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KOMMANDE EVENEMANG

Nationaldagen 6 juni
Torget kl. 12.00 -14.00. 
Flaggan hissas kl. 12.15. 

Våffelförsäljning. 
Arr: Ersnäs IF, Ersnäs Amatörteater

ANEA-afton
Tisdag 11 juni kl. 18.00 

vid Alviks Fäbodar.
En lätt måltid, kaffe och kaka.

Gamla och nya medlemmar hälsas 
välkomna!
Arr: ANEA

Midsommar 21 juni
Torget kl. 11.00 - 13.00

Vi dansar runt midsommarstången 
kl. 12.00. Varmkorv- och fikaförsälj-

ning, boll- och ringkastning. 
Kl. 13.00 dragning på EIF:s med-

lemslotteri med åkgräsklippare som 
högsta vinst - försäljningen av lotter 

är igång, ta kontakt med EIF.
Arr. Byaföreningen

Ersnäsdagen 6 juli
Torget kl. 11.00 - 15.00
11.00 Ersnäsdagen öppnar
13.00 Årets Ersnäsbo koras.
13.30 Terja och Malte spelar

14.30 Utlottning av medlemspriser.
Marknad, Ansiktsmålning,

Ringkastning,
Lotterier, Hamburgare.

Kaffeservering, godbit/laxsmörgås
Klådda med halstrad strömming.

Arr: Ersnäs IF, Byaf. och Teaterf.
Ralph Lundstengården kl. 11-15
12.00 Alviks blandade kör på Logen

Café, pitepalt, skärgårdstallrik 

Pubafton 6 juli på 
Ralph Lundstengården

Logen kl. 21.00-01.00. 
Liveband Rooster. Fri entré. 

Byaloppis 4 augusti 
kl. 11 - 15. Loppis i ”hela byn”,

se sidan 4.

Årets Majbrasa samlade många bybor - ett trevligt arrangemang! Tack EIF!

Framgång 

I kommunens budget avsätts medel 
för satsningar i byarna. Vår bya-

förening har i år ansökt om medel 
för att förse bagarstugan med en ny 
brädfodring och för en del insatser i 
anslutning till Hembergsleden. Nu har 
besked kommit. Ansökan på 34 tkr 
har beviljats. Dessutom erhåller Bya-
föreningen – också efter ansökan – 13 
tkr som ett verksamhetsbidrag. 

En dag i början av maj gjorde flick-
orna Sofia och Frida Lejon, boen-

des på Tranmyrvägen 5, en ”skräp-
vandring” mellan Tranmyrvägen och 
E 4.  Resultatet framgår av bilden med 
Sofia till vänster och Frida till höger.

Bilden lades ut på Facebook. Snart 
fanns där 160 gillanden. Ersnäsbladet 
instämmer helhjärtat i hyllningskö-
ren. Med sådana initiativtagande ung-
domar finns gott hopp om framtiden.

Många av oss funderar på hur det 
kommer sig att vi omges av skräp i 
det offentliga rummet. Nedskräparna 
har med stor sannolikhet det rätt så 
prydligt i den egna bostaden och även 
på den egna tomten. Är det av be-
kvämlighet somliga av oss slänger ut 
en plastflaska, en plastmugg och allt 
annat som hamnade i ungdomarna 
Lejons sopsäckar? Det kan inte vara 
många som tycker att skönhetsupp-
levelsen förstärks då man ser på de 
nedskräpade vägrenarna. 

En hyllning till unga

Var är bilden tagen? 
Ledtråd: Muggarna märkta Circle K



Födda
Petra Holmström och Daniel Engström har fått en dotter, Adina, den 24 
januari. Hon vägde då 4140 g och var 52 cm lång. Storasyster Elvira och 
storebror Alexander finns där också. De bor på Ersnäskammen 11.

Sara Enström och Mathias Blom har fått dottern Annie den 13 februari. Hon 
vägde då 3475 g och var 53 cm lång. ”Storebror” är en Vorsteh och heter 
Pato. Familjen bor på Klubbvägen 136.

Anni och Jonatan Marklund har fått en pojke, Eddi, den 10 mars. Han vägde 
då 3605 g och var 49 cm lång. Eddi har storasystrar, Ida 5 år och Anja 2 år. 
De bor på Zackes väg 11.

Inflyttade
Annette Edström och Tobias Nilsson har flyttat in på Ersnäskammen 53. 
Jenny Hedström och Oskar Bergman har flyttat in på Bäcktorpsvägen 111.

Avlidna
Eva Engström  * 9/4 1949  28/2 2019
Olov Hedström  * 10/1 1939  21/3 2019

2

Familjenytt

Böcker som lånats i Norrbottens län kan lämnas tillbaka på 
bokbussen och böcker man lånar i bokbussen kan lämnas på 
något valfritt bibliotek i Luleå och länet. Välkommen in!

Bokbussen våren 2019

För allmänheten.
Höstens tider finns inte tillgängliga ännu.

Om att må gott

Har du något till Familjenytt, skicka det till krister@krivision.se

Städkväll på Torget 

måndag 3 juni kl. 18.00. 

Ta med egen räfsa. Förutom räfsning av gräs-
mattorna, krattning av boulebanan ska även bor-
den slipas och lackas. 

När alla aktiviteter är klara bjuds det på hambur-
gare med dryck och kaffe.

Hjärtligt välkomna 

Torggruppen

Gymnastik är bra och trevligt, en 
verksamhet som håller kroppen 

i form. Jag och några till från Ersnäs 
är med i en gymnastikgrupp på ca 15 
män och kvinnor som träf-
fas i Måttsunds Sporthall 
en eftermiddagstimme per 
vecka under vintertid. 

Promenader är också bra, 
och de kan faktiskt ut-
vecklas så att det blir nå-
got mera än att förflytta 
sig en viss sträcka med 
minsta möjliga ansträng-
ning. Nu menar jag inte de 
som springer eller joggar.

Rak i ryggen, in med magen och fin 
hållning. Med ökad ålder är det lätt att 
böja sig något framåt när man prome-
nerar, speciellt om man ska ha bråt-
tom. 

Man kan gå med extra stuns, spänna 
kroppen och benen vid varje steg. Då 
man känner att skinkan spänns vid 
varje steg så är man ”på rätt väg”.

Och att spänna magmusklerna medan 
man passerar ett lämpligt antal belys-
ningsstolpar gör gott. När man kom-
mer hem kan man avsluta med ett 
antal situps och armhävningar. Och 
känna sig belåten över att fler musk-
ler än benmusklerna har fått sig en fin 
omgång. Inom sig har man troligen 
fått en bättre kroppskännedom och 
bättre hållning. Sådan extraträning 
under och efter promenaden går att 
utveckla och variera i oändlighet. 

Skidåkning är ju något som sysselsät-
ter många muskler i kroppen. Och vi 
har den förmånen i Ersnäs att vi har 
ett duktigt gäng som drar upp och 
preparerar skidspåret i byn. Åt hela 
byn! Och de har en mycket bra trä-
ningsverksamhet för barn och ungdo-
mar.

Simning är bra, där sysselsätts också 
många muskler. Och att kunna simma 
är en bra sak.

Behöver du motiv till din träning, läs 
då boken Hjärnstark av Anders Han-
sen. Den ger många orsaker till att 

man bör träna.  Det handlar om hjär-
nans utvecklickling. I boken refereras 
det till många vetenskapliga studier 
om vad som händer i hjärnan vid trä-

ning, ja, till och med vid 
promenad sker en utveck-
ling. Detta gäller barn, 
vuxna och även äldre. 
Korsord, Sudoku och an-
nan stillasittande syssel-
sättning ger små föränd-
ringar i hjärnfunktionen 
jämfört med motion.

Ett exempel från boken: 
Hjärnan slukar rejält med 
energi, 20 procent av all 
energi som kroppen gör 

av med - trots att den bara står för 
två procent av kroppsvikten.

En sak till: Antalet hjärnceller är ca 

100 miljarder. Varje enskild cell kan 
koppla till tiotusentals andra vilket 
innebär att det totala antalet kopp-
lingar i hjärnan uppgår till minst 100 
000 miljarder. Det är tusen gånger 
fler än antalet sjärnor i Vintergatan. 

I boken beskrivs sedan hur hjärnan 
förändras av motion/träning. Hur 
den balanserar sitt arbete mellan 
hjärnhalvorna, hur den balanserar 
och styr stress. Vi behöver stress 
i lämpliga doser och där finns flera 
funktioner som skapar, bromsar och 
använder stress lämpligt. Den ”mo-
tionerade” hjärna förmår styra sig 
och fungera  mycket bättre än andra.

Må bättre!

Krister Öhman

Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra.
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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 under 2019 är 28 jan, 
13 maj, 12 aug och 4 nov och utdel-
ning fredag ca 2 veckor efteråt. 

I redaktionen: 
Sven Persson, tel. 070-691 53 96,
E-post: sven@snowkids.se

Elaine Blomqvist, tel. 070-645 12 01, 
E-post: smejob45@lulea.st

Ingegerd Skoglind Öhman, 
tel. 070-227 76 32,
E-post: ingegerd@krivision.se

Krister Öhman, tel. 070-635 67 74,
E-post krister@krivision.se

Ersnäsbladet  finns att läsa/hämta från 
byns hemsida www.ersnas.se
Där finns även alla tidigare nummer.

Trassla inte till saken med att 
komma dragande med fakta.

Groucho Marx

- Fick du någonting när din far-
mor vann en miljon på lotto?
- Inte en krona. Men jag fick en 
ny farfar.

Ersnäs Byaförening
Ordf. Elaine Blomqvist, 076-645 12 01
Sekr. Lena Engstrand, 070-374 33 20
Kassör Gunnar Lauritz, 070-695 56 03

Från vä: Lena, Elaine och Gunnar

Ersnäs Idrottsförening
Ordf. Rickard Engström, 070-325 43 38
Sekr. Bo Axhammar, 073-021 50 58
Kassör Anders Vikberg, 070-686 84 76

Från vä: Anders, Rickard och Bo

Ersnäs Hembygdsförening
Ordf. Helena Strandberg, 070-303 68 98
Sekr. Karin Sandström, 073-818 70 60
Kassör Elaine Blomqvist, 076-645 12 01

Från vä: Helena, Elaine och Karin

Vänortsföreningen ANEA
(Antnäs, Noveant, Ersnäs, Alvik)
Ordf. Elaine Blomqvist, 076-645 12 01
Kassör Elisabeth Greén, 070-22 75 44 33
Sekr. Ingegerd S Öhman, 070-227 76 32
Från vä: Elaine, Elisabeth och Ingegerd

Svartskatan-Ersnäs Jaktklubb
Ordf. Ulf Olsson, 070-234 91 33
Sekr. Germund Beckenäs, 070-337 71 20
Kassör Susanna Andersson, 070-2209949

Från vä: Ulf, Susanna och Germund 

Viltvårdsgruppen i Ersnäs
Jonas Seger, 070-37 333 03

På bilden: Jonas

Ersnäs Samfällighetsförening
Ordf. Hans Å Strandberg, 070-586 79 33
Sekr. Christina Holmberg 070-393 25 53
Kassör Tord Marklund, 070-537 86 71

Ersnäs Amatörteaterförening
Ordf. Camilla Johansson, 070-557 70 69 
Sekr. Carin Sundén, 070-623 66 67 
Kassör Bengt Sundling, 070-606 29 70

Nyvalda styrelser i föreningarna

Vår hemsida
www.ersnas.se 
innehåller bl.a.

information om föreningarna 
och kompletta styrelser.

Förbättringar på Ersnäs hemsida.

Nu finns Ankaret, vår byalokal, på en egen sida. Där finns en beskrivning på 
lokalen, hyrregler, priser osv. Samt en kalender där man ser upptagna och le-
diga tider för Ankaret.

Torget har också en sida, där finns jourlistan för sommarens skötsel av Torget 
samt nödvändiga beskrivningar av ingående uppgifter.

Klickar du på Ersnäsbladets logo längst upp hamnar du hos alla Ersnäsblad!

www.ersnas.se

En Ankaretgrupp är bildad

Tisdag 23 april 2019 hade grup-
pen sitt första möte. Där började 

vi lite smått med att diskutera nya 
ordnings- och riktlinjer för de upp-
fräschade lokalerna dvs Ankaret, lilla 
mötesrummet och köket.

Ett stort arbete är påbörjat och delvis 
avslutat för att höja statusen på lo-
kalerna. Ankarets väggar är målade, 
golven rengjorda och fönstren putsa-
de. Det saknas än så länge nya föns-
terlampor och nya gardiner men det 
är på gång. Golvet i Ankaret kommer 
Luleå kommunen att slipa och lacka 
under sommaren. I de övriga lokaler-
na håller vi på med en grundlig ren-
göring och det räknar vi med ska vara 
klart under senare delen av maj må-
nad. Ni kan följa oss på Ankaretsidan 
(via Ersnäs hemsida) som vi kommer 
att uppdatera löpande.

Vi som ingår i gruppen är Carin Sun-
den, Hembygdsföreningen, Bengt 
Sundling, Amatörteatern, Elaine 
Blomqvist, Byaföreningen, Gunnar 
Lauritz, Byaföreningen samt under-
tecknad som också är sammankal-
lande.

Ni kan numera själva kolla när loka-
lerna är lediga resp upptagna genom 
att gå in på Kalender.se/Lokalbokning 
Ankaret Ersnäs
 
Ankaretgruppen gm
Ulla Isaksson-Axhammar
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För oss alla i Ersnäs

Inför Majbrasan vid återvinningssta-
tionen i Ersnäs, städades området 

av Simon Wänstedt, boende på Klubb-
vägen. Det var ett fint initiativ av ho-
nom för hela byn som gjorde EIF:s 
trevliga arrangemang ännu bättre! 
Tack för det, Simon.

Ett mycket lokalt snöfall natten mot 
den 5 maj resulterade i ett färskt 

– och snabbt försvinnande - vitt snö-
täcke på 12 cm.

Men denna morgon in-
träffade i vår by också 
något bestående, något 
som kommer att klara 
av många vintrar, många 
snösmältningar. Det nya, 
robusta fågeltornet nere 
vid den igenväxande de-
len av Ersnäsfjärden in-
vigdes.

Facebook köpte av kom-
munen mark för sina 
serverhallar. Köpeskil-
ling: sex mkr. Marken ligger nära 
naturreservat Gammelstadsviken. 
Kommunen med dåvarande kommu-
nalrådet Karl Petersen i spetsen såg 
här möjligheten att göra detta natur-
reservat än mer attraktivt. Projektet 
”Guldkant kring Gammelstadsviken” 
genomfördes. Ett exemplar av slut-
rapporten finns i Torpet.

Budgeten, som förstärktes med 2 
mkr från ett statsanlag (Lokala Na-
turvårdsinsatser), räckte också för en 
satsning i Ersnäs: det nya fågeltornet. 
Vi har att tacka Norrbottens Ornito-
logiska Förening för att vår by blev 
platsen för den enda satsningen som 
gjordes utanför Gammelstadsviken.

Tidigt denna snöiga förmiddag invigde 

Karl Petersen den nya tillgången för 
vår by och gav bakgrunden. Just då 
bandet klipptes passerade ett sång-

svanpar som svarade 
för trumpetfanfar och 
en lämplig inramning av 
händelsen.

Från denna utsiktspunkt 
kan ett 20-tal fågelarter 
skådas. I en förvarings-
låda finns information 
om den ornitologiska 
föreningen och där finns 
också ett häfte där be-
sökare kan anteckna 
sina observationer. (Obs! 
Häftet är inte en gäst-
bok.)

Även om man inte har ornitologi som 
specialintresse, kan det vara inspire-
rande att veta att den väldiga fågeln 
havsörnen återkommit till våra trak-
ter. Upp till ett dussintal har på sen-
vintern samlats på Ersnäsfjärdens is 
(se bilden).

Foto Linda Gonzalez Ruiz

Med lite tur är det möjligt att även se 
havsörnen från fågeltornet.

Sven Persson

Svartskatatornet

Dom där nere 

En klar majoritet är positiva till det 
svenska medlemskapet i EU. 90 

procent i åldrarna 16-28 år är av den 
uppfattningen. Hälften av de ärenden 
som Kommunfullmäktige hanterar 
hänger samman med avgöranden på 
europanivå. Sverige företräds i Euro-
paprlamentet av åtta partier. Tre av 
dessa har besvärat sig med att ha en 
valstuga på Storgatan inne i stan. Val-
deltagandet beräknas hamna på 60 
procent jämfört med riksdagsvalets 
87 procent. Varför är det så? 

På den nationella nivån handlar de-
batten om vårdköer, sjunkande resul-
tat i skolan, privatisering av den of-
fentliga sektorn, skatter. Frågor som 
direkt berör oss idag. Vi har också en 
hyfsad kunskap om vad som händer i 
riksdag och kanslihus. På europanivån 
handlar det mycket om klimat, miljö, 
Europas roll som motvikt till USA och 
Kina, hantering av bankerna och den 
ekonomiska makten, alltså frågor 
som upplevs ligga en bra bit från den 
omedelbara vardagen. Men på den ni-
vån finns också nära frågor som in-
ternationell brottlighet, sociala frågor, 
immigration.

Vi vet kanske mer om amerikansk 
inrikespolitik än politiska frågor som 
direkt berör oss men som knyter an 
till EU. Hur kan detta förklaras? Peka 
finger må väl ibland vara tillåtet: rikt-
ningen är i det här sammanhanget 
media och våra politiska partier.

Du har Ersnäsbladet i Din hand lörda-
gen den 25 maj. Dagen därpå väntar 
valförrättarna i skolan. Missa inte till-
fället! Låt oss var lika aktiva den da-
gen som vid valet till riksdagen sep-
tember 2018. Då tillhörde vi toppen i 
landet vad gällde valdeltagandet.

Är Du osäker på vilket parti Du ska ge 
Din röst? Googla på ”SVT valkompass 
euvalet 2019.”

Sven Persson 

Brasan

I slutet av fjolårssäsongen gapade 
vedboden vid Hembergsledens 

rastplats tom. Så är det snart inte 
längre. En kubikmeter brasved har 
införskaffats och av villiga och starka 
armar kommer den att transporteras 
på plats.

Men påfyllning skadar inte. När Du 
går upp till rastplatsen, ta gärna med 
Dig några vedträn från vedboden i 
Gläntan. 

Fakta

Byautvecklinsplanen (se sidan 5) 
innehåller bl. a. en del befolk-

ningsstatistik. Planen och följande 
siffror inkluderar också Mörön.

Antal invånare 832 varav
 Ersnäs    659
 Mörön    173

 0-17 år    183
 18-64 år  452
 64 -        197
Antalet hushåll uppgår till 376. I vart 
tredje hushåll finns barn under 18 år. 
Detta är ett talande bevis för att vår 
bygd lever och representerar framti-
den.

Från Ersnäs till Hanoi

Regeringen har utsett Ann Måwe, 
uppvuxen i Ersnäs, till Sveriges 

ambassadör i Vietnam. Ann tillträder 
sin nya befattning den 1 september i 
år. 

SWISH:nr för din telefon
Byaföreningen: 123 618 23 49

EIF: 123 264 83 68

Byaloppis 4 augusti
Ersnäs byaloppis är en tradition, i år 
går denna händelse av stapeln söndag 
den 4 augusti kl. 11-15. Loppisen bru-
kar vara välbesökt och uppskattad av 
både besökare och försäljare. Koncep-
tet är enkelt; den som vill sälja ställer 
i ordning loppis på sin egen gård eller 
exempelvis i garaget. 

De som bor utanför ”byakärnan” 
kan ställa upp bord på torget. Ni 
som vill sälja anmäler er med namn 
och adress (var ni kommer sälja) till 
a.lyckestig@gmail.com

Anneli Lyckestig
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Fler hjärtstartare i Ersnäs?

Jag och flera till har på vårt ”jobb” på Flygmuseet F 21 fått vara 
med på två HLR-kurser (Hjärt- och Lungräddning) med bl.a. en 

hjärtstartare – en fin manick som kan starta igång ett avstannat 
hjärta.

Detta p.g.a. att det inträffade en hjärtinfarkt hos en av kamrater-
na mitt i arbetet utomhus. Han stupade direkt och både andning 
och hjärta hade stannat. Han fick hjälp direkt, hjärtkompression 
och inblåsningar. I vakten fanns en hjärtstartare och i huset in-
till, ”sjukan”, fanns en kompetent livräddare som bägge dök upp 
snabbt. Efter ett antal minuter var kamraten igång igen, både 
hjärta och lungor. Snart kom ambulansen och de for iväg. Och det 
gick bra för kamraten, han var snabbt tillbaka efter sin operation.

Det är ungefär 75 % av sådana fall som klaras om man har till-
gång till en hjärtstartare. Den apparaten ger en elektrisk impuls 
till hjärtat som oftast går igång av detta. Dessutom dirigerar 
den, via en högtalarröst, övriga åtgärder som kan utföras på den 
hjälpbehövande, t.ex. inblåsningar och hjärtkompressioner.

På hjartstartarregistret.se, kan man registrera sin hjärtstar-
tare så att andra kan komma åt den i ett hastigt läge. Det gäller 
att vi hjälps åt.

I registret finns en apparat registrerad på respektive ställe: Ers-
näs - Norrmaskiner AB på Ersnäskammen 35. Antnäs - Sör-
byakyrkan, Knalltorpsvägen 2. Måttsund – Måttsunds Medbor-
garhusförening, Kläppvägen 43. Rosvik – Rosviks IK, Skolgränd 
11B. Rosvik – Rosviks Byaförening, Lulevägen 1. Rosvik - Ros-
viks sporthall, Skolgränd 9F. I Luleå och dess närhet finns ca 160 
stycken hjärtstartare registrerade.

Det kanske är idé att titta 
efter om och var hjärtstar-
tare finns i närheten där 
Du brukar uppehålla dig? 
Och att gå en HLR-kurs 
är bra, Region Norrbotten 
håller sådana. Se Inter-
netsökningen längst ner.

Efter genomgången HLR-
kurs kan man anmäla sig 
som ”Mobilräddare”. Då du 
känner att du vill hjälpa till 
vid eventuella hjärtstopp i 
din närhet gör du en an-
mälan och lämnar ditt mobilnummer. När ett samtal kommer till 
112 om att en person fått ett hjärtstopp, skickar SOS Alarm ut ett 
sms-larm till de registrerade mobilräddare som geografiskt befin-
ner sig närheten av platsen där hjärtstoppet inträffat.

Sök på nätet efter ”Mobilräddarna - Region Norrbotten”, där finns 
mycket beskrivet. Mobiltelefonappen ”Rädda Hjärtat” innehåller 
bra instruktioner samt alla registrerade hjärtstartare i Sverige.

Hjärtstartare kan köpas eller leasas.

Krister öhman

Nominera Årets Ersnäsare 2019!

Snart är det dags att kröna ”Årets Ersnäsare” i 
samband med Ersnäsdagen den 6 juli. Du kan 

nominera både en enskild person, eller en grupp. 
Det väsentliga är att den nominerade gjort något 
som varit till nytta och/eller glädje för byn. 2018 
mottog Ersnässkolan titeln. Senast 23 juni skickar 
du namn på din kandidat och motivering till nå-
gon av oss jurymedlemmar:

Ros-Marie Bäckström 070-636 28 82,
Karl-Gustaf Pettersson
karlgustafpettersson@gmail.com,
Karolina Svärd 073-0337082,
svrd.karolina@gmail.com 

Hej på Er alla

 EIF supportrar

Då var det äntligen dags för ännu 
en fotbollspremiär på Arena 

Pålbacka. Härligt att vara tillbaka på den gröna 
mattan efter en tuff träningsvinter som bedrivits 
i Arcushallen, Antnäs sporthall samt Skogsvallen. 
Vi har deltagit i en inomhuscup under vintern. Fot-
bollsligan som spelades i Luleå Energi Arena där 
vi föll efter straffar i semifinalen mot dom slut-
liga vinnarna Luleå SK. Inför seriepremiären har 
vi även spelat 4 träningsmatcher samt 2 matcher 
i Lilla Coop Norrbotten Cup:s gruppspel där vi är 
regerande mästare efter fjolårets finalvinst mot 
Alviks IK. Även detta år så har vi två heta Sörbya-
derbyn att se fram emot!

Några nya ansikten i åretsspelartrupp är Petter 
Ståhl, moderklubb Möröns IF samt Best Mbemba 
från Moräns BK i Västerbotten. Tränartrojkan är 
densamma med Urban Isaksson som huvudan-
svarig, ass.tränare är Patrik Johansson och Tomas 
Gustavsson. Magnus Jatko Ohtana/Aapua FF har 
även varit med som tränare under försäsongen. 
Vi hälsar alla fotbollsälskare välkommen till Arena 
Pålbacka för sommarens fotbollsfester med den 
Röda Fotbollsmaskinen

Anders Vikberg, EIF

Det finns ett samband mellan Tage Erlander och Mohammad 
Ali som citaten nedan visar. Det är bara tidsperspektivet som 

skiljer:      

”Den, som har samma syn på världen vid 20 års ålder som vid 50 
års ålder, har förlorat 30 år av sitt liv.”
Mohammad Ali

”Den dag, då man inte lär sig något nytt, är en förlorad dag.”
Tage Erlander

En plan för byns framtid

I byarna söder om älven har under vintern ett 
framtidsarbete genomförts. Kommunen har den 

lovvärda ambitionen att engagera oss medborga-
re i att forma vår egen framtid.

I Ersnäs har genomförts ett antal möten som 
resulterat i ett underlag för vår del av denna 
sörbyaframtid. I mitten av maj överlämnades 
”BYGDEUTVECKLINGSPLAN-Ersnäsbygden” till 
projektledningen. Den finns att läsa på www.ers-
nas.se

Dessa tankar om framtiden från de medverkande 
åtta byarna sammanställs till ett dokument som 
på försommaren överlämnas till kommunledning-
en. Tidigt kommande höst organiseras ett möte 
med deltagande av ledande personer i Stadshuset 
och med två representanter från vardera by.

Vi följer med spänning hur den rad av förslag som 
vi presenterar i vårt ersnäsdokument kommer att 
tas emot och hanteras av kommunledningen.
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Boktips

Alex Schulman har sökt efter roten 
till sin inre vrede som har påver-

kat honom och hans närmaste nega-
tivt. Flera böcker har vuxit fram under 
den processen.

Boken ”Glöm mig” (2016) är en stark 
och gripande läsning om sökandet 
efter försoning med en alkoholiserad 
mamma, tillbakablickar till barndo-
men och försöken att reparera ska-
dorna.

I boken ”Bränn alla mina brev” (2018) 
utforskar Alex sina morföräldrars (Ka-
rin & Sven Stolpes) liv, familjens mör-
ker och orsaker till detta.  En smärt-
samt berörande skildring.

Bokmalarna genom Ingegerd S-Ö

I fjol sommar invigdes en ny vand-
ringsled som snuddar vid våra trak-

ter. Leden sträcker sig mellan Jävre 
och Bergnäset. Den går i en vid båge 
mot väster och är 22 mil lång. Det rör 
sig med andra ord inte om en dags-
etapp.

Den når väster ifrån Alvik/Antnäs och 
fortsätter mot Måttsund. Delar av den 
finns sålunda i vår närhet.

Leden är uppkallad efter David Solan-
der, piteson, botanist och lärljunge till 
Carl von Linné.

Genom att googla på Solanderleden 
finns information att hämta. Där finns 
också detaljerade kartor som laddas 
ner i form av pdf-filer. Antalet kartblad 
är 18. Nummer 14, 15 och 16 är de 
blad som närmast berör oss i Ersnäs.

Solanderleden

Engagemang

Säkert kommer det fler inbe-
talningar av den gemensam-

ma föreningsavgiften – eller ska 
vi kanske kalla denna slant för 
bya-avgiften. Pengarna används 
ju i olika former för byns väl och 
ve. I skrivande stund (10 maj) är 
läget som följer.

158 ersnäshushåll har erlagt 
denna föreningsavgift. Motsva-
rande siffra för 2018 var 143. Vi 
kan sålunda konstatera en myck-
et glädjande uppgång. 58 pro-
cent av ersnäsborna medverkar 
i den här formen i att skapa en 
god och aktiv byamiljö. Då sys-
temet infördes 2009 var motsva-
rande procenttal 47. Dessutom 
betalar ett dussintal utsocknes 
denna avgift.

Sammanlagt tillförs de tre sam-
verkande föreningarna (Bya- 
Hembygds- och Idrottsfören-
ingen) närmare 35 tkr dvs strax 
under 12 tkr vardera. Mottagar-
na riktar ett stort tack till alla be-
talare.

Låt oss påminna om de individu-
ella fördelarna. På Ersnäsdagen 
utlottas ett antal vinster bland 
medlemmarna.  Vidare har med-
lemmar möjlighet att hyra Anka-
ret till rabatterat pris.

Jag åker hem, men jag åker bort. 
När bilen rullar längs Svartskatavä-

gen för sista gången denna visit häl-
sar jag till flyttfåglarna som, likt mig, 
återvänder till Ersnäs för att sedan så 
småningom åka bort igen. De åker 
bort för att hitta värme, jag åker bort 
för att hitta något annat. Flyttfåglarna 
kanske flyger till spanska kusten — 
jag tar tåget till Stockholm.

Det är en konstig känsla varje 
gång man kommer tillbaka till 
Ersnäs. Man har åkt bort, men 
man kommer hem. Allt är 
som man minns det: Skolan 
står kvar, och det känns som 
igår man lekte på skolgården 
och kom hem med grönska på 
knäna; Ralph Lundstengår-
den finns kvar, och Kristina 
— min första chef — hälsar 
glatt på mig när jag passerar; 
den gamla ladugårdslängan i 
Hääsch-kurvan där jag blev 
förbjuden att leka eftersom 
den kunde rasa vilken dag som 
helst — den står kvar femton 
år senare. Det känns som att 
man aldrig har varit borta en sekund. 
Men varenda gång man återvänder 
är det någonting litet och möjligtvis 
obetydligt, som är annorlunda. När 
jag klev ur bilen på mammas infart på 
Ostibyvägen ser jag att de har hug-
git ned det stora pilträdet på gården. 
Det är konstigt, någonting är inte rik-
tigt rätt. Ett träd som var litet när jag 
var liten; som blev stort när jag blev 
stor; ett träd som har växt ikapp med 
mig i mer än femton år — och nu är 
det borta. Precis när jag vant mig vid 
den nya synen, då är det dags att åka 
igen. Och till nästa gång är det någon-
ting nytt som är annorlunda.

Jag har bott i Stockholm i snart tre år 
nu. Jag kommer ihåg vad min farmor 

sa till mig innan jag skulle åka ned 
den där första gången: ”Nä, Linnéa, 
inte kommer du att trivas där. Du som 
är uppvuxen på landet, Stockholm är 
nog inget för dig!” — Hon ville själv-
klart att jag skulle stanna kvar. Men, 
jag åkte, och jag har blivit kvar än 
så länge. Men jag och min kille Josef, 
från Klintbacken i Luleå, vi vet båda 

Utflyttad

Josef, Linnea och lillasyster Jennifer un-
der Kungsträdgårdens blommande körs-
bärsträd.

att vi kommer flytta tillbaka. Det är ing-
enting någon behöver säga till oss, eller 
påminna oss om, för vi vet. Kanske inte i 
år, och kanske inte nästa år; men snart. 
Vi må bo här, men vi längtar hem.

Sakta rullar tåget ut från Luleå Central-
station. Jag ser min farmor vinka på per-
rongen — hon vill veta att jag kommer 
iväg säkert. Jag ser stadsgatorna jag kan 
alla namn på, de följer längs med tågspå-
ren ett litet tag — för att se till att jag inte 
glömmer bort dem när jag kommer till 
storstaden. Jag ser byggnader som sett 
likadana ut sedan barnsben — nu rivs de 
för att göra plats åt nytt. Jag åker hem, 
men jag åker bort.
                                                                                         
Linnéa Harila Blomqvist
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Vår-tid är nu

När jag skriver det här har jag min-
dre än en månad kvar till mitt 

sommarlov. Barnen på skolan, tillika 
min arbetsplats, får vänta en vecka 
till på sitt sommarlov. Men den som 
väntar på något gott väntar aldrig för 
länge!

Sedan i höstas läser jag en treårig 
distansutbildning till fritidslärare och 
pendlar från Ersnäs till skolan i Sunds-
vall ungefär var fjärde eller femte 
vecka. Senaste trippen söderut, första 
veckan i maj, vaknade vi upp på avre-
sedagen med omkring fem centimeter 
nysnö...

Ja, det var bara att acceptera att 
sommarvädret i april hade förbytts till 
aprilväder i maj. Trots all nyfallen snö 
visade termometern plusgrader, så 
vi kunde tryggt inleda resan söderut 
med våra sommardäck. Vi behövde 
bara korsa kommungränsen till Piteå 
så var det barmark igen, snacka om 
lokalt snöfall!

Milen är många från Ersnäs till Sunds-
vall, genom Västerbotten och Ång-
ermanland fram till Medelpad, när-
mare bestämt 50. På vägen ner föll 
både snöflingor och hagel på bilen, 
och framme i Sundsvall märktes att 
våren startat småskaligt, man kunde 
ana små gröna löv på träden. Under 

de tre dagarna i Sundsvall proppfyll-
da av föreläsningar, seminarium och 
workshops så spirade det sakteligen 
mer och mer i naturen. På onsdagens 
omkring sex timmar långa (soliga) 
hemfärd så kunde man se lövträden 
spricka upp i grönska längs hela Norr-
landskusten.

Nu kan man äntligen ana små gröna 
musöron på björkarna i byn, grä-
set har börjat skifta färg från gult till 
grönt och stora och små flyttfåglar 
har man sedan några veckor tillbaka 
kunnat se på ängarna och i vattnet. 
Bland det jag gillar mest med att bo 
här är de fantastiska årstidsskiftning-
arna, det var inte längesedan det var 
full vinter, och snart står häggen vid 
vår gård i full blom och doftar så där 
underbart som bara häggar kan. Glad 
vår allesamman!

Fanny Wänstedt, Klubbvägen

Kulturarv

EB:s utsända har besökt Hardy 
Beckenäs och Christina Ols-

son som har byggt upp en privat mu-
seimiljö på sin gård. På gården fanns 
tidigare Hardys farfars och farmors 
hus som benämndes Granströmsgår-

den efter farmor Amanda. Huset med 
timmerstomme byggdes i slutet av 
1800-talet av Hardys farmors bror. 
Åren gick, generationer växte upp och 
så småningom stod huset obebott. 
Under hösten 2018 var det dags för 
rivning. De nya ägarna kommer att 
timra upp huset i trakten av Avan och 
Selet, där ny familjehistoria kommer 
att skrivas.

Inför rivningen har mycket arbete 
lagts ned med att tömma hus och ut-
hus, sortera saker, lämna bort. Paret 
Beckenäs har tagit tillvara en mängd 

bruksföremål och saker som hör till 
gården. Christinas brorsdotter har 
hjälpt dem att iordningställa härbret 
som museum. Där finns nu ett väl-
ordnat rum med gamla föremål som 
fanns på gården under Hardys upp-

växt. Var sak 
har sin histo-
ria som han 
kan berätta 
om. Det finns 
även andra 
rum, vilka 
i n n e h å l l e r 
redskap som 
a n v ä n d e s 
på gården, 
hästloka och 
-bjällror samt 

fångstfällor som exempelvis björn-
sax med mera. Där finns även många 
smidesföremål tillverkade av farfar 
som var smideskunnig.

Hardys och Christinas gedigna arbete 
har resulterat i bygdehistorik i form av 
en miljö för minnen. Museet ger in-
blick i boende och liv som det såg ut 
under förra seklet. 

Att bjuda rådjur på foder under vin-
tern är ett annat intresse. Gården har 
tolv trogna gäster som dagligen be-
söker matplatsen. Flera bybor bidrar 

Fanny, ersnäsbo sedan fyra 
år, njuter av att se Ebbe och 
brorsorna växa så det knakar.

med grönsaksrester till de vackra dju-
rens föda. 

Ingegerd S-Ö

Vågskålen

Vårdköer, dåliga resultat i skolan, 
utkantsområden, ungdomars psy-

kiska ohälsa, ryssen, asociala medier. 
Detta är dominerande inslag i våra 
medier när Sverige skildras.

Jag läste nyligen en bok med titeln ”En 
ljus framtid”. Författarna är amerika-
nen Joshua S. Goldstein och svensken 
Staffan A. Qvist.  Den argumenterar 
för att kärnkraften ska byggas ut. På 
så sätt håller vi nere utsläppen av 
koldioxid och därmed begränsas den 
globala uppvärmningen. 

På många ställen i boken refereras till 
energisituationen i vårt land. Fram-
ställningen avslutas på följande sätt: 
”Sverige är inte bara det land som 
producerar mest kärnkraft per invå-
nare. Landet är också nummer ett 
på den ranking som Ecowatch Global 
Green Economy upprättar och num-
mer tre av motsvarande lista från 
Yale-Colombia Environmental Perfor-
mance Index. Och Sverige är nummer 
ett på tidskriften Forbes lista som mä-
ter affärsklimatet i världens länder.

Tänk bara på detta: det grönaste 
landet är också det bästa landet för 
affärer. Vad gäller innovationer lig-
ger Sverige först eller nära toppen. 
Landet rankas högt när det gäller 
jämställdhet mellan könen, frånvaron 
av korruption, äldreomsorg, stöd till 
föräldrar och barn. Som en bloggare 
på World Economic Forum formulerar 
det: Sweden beats other countries at 
just about everything”.

Sven Persson
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Inflyttade till Ersnäs

Tour de France

I juli månad varje år genomförs världens största cy-
keltävling Tour de France. Men cykelturer i Frankrike 

måste inte omfatta hela detta land. Det har två ersnäsbor 
kommit fram till.

I mitten av maj genomförde vi en minivariant av Tour de 
France. Den omfattade inte särskilt många cykelmil men 
vi hade inte heller som mål att klara av en massa mil. I 
stället gled vi med behaglig hastighet fram i det vårliga 
landskapet i Moselflodens dalgång i nordöstra Frankrike. 
Med på färden fanns också Bosses bror Pierre och vår 
franske vän Marc Ulbrich.

Vår bas var ett litet B & B, inhyst i en f.d. kvarn vid stran-
den av en å. Vattenbrus utgjorde vår bakgrundsmusik. 
Omgivningen och inkvarteringen skulle vi kunna säga 
vara den platsens motsvarighet till Ralph Lundstengår-
den.

Bo Axhammar/Sven Persson

Jenny Hedström och Oskar Bergman bor sedan 1 april 
på Bäcktorpsvägen 111. Hunden Alea och katten Frances 
finns också där. Familjen bodde tidigare på Kallkällan.

Paret stortrivs i huset nära naturen och ser rådjur nästan 
dagligen. De har ”hamnat rätt” och det är inte så kon-
stigt eftersom Jenny nu är tillbaka i sitt barndomshem.

Jenny är fysioterapeut och anställd av Luleå kommun. 
Oskar arbetar som väktare, och en del som fotograf ”vid 
sidan om”.

Annette Edström och Tobias Nilsson har den 1 februari 
tillsammans med tre katter flyttat in på Ersnäskammen 
53. De har tidigare bott på Hertsön, sökte efter ett pas-
sande hus och fann det på Kammen.

Båda är aktiva i en medeltidsförening och intresset är 
att återskapa historia. En annan del är deras intresse för 
pilbågeskytte och paret har gjort i ordning en bågskyt-
tebana vid gården. Annette arbetar på företaget ”Lyckas 
med mat” och Tobias som internsupport på Telia. En för-
del är att de kan samåka till jobben i Luleå.

Ersnäsbladet hälsar de nya ersnäsborna välkomna till  byagemenskapen!

Bagarstugan rustas

Ersnäs Byaförening har sökt projektstöd för lands-
bygdsutveckling, till ny ytterpanel på bagarstugan på 

Torget, fönsterfoder och målarfärg m.m.

Vi har blivit beviljade 34 tkr, det inkluderar även Hem-
bergsledsbroschyrer, informationstavlor till Torget och 
Fågeltornet, samt låda till Fågeltornet för broschyrer.

Jobbet med bagarstugan utförs av idéella krafter, påbör-
jat v. 20 och fortsätter till dess jobbet är klart.

På bilden ses Karin Sandström, Helge 
Björnström, Bo Axhammar och Hans 
Blomqvist arbeta med ena väggen.

Föreningen bjuder jobbarna på tilltugg och lättare lunch. 
Det är trevligt att jobba tillsammans och för byn.

Hembygds- och Byaföreningen.


