusta
”brandstationen” utvändigt. Det är troligt att det blir liggande panel som rödmålas. Tanken är att den ska få ett
gammeldags utseende. Eventuellt kommer även taket att
bytas ut.
Har du synpunkter eller tips om upprustningen är du välkommen att kontakta Hans Strandberg på tel. 310 13.

Ur historien

I Generalpoststyrelsens cirkulär av den 23 december
1899 framgår att Ersnäs poststation öppnas 1 januari
1900. Som poststationsföreståndare anställdes lärarinnan
Johanna Sundén som samtidigt slutade sin lärartjänst vid
Hertsö skola. Sundén, gift Nyström, blev kvar på sin
tjänst fram till 1935.
Då efterträddes hon av Agnes Margareta Olsson. Hon,
Kurt Olssons mor, var föreståndare fram till den 31 maj
1974. Poststationen lades ner och lantbrevbäraren kom i
dess ställe.
(Källa: Evert Eriksson: Mörön med flera byar.)
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Nina Dalbom, jägare

Reflexmässigt kopplar vi ihop jakt med karlar. Detta
måste vara ett minne från stenåldern då männen drog runt
i skogarna för att samla mat. Ersnäs är ett bra exempel på
att detta monopol håller på att luckras upp. I Ersnäs/
Svartskatans Jaktvårdsklubb ingår två kvinnor:
Nina Dalbom och Caisa Olsson. Nina är dessutom ordförande i jaktvårdsklubben. EB:s utsände besöker Nina
(ND) i hennes bostad uppe i Svedjan.
EB: Hur har det gått med årets jakt?
ND: 14 vuxna djur är fällda. Det var också tilldelningen.
Tillkommer ett antal kalvar. 28 jägare deltog och det område vi jagar på rör sig om cirka 3.000 ha.
EB: När blev Du älgjägare?
ND: Jag började så snart jag fick dvs. då jag var 18. Fem/
sex älgar har jag fällt till dags dato.
EB: Varför jagar Du?
ND: Det är någonting som helt bryter vardagsrutinerna.
Naturupplevelsen och spänningen då jag hör ljuden från
en älg som närmar sig.
Dessutom ska man, som i mitt fall, förse sig med en förstående man.
EB: Finns det någon skillnad mellan män och kvinnor
som älgjägare?

ND: Tjejer vill ha säkra lägen. Vi chansar inte. För min
del vill jag inte ha längre avstånd till djuret än allra högst
100 meter.

Två grillplatser kommer att placeras i närheten av tidtagarkuren. Den tidigare korvkiosken byggs om till torrdass.

EB: Jag har hört att jägarnas medelålder stiger. Är det
så?

Broschyr. För att på ett kortfattat sätt presentera vår by
för en vidare krets har en broschyr tagits fram. Den kommer i dagarna ut från trycket. Den lilla skriften innehåller
en del text på svenska och engelska och en hel del bilder.
Den trycks i 3.000 ex. Ju fler som medverkar till att den
sprids, desto bättre blir resultatet. Den är gratis och finns
att hämta på Red & Blue och på Ralph Lundstengården.

ED: Ja, det stämmer. Det är ju inte alldeles så där bekvämt att ta sig fram i skogen, kanske en riktigt regnig
dag. Utbudet av aktiviteter ökar och där har tydligen jakten svårt att konkurrera.
EB tackar för intervjun och tillägger att vi svenskar i genomsnitt ägnar 2 timmar och 20 minuter/per dag åt TV
och Internet. Älgarna verkar gå en lysande framtid till
mötes.

Besöksadress Ersnäs

Vandringsled. Varför heter det Hemberget? Kan det ha
varit så att folk vandrade på stigar mot Ersnäs, stigar
som, då man närmade sig byn, gick uppe på Hemberget.
En del av stigarna finns kvar. Nu kommer dessa att användas på nytt. Hembergsleden är detaljplanerad och
kommer att kunna invigas på försommaren nästa år.
Hembergsleden blir sex kilometer lång. En genväg erbjuder dock ett alternativ på tre kilometer. På bergets topp
inrättas en rastplats med grill och en hänförande utsikt
mot nordost med herrskapet K. och R.M. Bäckströms
lantegendom i blickfånget.
Cykelled. Under sommaren rekades en del lämpliga cykelleder i byns omgivningar. En solig lördag i september
var det meningen att alla bybor med cykellust skulle samlas på Torget för att göra en provtur.
På grund av en mycket allvarlig och omfattande punkteringsepidemi, som just den dagen drabbade Ersnäs, var
det inte möjligt för någon att ansluta sig till färdledaren.
Emellertid dök hr Bo Axhammar upp sedan utfärden redan avblåsts. Cykelutflykten fick därför i stället genomföras på kartan. De två berörda tycktes inte må så illa av
att så blev fallet såsom bilden nedan visar.

Öppettider under december
Onsdagar och söndagar kl. 18.00-20.00
samt torsdag 23 december 18.00-20.00
Övrig tid enligt överenskommelse

Konst, hantverk, knivar, siluetter,
vindflöjlar mm.
Vi bjuder på kaffe och pepparkaka
Välkomna!
Svedjekojan, Bäcktorpsvägen 70, Ersnäs
0920-312 08, 070-699 76 35

Företagare i Ersnäs

Jag har på Ersnäs hemsida www.ersnas.se skrivit in en
del information om ett antal företag i Ersnäs. Är du nöjd
med dessa uppgifter? Är det riktigt det som finns där?
Vill du över huvud taget finnas med? Och de som inte
finns där borde väl läggas in? Du företagare bestämmer!
Finns ditt företag där, har du ju en GRATIS reklamplats!
Och har ditt företag en hemsida så länkar jag dit.
Krister Öhman

Visdomsord

En man är aldrig äldre än den kvinna han känner på.
Groucho Marx

Nederluleåstafetten

I mars i år ställde 21 ersnäsbor upp i Nederluleåstafetten.
Detta var fler än någon gång tidigare. Naturligtvis ska
året 2005 bli minst lika bra. Lördagen den 12 mars är dagen för arrangemanget.
Gläntan. Målområdet vid elljusspåret har blivit omdöpt
till Gläntan då ”Besöksadress Ersnäs”-projektet berörs.
Här startar och slutar Hembergsleden. En hel del markarbeten har utförts. Ett par av byggnaderna har flyttats så
att vi ska kunna utnyttja platsen på bästa möjliga sätt.

Historien

En känd sångare sjöng för patienterna på ett sjukhus. Han
avslutade med en glad hälsning:
- Hejdå, och hoppas att ni blir bättre!
- Tack detsamma! svarade patienterna.
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Bredbandsnytt

Ersnäs
Julkvällar den 24 & 25 november
kl. 18:30-21:00
Vi bjuder på kaffe
med dopp
Välkomna!
Öppettider december:
Tisdag t.o.m. torsdag kl. 18:30 - 20:00
Lördagar kl. 10:00 - 14:00
eller ring 310 58

Att veta sin plats

Ersnäs kan tyckas vara en ur geografisk synpunkt perifer
ort i "civilisationens" utkant men i informationssamhället så rör vi oss i centrum.
Sagt av Bo Axhammar

Våra två ”sidor”

Vad har vi för läge på byns ADSL-anslutningar? Bredbandsgruppen är ju naturligtvis intresserad av att ni som
beställt ADSL kommit igång. E-posta därför till
kristman@tele2.se då du fått igång ditt ADSL.
Bredbandsgruppen vill också slå ett slag för Bredbandssidorna på Ersnäs hemsida www.ersnas.se där du bl.a. hittar vår feluppföljning på nätfunktionen.
Titta in till www.ersnas.se under menyvalet E-postadr.
och kontrollera om du är med i byns Epostlista. Om du inte är med där, E-posta till
kristman@tele2.se så blir du med.
Måndag den 18 oktober besiktades återställningen efter grävning av bredbandsnätet.
Deltagare var representanter för Luleå Energi, Kommunen, Skanska och bredbandsgruppen. De punkter som vi från bredbandsgruppen tog upp fördes in i protokollet och dessa skall åtgärdas kommande säsong (2005). Vill du läsa besiktningsprotokollat så finns det på www.ersnas.se
I samband med besiktningen så deklarerade man från de
ansvariga att om det framkom ytterligare brister i återställningen så skall man åtgärda dessa. Så om någon har
synpunkter på återställningen och som känner att vi har
missat något så är du välkommen med dina synpunkter så
tar vi upp dessa med de ansvariga. Frågor och upplysningar kan lämnas till Bo Axhammar tel. 27 12 21 eller
via mail bo.axhammar@tele2.se
Bo Axhammar, bredbandsgruppen

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.
På dessa sidor får Du en gratis exponering av företaget
eller föreningen! Kontakta Krister Ö.
Besöksräknare: Ersnäs sida hos kommunen har
registrerat totalt 1 915 besökare sedan 2001-03-19.
På vår egen www.ersnas.se har registrerats 4 538 besök
sedan 2003-06-01. 1050 st sedan föregående Ersnäsblad.

Ersnäsbladet är öppet för alla (föreningar, företag

och enskilda) med anknytning till byn och utkommer
med fyra nummer per år. Nästa års manusstopp är 31/1,
9/5, 15/8 och 14/11, 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 312 59 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.
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Varmt välkomna till 1:a Adventsfirande hos
oss söndag 28 december kl. 1200 - 1700.
I Logen: Kulturkafé med konstutställning av
Margaretha Lindblom.
I Galleri Stenladugården: ”Par i Damer”, Eva Lilja
och Kerstin Wåhlström med sitt konsthantverk samt
Karin Lidström med sin sagorika utställning.
Konstnärerna serverar fika och visar sin konst
under dagen.
VI BJUDER PÅ GLÖGG!
Utställningarna och försäljningen pågår
till och med den 22 december.

————————————
Vår exklusiva julmeny serveras
fr o m 28 november tom 22 december

Bokning och information 0920 – 310 54
www.ralph-lundstengarden.com

