
Höststormen 
Lördagen den 15 oktober fick skogarna i Ersnäs besök av 
en avlägsen släkting till Gudrun. Resultatet av besöket 
var inte i jämförelsevis av den omfattning som Gudrun 
lämnade efter sig men skadorna var ändå omfattande. 

Förutom trädfällning 
så raserade stormen 
delar av elljusspåret. 
Nu väntar uppröj-
ningsarbete för att ta 
till vara på träden 
och att återställa 
elljusspårets belys-
ning. Att naturens 
krafter är stora har 
vi fått ett påtagligt 
bevis för. 
 

Text Bo Axhammar 
Foto Krister Öhman 
 
 

 

Ersnäs byaföreningsmöte 
Mötet i Ankaret den 12 oktober samlade 18 personer. 
  

§ 1. Caisa Olsson hälsade de närvarande välkomna. Hon 
       presenterade styrelsen och den verksamhet som 
       bedrivits av byaföreningen. 
§ 2. Torgprojektet presenterades av Bo Axhammar. 
       En del insatser har gjorts på torget men en hel del 
       återstår. 
§ 3. En guideutbildning har genomförts med 12 del- 
        tagare. Krister Öhman presenterade. 
§ 4. Gatubelysningsfrågan diskuterades. Någon form av 
       inventering bör göras och presenteras för kommunen. 
§ 5. Ungdomsverksamheten ligger nere på grund av för 
       litet intresse bland vuxna. Upprop genom vecko- 
       bladet i skolan. 
§ 6. Bo Axhammar meddelade att bredbandsgruppen nu 
       har gjort sitt. Nya anslutare vänder sig till LuNet. 
       Viss vägledning kan fortfarande erhållas av Bo 
       Axhammar och Krister Öhman. 
§ 7. Krister Öhman visade aktuell bild av Norrbotnia- 
       banans sträckning genom Ersnäs. Flera alternativa 
       sträckningar finns. 
§ 8. Smådiskussioner med kaffe och dopp. 
§ 9. Mötet avslutades i god ordning och alla gick hem. 
 

Helge Björnström, Ersnäs byaförening 

En ersnäshistoria 
Sme-Isak tjänade hos en bonde i Ersnäs som var mycket 
snål. När Isak var i skogen och högg ved, fick han palt 
och strömming med sig, men inte något smör. Då tog 
Isak fram strömmingen ur matsäcken, satte tändstickor 
under den och ställde den vid vägen, där bonden skulle 
komma. När nu bonden kom frågade han Isak: 
-Vo vill ha säg, att strömmingen stä åti vägen? 
 Isak svarade: 
-Hå, hä dom åt hunne längre, å jö stjicke heim dom ett 
smöre. 
Från den dagen fick Isak smör med sig.  
 

ERSNÄSREVYN - I FULL FÄRD 
är vi nu med nästa års revy. Snälla nån, vad tiden går 
fort. Årets upplaga ”Skratt, Svett och Dårar” har 
premiär fredag den 13 januari (!) på Lärkan i Herme-
linskolan. Vi kör fredag, lördag och söndag i tre helger. 
Repar gör vi nu varje lördag och söndag i Ankaret. 
 

I årets produktion har vi hjälp med regin av Ulla Lytt-
kens som just i skrivande stund sliter hårt med oss och 
vår svårighet med utantilläxor. Alla ni som kommer 
ihåg hur det var i skolan med att lära sig utantill vet ock-
så hur svårt det kan vara.  
 

Vår ”dansfröken” Katarina Wennberg har också ett di-
gert jobb med att få oss att göra stepsteg i takt och räkna 
rätt. Träningsvilligheten är det dock inget fel på hos nå-
gon av oss inblandade. Vi tar det igen. Åsså en gång till 
- det är vad som gäller. Även om det är jobbigt så är det 
roligt! 
 

Våra musiker tränar på sitt håll än så länge. Vi får en del 
hjälp av en mycket energisk och musikalisk kille, Mar-
tin Sundbom. Martin kan man för övrigt se i musikalen 
Sugar (gå och se den om ni inte redan gjort det). Vi har 
också en och annan överraskning att bjuda på. 
 

Vad skojar vi om då? Ja, det finns nog inte många revy-
er i Norrbotten som inte har med IKEA-etableringen på 
något hörn – vi är inte undantagna.  
 

Vi hälsar alla ersnäsbor varmt välkomna i januari! Har 
du julklappsbekymmer? Köp revybiljett, priset är det-
samma som förra året, 140 kronor. 
 

Köp på Kulturcentrum Ebeneser, tel. 29 43 55 
 

GOD JUL PÅ ER ALLA och 
VÄLKOMMEN PÅ REVY! 
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Foto: Bo Axhammar  

ERSNÄSBLADET 



 
 
 
Det här är 

Var rädd om dig 
Nu när det börjar vara mörkt ute så bör alla som går, cyk-
lar etc. längs vägarna tänka på att ha reflexväst på sig. 
 

Tillbaka i fotbollens finrum 
Efter en kanonsäsong då EIF endast tappat 4 poäng är 
laget klart för division fyra. Lagets målvakt Erik Wester-
berg har under säsongen endast släppt in 15 mål och fick 
äran att korka upp Champagnen efter säsongens sista 
match. 
 

Per Olsson 
 

Hembergsleden på nätet 
Nu finns möjligheten för ALLA att uppleva Hembergsle-
den - gå till www.ersnas.se för att se ledkartan som Vanja 
Lindbäck målat och klicka på de olika punkterna utefter 
leden. Då ser du text och bilder för de olika avsnitten.  
 

Det kom e-post till byn 
Hej 
Vi var ute och promenerade i den sköna höstsolen den 21 
augusti längs Hembergsleden sedan vi fått tips via bekan-
ta i Ersnäs om att den fanns. Vi upplevde promenaden 
som en skön rekreation både för kropp och själ och vill 
på detta sätt tacka dem som arbetat fram leden och byggt 
spångarna. Vi återkommer gärna för flera promenader 
och kommer att rekommendera leden för våra bekanta. 
Tyvärr fick vi inte tag i någon guide för leden men hop-
pas att den finns tillgänglig nästa gång. 
 

Hälsningar Yvonne o K-G Ericsson, Gammelstad 
 

Födda 
René Jensen och Ellinor Johansson, Axel Mårds väg 24 
fick en dotter 21:a februari, hon vägde hela 4945gr och 
var 53cm lång. Rasmus 11 år är storebror till lilla Saga J 
Jensen. 
 

Vi vill lämna ett litet bidrag från östra sidan av E4:an 
med en Helga Gustafsson född den 8 mars 2005 som väg-
de 4060 gram och var 52 cm lång. Storasyster heter Lea. 
Ann-Christin Dahlberg & Mats Gustafsson, Axel Mårds 
väg 66. 
 

Camilla Vikberg och Bengt Westerberg har den 26 sep-
tember fått sonen Axel, 51 cm lång. Han vägde 3415 
gram. De bor på Ersnäsvägen 128. 
 

Avliden 
Gustav Lidström, * 7 april 1916, † 26 augusti 2005 
  

Viltvårdsgruppen Ersnäs 
Under augusti månad bildades Viltvårdsgruppen i Ersnäs. 
Vi är ett gäng småviltsjägare som tycker småviltstammar-
na kring byn är alldeles för små då det gäller våra jaktba-
ra småvilt. Vi ser ett hot mot att våra småvilt försvinner 
och ska därför gå in hårdare för att försöka ta ner räv, 
grävling, mink och kråkstammarna något. 
 

Våra förhoppningar är att öka förståelsen när det gäller 

viltvård för att bevara och få upp stammarna av hare, 
skogsfågel, sjöfågel och rådjur. Vi hoppas också att detta 
kan locka nya yngre jägare att ansluta sig till den nu 
”förgubbade” jägarkåren vi har. 
 

Viltvårdsgruppen kommer under hösten/vintern att arran-
gera olika aktiviteter när det gäller viltvård. 
 

• Anlita föreläsare i praktisk fångstmetodik. Räv, mård, 
mink, grävling etc.  

• Få igång en ungdomsverksamhet när det gäller jakt och 
viltvård i byn. 

• Ett av de tyngsta och svåraste jobbet är Ersnäsfjärdens 
igenväxning. Vi ska börja forska i problemet och stop-
pa igenväxningen av våran fina fågelvik. 

 

Vi ska även försöka få tillstånd att bedriva viltvård på 
samtliga av byns marker. 
 

Viltvårdsgruppen hoppas att vi får hjälp av jägare och 
markägare i byn att jobba med dessa frågor och att ni 
ställer upp vid våra aktiviteter. 
 

Jonas Seger, 0920-311 81, 
Ordförande i Viltvårdsgruppen 
 

Nya rubriker 
Framöver är det meningen att vi i varje nummer ska åter-
finna rubrikerna Emigranten och Immigranten. I det 
förstnämnda fallet vänder sig redaktionen till sådana, som 
har vuxit upp i Ersnäs och sedan flyttat kanske bara in till 
stan eller till mer avlägsna platser. Vi ber om en medver-
kan i form av reflexioner av det ena eller andra slaget, 
som kan intressera läsarna av vårt kvartalsblad. När det 
gäller Immigranten gör EB en intervju med någon som 
har flyttat till Ersnäs. Samma sak gäller här. Det kan vara 
en inflyttare från Antnäs eller från ett fjärran beläget 
land. Redaktionen är tacksam för tips om medverkande 
av båda kategorierna. 
 

Emigranten 
Först ut är Mattias Björnström, uppvuxen på Tranmyrvä-
gen och numera med hemvist i Göteborg där han vid uni-
versitetet studerar ljudteknik. Hans underfundiga prosa-
dikt är redan tidigare publicerad i EB nämligen hösten 
1999. Den har klarat tidens tand och därför återger vi den 
på nytt. 
 

Sörbyn söder om Aleån 
där skotrarna dånar ner från Hemberget,  
berget som blev ett hål. 
Där hurtiga hundägare tvingas åt sidan 
när plogbilen dundrar förbi. 
Där påpälsade ryttare skrittar i mörkret 
förbi den gamla brandstationen 
vid tomrummet efter ett kortvarigt norrsken. 
Där bondkatten jagar näbbmöss på ängen 
bakom huset Gud fick överge. 
Där bussen från Cuba stannar upp 
vid den nya skolan, 
tar upp de uttråkade och släpper av de små. 
Där hyreskontrakt föder rykten till rädsla 
och humor exporteras norrut. 
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Immigranten 
På grund av en del samordningsproblem, får vi vänta med 
premiären för rubriken Immigranten till nästa nummer av 
Ersnäsbladet. 

Historien 
Två  killar irrar runt på ett varuhus när de plötsligt krock-
ar med sina kundvagnar. 
• Den ene: "Ursäkta krocken, men jag letar efter min fru 

och såg inte dig." 
• Den andre: "Vilket sammanträffande, jag letar också 

efter min fru." 
• Den förste: "Jaha, jag  kanske kan hjälpa dig, hur ser 

din  fru ut?" 
• Den andre: "Hon är lång  och har långa  slanka  ben, 

mörkt långt hår, toppiga bröst och en fast rumpa. Hur 
ser din fru ut?" 

• Den förste: "Strunt i henne, vi letar efter din!!!" 
 

Snart dags för vinteraktiviteter  
Nu börjar vi förbereda våra anläggningar för vintersä-
songen. Fotbollsplanen är stängd för säsongen och det 
börjar vara dags att se över skidspåret och hockeyplanen. 
 

Stormens härjningar har tyvärr gått hårt åt elljusspåret. Vi 
får hoppas markägarna hinner röja upp alla nedfallna träd 
innan säsongen börjar. Så snart det är gjort och vi har  
tillräckligt med snö (2-3 decimeter) kommer skidspåret 
att prepareras. Därefter kommer spåret att dras vid behov 
eller direkt efter snöfall. 
 

Hockeybanan kommer att rustas upp och spolas när väd-
ret tillåter.  Kontakta Per Olsson eller Anders Vikberg om 
du är intresserad att hjälpa till med plogning och spolning 
under vintern. 
 

Ersnäs IF, Per Olsson 
 

Du vet väl om … 
att en del av den information som du läser i Ersnäsbladet 
ofta finns på www.ersnas.se FÖRE Ersnäsbladets utdel-
ning! Dessutom finns där Kalendern över verksamheter i 
byn. Och läser du Ersnäsbladet på nätet ser du bilderna i 
färg! 
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Våra två ”sidor” 
Ersnäs har en egen hemsida, www.ersnas.se (8 219 be-
sök sedan 2003-06-01) men vi finns naturligtvis även 
med på kommunens byasidor på adressen: 
www.byar.lulea.se och välj där Ersnäs (2 482 besök 
sedan 2001-03-19). 
 

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

Ersnäsbladet är öppet för alla (föreningar, företag 
och enskilda) med anknytning till byn och utkommer 
med fyra nummer per år. Manusstopp under 2006 är  
30/1, 8/5, 14/8 och 13/11 och utdelning 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. 

Företaget igång igen 
Dan Lundström har åter startat sitt företag Ersnäs Möbel-
snickeri på Zackes väg 3. Han hälsar gamla som nya kun-
der välkomna. Han tillverkar köksluckor i furu och MDF 
till bra priser. Dessutom byggs det möbler efter kunder-
nas önskemål. Dan tycker att det är intressant att utveckla 
snickerierna tillsammans med kunden och dennes idéer. 
Har du en ”tom” plats i bostaden, ring Dan på 070-386 
70 58 så bygger han din önskemöbel. 
 

Ersnäsbladet gratulerar byn för tillskottet och önskar Dan 
framgång med företaget. 
 

Bagarstugan 
Den 1 december stänger vi Bagarstugan för vintern.  
 

Husmodersföreningen 
 

Ett sommarminne 
Det var en av de där riktigt varma dagarna i juli. Vindstil-
la. En mäktig, klarblå himmel välvde sig över Ersnäs och 
byns omgivningar. Luften var mättad av de bästa av som-
marens doftar. Porsen dominerade.  Jag befann mig i 
myrområdet längs Hembergsleden. (Emellertid har Bo 
Axhammar någon gång avslöjat att det jag kallar pors har 
ett helt annat namn. Men det är ju inte själva namnet som 
doftar utan örten och därför bortser jag just nu från min 
brist på bildning.) 
 

Hjortronen kunde snart skördas. Lingonblommen var 
riklig och lovade ett gott bärår. Från den bäck som har 
sitt källflöde här uppe, hördes ett sakta porlande. Här bör-
jar Lillkvarnbäcken som så småningom passerar Becke-
näs’ och Sune Öhlunds torpställen och Ottossons gård för 
att slutligen mynna ut i Ersnäsfjärden. 
 

Jag sysslade med någon förbättringsåtgärd på leden och 
rörde mig längs den motsols. Röster hördes på avstånd. 
De kom närmare. Det visade sig strax att de tillhörde en 
man och en kvinna med en klädsel väl anpassad till da-
gens höga temperatur.  
 

Vid mötet kunde jag konstatera att här färdades med all 
sannolikhet också den hittills yngste besökaren på denna 
led. Denne besökare uppfattade kanske inte den paradi-
siska miljön men däremot bärerskans känsla av lycka och 
harmoni. 
 

Den mycket unge vandraren var en ännu inte framfödd 
medborgare. Några månader senare trädde han fram och 
gavs namnet Axel. Detaljerna kan läsaren ta del av under 
rubriken Födda.   
 

Sven Persson 
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Norrbotniabanan 
Tisdagen den 20 september 2005 genomfördes ett sam-
rådsmöte mellan sörbya-bor och Banverket om Norrbot-
niabanan och dess dragning mellan Piteå och Luleå. 
 

Banverket arbetar nu med förstudien, som beräknas klar 
februari 2006. Från Banverkets sida är man i detta skede 
speciellt intresserad av bybornas åsikter om projektet, i 
stort och smått. 
 

Ett femtiotal sörbya-bor var närvarande. Förutom Ban-
verket var personal från kommunens Stadsbyggnadskon-
tor där och berättade om kommunens syn på projektet.  
 

Ett axplock ur informationen: 
 

• Byggstart tidigast 2010. 
• Banan kommer att passera Ersnäs tätt intill E 4:an 

eller väster om E 4:an (över eller under Klubbvägen). 
• Alla korsningar med väg byggs planfria. 
• Fördelarna/anledningen till bygget är att godstrans-

porterna blir mer än 30 % billigare mot tidigare och 
att restiden mellan orterna halveras. 

• Stambanan kommer att finnas kvar och användas. 
• Troligen byggs en station i sörbyaområdet. (Verkar 

luta åt Antnäs/Alvik). 
• Banan blir "nästan rak" med ca 4000 m radie i kur-

vorna och ska kunna medge farter på över 300 km/
tim (då sådana tåg finns). 

 
Mötet avslutades med en frågestund och därefter fika. 
 
Du kan läsa mera om projektet på Banverkets sida: 
www.banverket.se/norrbotniabanan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Modellflyg 
Vi har en modellflygare i byn. Kristoffer Nilsson flyger 
ibland med sin modellhelikopter på åkern vid bostaden.  
 

Efter ett träningspass berättar han att helikoptern köps i 
byggsats och kostar ca 14 000 kr efter några egna kom-
pletteringar. För Ersnäsbladets utsände verkar pengarna 
en aning riskabelt ”placerade”. Kristoffer berättar att se-
naste haveriet kostade ungefär 2 000 kr.  
 

Styrsystemet är avancerat, det innehåller gyron som hjäl-
per till att stabilisera helikoptern. En utveckling på styr-
systemen har ju skett, jämfört med de tidiga modellheli-
koptrarna. Dessa fordrade mycket träning av piloten för 
att kunna behärskas. Numera är det troligen mera njut-
ningsfullt att flyga med en modellhelikopter. 
 

När tanken är fylld stiger helikoptern mot skyn igen. 

Ersnäs Julmarknad i Ankaret 
Söndag 20 november kl. 11.00 - 15.00 

 
Köp några av dina klappar redan nu! 
Servering med dopp 
 
Ersnäs Byaförening 

Rose-Maris Shop 
Ersnäs. Tel. 310 58    

Shopen är fylld med många 
julklappstips. 
Vi bjuder på kaffe. 
 
Gör ett besök! Välkommen!  

Julkvällar: 
 

Onsdag 30 november 
Torsdag 1 december 

kl. 18.30 - 21.00 

Öppettider december Må-to 18.30 - 20.00 
Lördagar 10.00 - 13.00 


