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Nr 81 - 24 januari 2014

www.ersnas.se

KOMMANDE EVENEMANG

EIF klubbmästerskap
på skidor

Datum meddelas senare bl.a. på 
www.ersnas.se

Nederluleåstafetten
Lördagen 15 mars i Antnäs. Ge-
mensam start för samtliga lag sker 
kl. 10.00, upprop kl. 09.50

Paltmiddag i april
Inbjudan kommer senare via 
www.ersnas.se samt din postlåda.
Ersnäs hembygdsförening

Majbrasa
Onsdag 30 april vid Skolan.
Ersnäs IF

Föreningarnas årsmöten

Ersnäs Byaförening
Torsdag 20 februari kl. 19.00 i 
Ankaret, sedvanliga årsmötesför-
handlingar. Föreningen bjuder på 
fika. Alla hälsas välkomna.

ANEA     (vänortssamarbetet)
Tisdag 25 februari kl. 19.00 hålls 
årsmötet i Ankaret, Ersnäs. För-
eningen bjuder på fika.

Ersnäs Samfällighetsfören.
Tisdag 25 februari kl. 19.00 på 
Ralph Lundstengården. Sedvan-
liga årsmötesförhandlingar. Väl-
komna.

Ersnäs Hembygdsförening
Torsdag 27 februari kl. 19.00 i 
skolans matsal. Föreningen bjuder 
på fika och alla hälsas välkomna!

Ersnäs Idrottsförening
Onsdag 5 mars kl. 19.00 i Anka-
ret. EIF bjuder på fika. Alla med-
lemmar välkomna.

Ersnäs utsedd till Årets By i Luleå kommun!

Sven Persson, Birger Johansson, Elaine Blomqvist och Hilding Lindbäck häm-
tar utmärkelsen hos Luleå kommun. Läs mera på sidan 5.

Trafikplats Ersnäs
Ny bro, bullervall och nya väganslutningar. Så sammanfattar Trafikverket vår 
nya trafikplats. Den ska vara klar september 2014 till en kostnad av ca 40 
miljoner kr.

Invigning
Som alla har kunnat se närmar sig den planfria korsningen sin fullbordan. Byns 
båda sidor förenas. Vi möts utan att utsätta oss för de risker en brusande tra-
fikled medför. I slutet av februari sker invigningen, har Trafikverket meddelat. 
Det blir den dag då trafiken släpps fram på den nya leden. Då detta skrivs är 
dagen ännu inte fastställd.  Håll utkik på byns anslagstavlor och på vår hem-
sida. Se även Birger Johanssons ledare på sidan 2.

Av alla slag av självplågeri är  
ångern den meningslösaste.

Ur Vilhem Mobergs ”Min stund på 
jorden”. 



Inflyttade
Carl-Henrik och Inga-Britt Fredriksson har flyttat till Ersnäsvägen 96

Avliden  
Gunnar Sundén       * 15/3 1923     † 28/12 2013
       

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

Ordföranden har ordet

God fortsättning på det nya året. 
Det startade lite väl varmt med is 

och halka som jag inte 
upplevt tidigare. Nu – i 
skrivande stund - är 
ordningen någorlunda 
återställd: kallt väder 
och nästan helvita äng-
ar. Skulle inte vara fel 
om snötäcket var lite 
djupare – 10-15 cm. 

Förra året, vid den här 
tiden spådde jag att 
2013 skulle kunna bli ett 
riktigt bra år. Så blev det också. Då 
satte vi verkligen Ersnäs på kartan.

Den största händelsen är naturligtvis 
bron över E4:an. Synd bara att dom 
inte hann få bron klar så att vi kan gå 
och åka över E4:an riskfritt före års-
skiftet…men…i slutet av februari så 
planerar Trafikverket att öppna E4:an 
och bron för överfart. Det blir lite av 
en högtidsdag med tal av Trafikver-
kets chef, Luleå kommuns ledning och 
Ersnäs representant. Så kommer sko-
lans elever att bli de första som går 
över bron och trafiken på E4:an un-
der bron att släppas på. Dagen är inte 
spikad i skrivande stund men kom-
mer att meddelas senare. Den stora 
invigningen blir sedan till hösten då 
allt skall vara klart: asfalt, gångväg, 
rondeller, gräsmattor, etc.. 

Nästa stora händelse var att vi – ef-
ter många försök – blev utsedda som 

Årets By i Luleå kom-
mun. Det är stort! Tack 
alla – ingen nämnd och 
ingen glömd - som ge-
nom åren har bidragit 
till den utveckling av byn 
som slutligen ledde till 
utmärkelsen. Du kan läsa 
mer om detta på annan 
plats i Ersnäsbladet.

Jag spådde också hur Facebook-grup-
pen ”Ersnäs By” skulle utvecklas un-
der 2013 och ”missade” grovt målet 
för antalet medlemmar. Målet var att 
vi skulle öka från 69 till minst 100 

personer. Det blev 207! Hittills i år har 
vi fått ytterligare 7 nya.

När det gäller Byaföreningen så inle-
der vi med årsmötet den 20:e februari 
kl. 19:00 i Ankaret. ALLA är välkom-
na. Där får du förutom gratis fika även 
möjlighet att påverka vad som skall 
hända i Ersnäs 2014 och vara med 
och välja de personer som skall ingå i 
Byaföreningens styrelse i år. Jag hop-
pas få chansen att träffa fler personer 
som vill engagera sig i föreningslivet 
i byn och då vurmar jag förstås spe-
ciellt för Byaföreningens verksamhet. 
Om du är intresserad så kan du kon-
takta Sven Persson på telefon 0920-
31180 eller via mail: persson.sven@
telia.com. Han leder valkommittén.

Birger Johansson
Ordförande i Ersnäs byaförening

EIF anordnar skidträning för barn och ungdomar så 
fort snön räcker till. Nystart av gruppen för dom 

allra minsta, kontakta Björn Samuelsson eller Mats Gus-
tafsson för mer information.
 
Under mars månad sker det skidzontävling ett arrange-
mang för skidsektionens ungdomar och klubbmästerskap, 
en trevlig tävling för barn och vuxna.
 
Herrlaget i division 4 fortsätter med sina fina insatser, i år 
under ny ledning. Välkomna till Pålbacka i maj.
 
I september koras Hembergets ”kung” och ”drottning” när 
Hembergsutmaningen går av stapeln.
 
Ta med er familj och vänner och slut upp på två av idrotts-
föreningen och byns fina arrangemang, Valborgsfirande och 
Ersnäsdagen.

Period Verksamhet 
Januari  
Februari Skidträning för ungdomar 

Skidträning för barn 4-6 år 
Fotboll herrar div 4(försäsongsträning) 

Mars Årsmöte, 5 mars 19.00 Ankaret. 
Skidzon tävling för barn, 11 mars. 
Klubbmästerskap skidor 
Skidträning för ungdomar 
Skidträning för barn 4-6 år 
Fotboll herrar div 4(försäsongsträning) 

April Valborgsfirande 
Skidträning för ungdomar 
Skidträning för barn 4-6 år 
Fotboll herrar div 4(försäsongsträning) 

Maj Fotboll herrar div 4 
Juni Nationaldagsfirande 

Fotboll herrar div 4 
Juli Ersnäsdagen, 5 juli. 
Augusti Fotboll herrar div 4 
September Hembergsutmaningen, 27 september. 

Fotboll herrar div 4 
Oktober Skidträning(barmark) för ungdomar 

Fotboll herrar div 4 
November Skidträning(barmark) för ungdomar 
December Skidträning för ungdomar 
Övrigt Restaurering av Pålbacka(fotbollsplan) 

Restaurering av hockeyrinken 
Röjning elljusspår 

 

Ersnäs Idrottsförenings verksamhetsplan 2014

Engagemang

Trots byns litenhet är det ju så att vi inte alla har 
tät kontakt med varandra. Därför är det inte alltid 

intressen och önskemål kommer fram i offentligheten. 
Exempelvis kan det mycket väl vara så att det finns 
invånare som gärna skulle vilja engagera sig i någon 
förening, kanske som styrelseledamot eller i någon an-
nan form. Du som vill medverka på det här sättet, hör 
av Dig till persson.sven@telia.com
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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 un-
der 2014 är 13 jan, 12 maj, 11 aug 
och 3 nov och utdelning fredag ca 2 
veckor efteråt. 

I redaktionen: 
Sven Persson, 311 80 med E-post 
persson.sven@telia.com

Krister Öhman, 312 59 med E-post
krister@krivision.se

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

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

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

Jag gillar Ersnäs

På kommunens hemsida har va-
let byar.lulea.se funnits många 
år. Där fanns Ersnäs representerat 
med ett antal sidor, med Krister 
Öhman som administratör.

Platsen byar.luleå.se läggs ner 
inom kort.

Eftersom vi hela tiden drivit vår 
egen sida ersnas.se så har in-
formationen lagts ut på två stäl-
len, naturligtvis förkortad på kom-
munsidan. Så vi förlorar ingenting 
på detta, kommunen kommer att 
samla länkarna till byarnas egna 
hemsidor på ett bra ställe.

Föräldrar! Vakna!
På morgnarna promenerar många av 
byns ungdomar mot busshållplatserna 
i byn. Det är ju gott och väl.

Men det är mörkt vid den tiden och 
klädesmodet numera har bestämt att 
alla ska ha svarta kläder. Det svarta 
”äter upp ljuset”, brukar man säga. 
De svarta kläderna reflekterar knappt 
något ljus, och är därmed i stort 
sett osynliga, även i strålkastar-
ljus. 

Och reflexer verkar de flesta av ung-
domarna ha glömt bort.

Resultatet är att bilförarna i byn fak-
tiskt inte ser dessa trafikanter förrän 
det kan vara för sent. Därför föräld-
rar: förse era barn och ungdomar med 
reflexer. Själva är ni helt säkert redan 
välutrustade på den fronten.

Vi har alltså haft minst ett olyckstill-
bud i byn.

Sedan är det också så, att en del bil-
förare struntar i fartbegränsningen i 
byn. Detta faktum ökar också olycks-
risken.

Den 2 januari kan vi läsa på Facebook, 
i Ersnäsgruppen, om ett liknande till-
bud. Denna gång på Svartskatavägen.

Den alldeles övervägande andelen 
av byns drygt 600 invånare har 

bott i Ersnäs under åtskilliga år. Det 
tyder på att denna plats på jorden 
upplevs som positiv. Skälen till detta 
kan vara många t ex det sociala liv 
och de gemensamma aktiviteter som 
utvecklas här. Ett annat skäl är att 
det finns en drivkraft att göra livet i 
byn än mer angenämt genom att till-
varata byns intressen gentemot kom-
mun och andra aktörer i omgivningen. 
Det som ligger bakom detta är  bl a 
tre föreningar: Ersnäs Byaförening, 
Ersnäs Hembygdsförening och Ersnäs 
Idrottsförening, andra föreningar i 
byn ej att förglömma.

Ersnäs IF inbjuder till
 Skidkul

Vi tränar längdskidåkning på ett lek-
fullt sätt. Bra grundträning och ute-
vana som man har glädje av vid vin-
teraktiviteter.

Rekommenderad ålder 3 - 6 år.

Söndagar kl. 10.30 – 11.30 i Gläntan 
från 26/1. Ingen föranmälan krävs, ta 
med barnen till en timmes rolig skid-
lek. Köldgräns -12 gr.

Kontakt: Emil Welin, 070-517 78 68
emil.welin@vattenfall.com

 Skidträning
Lär dig eller utveckla din klassiska 
längd- och skateskidåkning. Vi erbju-
der träning, tävlingar och läger med 
inriktningen att det skall vara roligt 
att träna. 

Rekommenderad ålder 7 – 12 år.

Söndagar kl. 18.30 – 19.30 i Gläntan. 
Köldgräns -15 gr.

Kontakt: Björn Samuelsson, 
070-370 39 71, 
bjorn.1.samuelsson@ltu.se

De tre nämnda föreningarna har se-
dan några år tillbaka ett samarbete på 
det ekonomiska området. Medlems-
avgifterna har samordnats och det 
som flyter in delas lika mellan de tre 
föreningarna.

Avgiften är oförändrad: 175 kronor 
för en familj och 100 kronor för en-
samstående. Inbetalningen sker till 
Ersnäs IFs plusgiro 6547-3 eller fören-
ingens bankgiro 5970-5996. En bank-
giroblankett bifogas detta nummer av 
EB. Betalar Du via Din internetbank, 
glöm inte att ange avsändare.

I fjol var det 158 ersnäshushåll som 
på det här sättet stöttade det gemen-
samma arbetet för byns väl och ve. 
Dessutom kom inbetalningar från 21 
utsocknes hushåll. Låt oss bli fler i 
år! Bl a det blad Du just nu håller i 
Din hand är ett  resultat av det ideella 
arbete som läggs ner och där dessa 
influtna medlemskronor är betydelse-
fulla.Minnesord

Gunnar Sundén, en idrottsprofil inom 
Ersnäs IF, har lämnat oss. Gunnar 
lade ner oräkneliga ideella timmar 
på idrottsföreningen. Redan som 
25-åring började han att delta i arbe-
tet med att hålla fotbollsplanen i hyf-
sat skick.

Tillsammans med parhästen Gösta 
Olsson såg Gunnar till att allt mate-
rial som spelarna behövde fanns på 
plats och var i ordning. Då och då 
fick Gunnar också förse spelarna med 
”plåster på såren”.  Tillsammans med 
Gösta Olsson såg han även till att 
våra skidspår var välpreparerade. Un-
der många år fick hushållen besök av 
Gunnar med medlemsblocket i näven. 
Då handlade det om att inkassera 
medlemsavgiften.

Under de sista 15 säsongerna så var 
det inte många träningar som Gunnar 
missade. Dessutom så var han en tro-
gen följeslagare på lagets bortamat-
cher.

Gunnar blev 90 år och vi är många 
som kommer att sakna honom.
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Hemma

Fyra månader i en främmande mil-
jö. Ersnäsbladets utsände inter-

vjuar antnäsmedborgarinnan Rebecca 
Elvelin (RE) om hennes vistelse från 
september fram till årsskiftet i vår 
franska vänort Novéant. Rebeccas 
farföräldrar bor i Svedjan, Vivan och 
Gärde Elvelin.

EB: Vilka var Dina förväntningar inför 
detta miljöombyte?
RE: Jag räknade med att få komma i 
kontakt med en annan kultur, att lära 
mig ett nytt språk, att lära känna nya 
människor och, sist men inte minst, 
utvecklas som människa.
  
EB: Högt ställda förväntningar min-
sann! Och hur blev det?
RE: Mina förväntningar infriades. Och 
mer därtill. Jag har fått större insikt 
om det faktum att det finns viktiga 
skillnader även mellan kulturer som 
ligger relativt nära varandra som den 
franska och den svenska. Den här in-
sikten har medfört en större förståel-
se och accepterande av skillnader av 
det här slaget. Detta att bo i Novéant 
en tid var ett av de allra bästa beslut 
jag har fattat.

EB: Och mer?
RE: Det allra viktigaste är upplevelsen 
av att jag har förändrats och utveck-
lats som människa. Fransmännens ut-
åtriktade sätt har påverkat mig. Jag är 
mer uppriktig i mitt sätt att vara. Jag 
släpper fram min sanna natur utan att 
föreställa mig. Vad får det för resul-
tat? Jo, jag har mer av självsäkerhet. 
Jag känner att jag sitter säkrare t ex 
vid framtida anställningsintervjuer. En 
starkt bidragande orsak till detta är 
att jag mötte så mycket uppskattning 
från alla dem jag hade att göra med. 
Detta var inget påklistrat från deras 
sida utan jag kände verkligen att de 
menade vad de sade. Den här upp-
levelsen hänger nog också samman 
med att man där nere är så öppna, 
utåtriktade.

EB: Detta var första gången som Du 
alldeles på egen hand gav Dig ut i 
världen. Hur kändes det?
RE: Spänd och lite nervös. Hur blir 

jag mottagen? Hur ska jag klara språ-
ket?  Trots att alla så väl tog hand om 
mig, fanns den där känslan kvar en 
tid. Den definitiva vändpunkten kom 
i samband med en alldeles speciell 
händelse.

EB: Vad kan det ha handlat om?
RE: Novéant är inte något stort sam-
hälle (2 000 invånare). Men där finns i 
alla fall en restaurang.  Vid ett tillfälle 
en bit in i min vistelse arrangerades 
en fest på den här restaurangen med 
ett 40-tal deltagare. Där sades från 
podiet att ikväll k har vi också bland 
oss en ung kvinna från Sverige: Re-
becca. Jag var inte så van med att så 
där lyftas fram i rampljuset.  En bit 
in på kvällen satte musiken igång. En 
av de yngre deltagarna bjöd upp mig 
men jag avböjde försiktigtvis. Han 
tappade emellertid inte modet utan 
återkom. Och då ”Dancing queen” ljöd 
från högtalarna, då reste jag mig. Jag 
och min kavaljer dansade ut på golvet 
– som soloartister. Och där var hon 
(dvs jag), kvällens Dancing queen. De 
församlades jubel. En härlig känsla 
och mitt själförtroende tog ett språng 
framåt.

EB: Språket, franskan? 
RE: Detta var under de första veck-
orna ingen höjdare. Jag hade inte läst 
franska i skolan. Men det handlar ock-
så om vilja. Och den har jag. Och en 
förstående omgivning. Den fanns där.  
På Fritids, där jag hade min dagliga 
gärning, satte barnen upp lappar på 
olika föremål med  föremålets benäm-
ning på franska. Detta som ett exem-
pel på omgivningens engagemang. 
När vi var en bit inne i november, 
hade jag inga problem med att föra 
ett samtal på franska. 

EB: Hur såg en normal dag ut? 
RE: Mellan 12 och 18.30 hade jag oli-
ka uppgifter, som knöt an till skolbar-
nen. Middag hos värdfamiljen vid sju/
åttatiden på kvällen. Några perioder 
hjälpte jag till på kommunens bib-
liotek där det för övrigt finns en liten 
svensk hörna. Franska skolbarn har 
lediga onsdagar.  Naturligtvis hade 
jag ledigt även under veckosluten. Då 

blev jag ofta omhändertagen av mina 
värdar som tog mig runt till olika plat-
ser – lärorika och trevliga utflykter. 
Jag bodde hos åtta olika värdfamiljer. 
Detta var en klar fördel jämfört med 
att bo på samma ställe hela tiden. Jag 
På det sättet fick jag många fler nära 
kontakter. Jag fick erfarenhet av olik-
heterna mellan familjernas vardag.

EB:  Vad kan vi i Sverige  hämta från 
den franska vardagen? Nämn ett ex-
empel!
RE: Då vill jag välja det förhållandet 
att man i Frankrike – åtminstone de 
miljöer jag mötte - tar sig tid. Det 
känns som man är mindre stressade 
där. Det är mer avslappat. Inte minst 
märkte jag detta i samband med mål-
tiderna, alldels speciellt i samband 
med middagarna. Det vanliga är att 
det serveras tre rätter. Det gäller både 
lunch och middag. Man dröjer sig gär-
na kvar vid middagsbordet och pratar 
med varandra om både näraliggande 
saker och sådant som inte bara berör 
den egna familjen. Jag gillade den här 
kravlösa samvaron och gemenskapen. 

EB: Vad kan Frankrike lära av oss?
RE: Trafikkultur!

EB: Det här slaget av utbyte, som Du 
nu deltagit i, kommer att fortsätta. 
Vilka argument, säg tre, skulle Du an-
vända för att övertyga en kompis att 
göra den resa Du nu har gjort?
RE: 1.  Man växer som människa. 2. 
Att lära känna personer från andra 
kulturer tar bort fördomar. 3. Man 
möter vänliga och trevliga människor. 

EB: Dina framtidsplaner?
RE: I mars ger jag mig av till en språk-
skola i Osaka, Japan för ett år.

Tisdagen den 25 februari kl 19 
har Vänortsföreningen ANEA sitt 
årsmöte i Ankaret. Rebecca kom-
mer  då att berätta om sina upp-
levelser och intryck från Novéant-
vistelsen. Ta också del av Rebeccas 
krönikor på www.ersnas.se

Några arbetskamrater.
Rebecca uppe till höger
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Den 8 februari tänds ljusen på scen 2 
på Norrbottensteatern …   hoppas vi. 
Då är det urpremiär på en föreställ-
ning om Tornedalens mörkaste his-
toria, när det gäller gatubelysningen, 
”Måste hem innan det blir mörkt”.

Det är dramatikern Camilla Blom-
qvist, 35 år, som har skrivit manuset 
till föreställningen. Camilla är född 
och uppvuxen i Ersnäs men är bosatt 
i Stockholm med sambon Johan och 
deras son Herman. Camilla har varit 
intresserad av att skriva berättelser 
och dikter och i 20-årsåldern började  
hon skriva dramatik. Därifrån är ste-
get inte långt till att bli manusförfatta-
re. 2010 avslutade hon sin utbildning 
på Dramatiska institutet och sedan 
dess har hon frilansat som manusför-
fattare på teatrar i hela landet.

Karin Enberg, chef på Norrbottenstea-
tern, kontaktade Camilla och ville att 
hon skulle skriva en berättelse om hur 
det var att leva och bo i Tornedalen 
under den mörka tiden på året när 
alla gatlysen är släckta.

Måste hem innan det blir mörkt spelas 
under februari och mars. 

Vad hände i vår by det gångna året? 
Här följer ett kort sammandrag.

Sju nya människor såg dagens ljus.  
Åtta familjer fattade det kloka beslu-
tet att flytta till Ersnäs. Fem personer 
avslutade sin stund på jorden. Dessa 
siffror bygger på noteringarna i Ers-
näsbladet vilket inte är någon garanti 
för att de är helt korrekta.

Utmärkelser: Tore Dahlberg, Folke 
Larsson och Bertil Marklund utses till 
”Årets Ersnäsare” och  Ersnäs utses 
till ”Årets By 2014”.

Förbättringar: Arbetet med den plan-
fria korsningen inleds. Rastplatsen vid 
Hembergsleden förses med ett ut-
siktstorn. Hockeybanan renoveras.

Sport: Fotbollslaget är mycket nära 
att gå upp i division 3. Hemberget 
med omgivningar förses med 27 fasta 
orienteringskontroller.

Internationellt: Tolv ersnäsbor besö-
ker i maj vår vänort Novéant i Frank-
rike. Volontären Mickaël Dangin bor 
och verkar i Ersnäs ett par sommar-
månader. Inom ramen för samma EU-
program arbetar antnäsmedborgaren 
Rebecca Elvelin under hösten i Nové-
ant.

Arrangemang: Ersnäsrevyn återvän-
der till Ankaret. Euskefeurat framträ-
der i nämnda lokal. 15 evenemang, 
förutom fotbollslagets hemmamat-
cher, går av stapeln.

Övrigt: Aleån blir Alån enligt Tra-
fikverket. Folke Larsson skänker en 
bok- och fotosamling till Ersnäs Hem-
bygdsförening. 50 procent av byns 
hushåll betalar den gemensamma 
medlemsavgiften. Facebookgruppen 
”Ersnäs by” har vid årets utgång 207 
medlemmar.

”Måste hem innan det blir mörkt.”

Året var 2013

Hilding Lindbäck, byns nestor, går 
fram till talarstolen och utropar 

”Äntligen!” Framför sig har han fol-
kets representanter i form av Luleå 
kommunfullmäktige. Det är årets 
(2013) sista sammanträde i denna 
församling. Vid det tillfället koras tra-
ditionsenligt ”Årets by”. Och nu var 
det Ersnäs tur att hedras med denna 
utmärkelse som förutom äran, två 
skyltar (se bilden ovan) också tillför 
Byaföreningens kassa 15 tkr.

1995 utsågs för första gången ”Årets 
By” i vår kommun. Först ut var gran-
nen Ale. Nu var det fjärde gången 
gillt för Ersnäs del. Byaföreningen har 
ansökt om utmärkelsen 2004, 2005, 
2010 och nu med framgång 2013. 
Stommen i argumenteringen har i 
stort sett varit densamma i de fyra 
ansökningarna. I den senaste och så-
lunda framgångsrika radade Byaför-
eningen upp 13 argument som talade 
för oss i Ersnäs. Ansökan kan i sin 
helhet läsas på www.ersnas.se  Där 
återfinns också kommunens motive-
ring till utmärkelsen som nära knyter 
an till vår ansökan.

De båda skyltarna kommer att pryda 
infarterna till byn både på den östra 
och den västra sidan av E 4.
  
Bästa läsare av Ersnäsbladet: Hur ska 
vi bäst använda 15 tkr för att främja 
vår by? Sänd Dina förslag till Byaför-
eningens ordf  birger@kickiobirger.se

Ersnäs IF’s sommarorientering blev 
en stor succé. Totalt 45 personer 

köpte karta och gav sig ut i Ersnäs 
skogar för att leta efter kontroller. 18 
personer hittade samtliga kontroller, 
nästan ingen gick vilse!

Skid- och skogslöpningssektionen för-
rättade en lottning där resultatet ut-
föll enligt nedan:

       Namn   Poäng

Tilda Bäckström 48 Pris
John Bäckström 48 Pris
Nina Dalbom 48 Pris
Lilian Nilsson 48 Pris
Mika Jokimäki 48 Pris
Arvid Rosenberg 48 Pris
Jill Dalbom 48
My Dalbom 48
Helga Gustavsson 23
Rasmus Nilsson 48
Sven Persson 48
Helena Strandberg 48
Christer Lundström 48
Anton Ökvist 48
Tuula Rosenberg 48
Gun Hellström Dahlberg 48
Albin Rosenberg 48
Lea Gustavsson 23
Lasse Eriksson 48
Willy Sundvall 48

Priser kommer att utdelas till vinnarna 
inom kort!

Ersnäs IF tackar samtliga deltagare 
för goda insatser. Ett tack till OK Re-
nen också för benägen hjälp med kar-
tor och tips. Finns intresse arrangerar 
vi en orientering till sommaren igen!

Ersnäs IF:s Sommarorientering
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Intet ont om vår fina förskola i Ers-
näs, men den rymmer inte alla 

barn! Ett välkänt faktum som gällt un-
der många år. Vi är många som under 
perioder haft och har barn på andra 
förskolor i sörbyarna, ibland på olika 
förskolor innan syskonförturen bör-
jade gälla.

Den åttonde januari 2014, står totalt 
23 barn i kö till Ersnäs förskola, va-
rav 20 har det som förstahandsval. Av 
dessa 20 går 18 barn på andra försko-
lor och väntar alltså på plats, av dessa 
är två syskon till barn som redan går 
på förskolan. I de köande räknas gi-
vetvis inte heller de barn som fötts 
under fjolåret och ännu inte är nio 
månader och därmed kan få köplats.

Vi är flera som under de senaste åren 
ifrågasatt varför man inte satsar på en 
utbyggnad av den befintliga förskolan. 

Senast nu under hösten då det upp-
dagades att kommunen planerar att 
sätta in moduler i Luleå centrum för 
att möta behovet där.  Svaret som jag 
fick av verksamhetschefen Eva Wenn-
berg är att enligt befolkningsprogno-
serna så kan behovet tillgodoses inom 
upptagningsområdet. Beskedet är 
alltså att vi även fortsättningsvis ska 
skjutsa våra barn till Antnäs, Alvik, 
Måttsund, Bergnäset….. Har vi riktig 
tur kan vi få placering i modulerna i 
centrum!

Sara Borgström, Svartskatan

Årets by – men inte årets förskoleby…

Det var 8 st förväntansfulla skidtalanger som hade sam-
lats vid Luleå tågstation fredagen den 23 november 

2013 kl. 16:00. Avfärd med tåg kl. 16:26 mot Gällivare.

Jonas P hade bokat en stor stuga högst uppe på Dundret. 
Barnen och ledarna steg på tåget och vinkade av sina för-
äldrar, nu börjar äventyret.

Tågresan gick smärtfritt till Gällivare, sen blev det bilfärd till 
stugan. Väl framme på kvällen blev det kvällsfika och ge-
nomgång av lördagens aktiviteter. Kl. 21:30 var alla barnen 
i säng.

Lördag uppstigning kl. 08:00 med gröt efter Gunde Svans 
recept till frukost. Sen var dags för ett skidpass i klassisk 
stil, vi åkte nerför slalombacken till Hellnerstadion där vi 
tränade ca en timma. Sen åkte vi tillbaka till stugan för 
att fylla på depåerna för att orka med eftermiddagspasset. 
Efter några timmars vila så var dags för nästa pass som 
bestod av skateteknik och avslutning med en kort stafett. 
Sen festade vi till med tacos till middag. Sen hade barnen 
fria aktiviteter resten av kvällen.

Söndagsmorgon kl. 08:00 frukost, sen bar det nerför sla-
lombacken igen för att träna sista passet, barnen ville träna 
skate så de fick som de ville. 

Efter sista träningen så var det bara att duscha, äta lunch 
och städa stugan för nu började hemresan som gick på räls 
även den.

Barnen fick till hemläxa att skriva ner på en lapp vad dom 
tyckte var roligast på resan och lämna till oss på nästa trä-
ning.

Så här skrev de...
Anton Ökvist = Att skejta runt Hellnerspåren med Arvid, 
Jonas och Maria.
Arvid Welin = Att åka nerför slalombacken.
Helga Gustafsson = Det roligaste var att åka skidor.
Lea Gustafsson = Att åka nerför slalombacken och att äta 
tacos.
My Dahlbom = Det bästa i Gällivare var träningen och att 
vara med kompisarna. Jag lärde mig bättre att skejta.
Jill Dahlbom = Det roligaste  i Gällivare var att träna, åka 

ned i slalombacken och att sova.
Jennifer Harila Blomqvist = Det roligaste var att vi hade 
ett väldigt fint hus och det var jättekul att åka nerför 
slalombacken.
Alice Samuelsson = Att åka nerför slalombacken och att 
skejta.

Sedan vill vi ledare tacka alla barnen för en jättetrevlig 
helg tillsammans. Och till Maria Ökvist och Anki Dahlberg 
som hjälpte till med markservicen.

Hoppas att vi kan göra fler sådana här resor i framtiden.

Ledarna Mats Gustafsson, Jonas Persson, Björn Samu-
elsson.

Ersnäs IF skidungdomar på träningsläger i Gällivare.

Människan har alltid två motiv 
för sina handlingar; ett gott motiv 
och så det verkliga motivet.

Pierpont Morgan

Nederluleåstafetten
Lördagen den 15 mars är dagen för 
årets upplaga av detta motionsar-
rangemang. Ersnäsborna brukar vara 
aktiva i dessa skidspår. Se kommande 
annonser i Kuriren. Har Du frågor, 
vänd Dig till Bo Axhammar på 
bo.axhammar@arcticview.se 

Elljusspåret i Ersnäs
På www.ersnas.se finns den aktu-
ella spårstatusen för elljusspåret att 
läsa. Där finns också fler uppgifter 
som kan vara bra att veta. Uppgif-
terna kommer att uppdateras med 
täta intervall av spårdragaren Jonas 
Persson.

Mitt på förstasidan hittar du länken.

Så nu gäller det att träna inför Neder-
luleåstafetten!
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Ostibyvägen

Av min moster, som nu är på sitt 
hundrade år, fick jag en gång en 

gammal bok. Den var tummad, väl 
använd. Den innehöll en smeds bok-
föring från 1880-talet. Men vilken 
smed? Det var frågan. Efter att ha 
sökt i gamla bouppteckningar och 
auktionsprotokoll kom jag fram till att 
smeden var min morfar, Nils Alfred 
Lundberg. Det var inte alldeles ovän-
tat.

Boken visar hans samröre med ers-
näsborna under åren 1882-1890. 
Även några som inte bodde i Ersnäs 
finns nämnda. Bokföringen är nog-
grant förd, ned till sista öret.

Var man har ett eget uppslag, ibland 
flera. På vänstra sidan, Debet, årtal, 
datum, vad smeden smitt och vad det 
kostar. På högra sidan, Kredit, årtal, 
datum, på vilket sätt beställaren har 
betalat samt värdet på detta.

Det ger en märklig känsla att dag för 
dag kunna följa min morfars arbete 
för ca 125 år sedan! Och de flesta av 
dem han smidde åt har jag hört ta-
las om och vet var de bodde. Byn och 
byns invånare passerar revy och jag 
ser en del av vad som en gång pågick 
här.

Han smidde t. ex. åt min farfar nedi 
Urn, idag Klubbvägen 98. Han smidde 
väldigt mycket åt farfars bror, N. O. 
Lundström. N. O. hade affär i gam-
la huset in på gården vid nuvarande 
Zackes väg 9. N. O. är f.ö. den ende 
som benämns ”Herr” i boken.

Nils Anton Enqvist, för att ta ett exempel, hade med 
anledning av Laga skiftet i Ersnäs flyttat till nuvaran-
de Klubbvägen 151. Åt honom smidde min morfar, 
vanligen kallad Barons-Nitj, bl. a.:
• En liflagga, 75 öre.
• Ett dussin vridskaftborrar, 3 kr.
• Två st. hästskor m. spik, 60 öre
• Ett st. märkjärn, 75 öre

Och Nils Anton ”betalade” för detta med bl. a.:
• ”körning af nylandet och potatislandet”, 1,25 kr.
• Häst till Rosviks kvarn efter malning, 2 kr.
• Häst till Kammen med spilltunnor, 25 öre
• Skjuts för ett lass kol från Bjurs, 3,50 kr.

Andra betalade med körning på logen, gruslastning, 
lärft, häst till Bränslan efter ved, ristvältning m.m.

Två personer skiljer sig litet från ersnäsborna. Den 
ene var Isak Aron Mårtensson. Han var född uti Mit-
jel i Ersnäs men bodde i Solberget. Han kom med 22 
tunnor kol för 8,14 kronor. Kol från ”skogslandet”.

Den andre står bokförd som ”f.d. Fredrik Hjelte”. 
Han kom från ”kusten”, Trundön, och 
levererade följaktligen löja, späck och
strömming.

Så kunde det vara här i byn på 1880-talet.

Leif Lundström, Ersnäs

------ **** -------

Från morfars bokföring

Brännjärn

Brännjärn med
upphängningsögla

Borr och Vridskaft

En liflagga är en vinge som fästs på en lie 
för att höet ska samlas i strängar när man 
slår. Vridskaftborrar är borrar som man 
sätter fast i ett vridskaft (en borrsväng). 
Ett märkjärn (brännjärn) är ett järn med 
spegelvända bokstäver. Man hettar upp jär-
net och märker sina ägodelar.

Vad har Tranmyrvägen, Ersnäsvä-
gen, Klubbvägen, Bäcktorpsvä-

gen, Axel Mårds väg, Svartskatavägen 
och Kammen gemensamt. Jo, vi har i 
Ersnäsbladet berättat om dessa vägar 
och vägnamn. Turen har nu kommit 
till Ostibyvägen.

Alla vägar har sina specialiteter. Den 
ena vägen är inte den andra lik. Vilken 
är t ex byns rakaste väg? Svaret är 
Ostibyvägen – drygt två km lång. Ef-
ter en inledande kurva följer en nära 
nog spikrak sträcka över åkermarker-
na. Vägen betjänar närmare 20 hus-
håll.

Att det handlar om en rak väg säger 
också en del om vägens korta histo-
ria. Tidigare anknöt vägar till gårdar 
och undvek naturhinder. När den här 
vägen byggdes var detta faktorer som 
hade mindre betydelse. 

Tidigare avvattnades åkermarker-
na med hjälp av djupa, öppna diken 

som kallades gravar. Det ordet har  
inte bara med livets slut att göra 
utan avser också långsträckta gräv-
da nedsänkningar i marken (jämför 
t ex  skyttegrav, vallgrav). En sådan 
grav fanns sedan långt tillbaka i detta 
område. Den hade ungefär samma 
sträckning som Ostibyvägen har idag.
 
En körbar väg fram till 60-talet sträck-
te sig bara en bit bortom den bondgård 
som ägdes av Folke Öberg. Följaktli-
gen kom den här vägbiten att kallas 
Folke Öbergs väg. Gårdarna längre åt 
öster fick använda sig av Svartskata-
vägen som låg en god bit från dessa 
gårdar. Så småningom lyckades de 
boende övertyga kommunen att byg-
ga en ny väg som närmare knöt an till 
bebyggelsen. Det fanns olika uppfatt-
ningar om hur vägen skulle dras och 
ibland kunde det gå riktigt hett till i 
dessa diskussioner.

Men i slutet av 1960-talet fanns den 
nya vägen på plats. Utan närmare 

samråd döptes vägen av kommunens 
tjänstemän till Gravbacksvägen med 
anledning av den grav som nämnts 
ovan.

Namnet väckte en del associationer 
som inte kunde knytas till den levande 
landsbygd som den här delen av byn 
utgjorde. De boende tog ett initiativ. 
Man gjorde en gemensam resa till Pite 
Havsbad med det uttalade syftet att 
enas om ett namnförslag. Resultatet 
blev gott. Vägbiten borde döpas om 
till Ostibyvägen, kom resenärerna 
överens om; ett logiskt namn efter-
som det här handlar om byns östra 
delar. Beslutsfattarna i Stadshuset 
höll med. Någon gång under 90-ta-
let omvandlades Gravbacksvägen till 
Ostibyvägen.

Denna berättelse är också ett bra ex-
empel på att engagemang lönar sig.



8

www.ersnas.se

Klappjakten

Den 16:e november 2013 var det 
åter dags för den populära klapp-

jakten på räv som Viltvårdsgruppen 
anordnar. Intresset inför jakten var 
enormt och vi fick helt enkelt stoppa 
anmälningarna några dagar innan 
jaktdagen. Som vanligt blev det några 
avhopp i sista sekunden, men vi blev 
hela 47 tappra jägare som deltog.

Det tre första dreven blev resultat-
lösa, där endast fredat vilt som älg, 
rådjur, hare och skogsfågel passerade 
passkedjan. Vid drev nummer fyra 
påsköts en skabbräv och lämnade 
kraftiga blodspår efter sig då den tog 
sin tillflykt tillbaka in i snårskogen. En 
mycket duktig vorsteh fick spåra rä-
ven tillsammans med hundförare och 
skytt och med hjälp av kommunika-
tionsradio kunde jag genskjuta rävens 
flyktväg och skjuta den. Vid det femte drevet sköts också en 

fin räv, men tyvärr den också med en 
början till skabb. Det är väldigt tråkigt 
att skabben drabbat byns rävar i den 

omfattningen som den gjort. Efter 
klappjakten har vi sett flera drabba-
de rävar och några har vi fått skjuta. 
Det känns alltid bra att få förkorta ett 
djurs lidande, då skabbrävarna har en 
mycket plågsam död att vänta.

Till skillnad mot tidigare år hade vi tur 
med vädret, då vi de föregående åren 
har haft riktigt surväder.

Vi törs nog sticka ut hakan och säga 
att vår klappjakt är en av de större i 
landet. Det gäller att ha en god pla-
nering inför denna jakt, dels måste 
säkerheten vara på topp och det skall 
flyta på mellan och under dreven. Vår 
rutin och goda planering är en stor 
orsak varför denna klappjakt blivit 
så populär. Klappjakten har verkligen 
satt Ersnäs på jaktkartan.

Nästa år tar vi nya tag igen.

Jonas Seger, Viltvårdsgruppen 

Skytt Mikael Ek, Kalix

I Ersnäs finns många som tycker om 
att fotografera, ung som gammal. 

Säkert har du något fotografi du är 
mäkta stolt över och vill dela med dig 
av till andra läsare i byn! 

Maila in din bild till krister@krivision.
se, ditt namn och en rad om vad bil-
den föreställer. I kommande nummer 
har kanske just DU turen att få DIN 
BILD publicerad!

Som första bild presenteras Elaine 
Blomqvists bild från bagarstugan på 
Torget i Ersnäs.

”Jag tog den här bilden den 20 okto-
ber 2013. Jag var ensam i bagarstu-
gan då fick jag idén till bilden. Och 
som vanligt fanns kameran med.”

Och bagarstugan, den öppnar för vå-
ren vecka 18, i slutet av april.

Nytt i Ersnäsbladet: Läsarbilden

Carl-Henrik Fredriksson och Inga-Britt Fredriksson flyt-
tade till Ersnäsvägen 96 i september 2013. Paret kom-
mer från Gammelstad, flyttlasset kördes till Ersnäs där 
en av deras tre barn bor.

Dom tycker att Ersnäs är en bra by att bosätta sej i, 
lagom stor, nära till de mesta. Dom har jobbat bl.a. på 
Hägnan, och nu som pensionärer har dom slagit sej till 
ro i Årets By. 

Ersnäsbladets redaktion hälsar dom välkomna till byn, 
och hoppas att dom kommer med i föreningarna.
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