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Nr 90 - 27 maj 2016

www.ersnas.se

Det annorlunda lockar KOMMANDE EVENEMANG

Nationaldagen 6 juni
Torget kl. 12-14.

Flaggan hissas kl. 12.15. 
Våffelförsäljning och lotteri. 

Arr: Ersnäs IF & Ersnäs amatör-
teaterförening

Utflykt till Fäbodvallen
söndag 12 juni kl. 12.00. Samvaro 
med städning. Efteråt bjuds det på 
grillat och kaffe med dopp.

Arr: Samfälligheten

Hembergsledens dag
söndag 19 juni kl. 11.00

Samling i Gläntan. Ta med ditt fika.

ANEA-afton
tisdag 21 juni kl. 18 på Torget.

Grillning. Ta med egen mat.
Tipspromenad. Trevlig samvaro.

Arr: ANEA

Midsommarafton 24 juni
Ingen organiserad verksamhet på 

Torget denna dag.

Ersnäsdagen 9 juli
Torget kl. 11 - 15.

11.00 Ersnäsdagen öppnar
13.15 Utlottning av medlemspriser

13.30 The Hot Spot spelar & sjunger
14.45 Årets Ersnäsbo koras

Marknad, Ponnyridning,
Ansiktsmålning, Ringkastning,

Lotterier, Hamburgare
Kaffeservering, godbit/laxsmörgås

Halstrad strömming i tunnbrödsrulle
Öppen Atelje Vanja Lindbäck

Arr: Ersnäs IF och Ersnäs  
Amatörteaterförening

Ralph Lundstengården kl.11-16.
Bygdens berömde kompositör Ralph 
Lundsten signerar skivor och böcker.

Alviks blandade kör, Logen kl. 12
Antikt & Unikt i gamla gården
Skärgårdsbuffé och Pitepalt

Restaurang och Café
Arr: Ralph Lundstengården

Pubafton 9 juli
Logen kl. 21-01. Liveband Rooster.

Inträde 100 kr.
Arr: Ralph Lundstengården

Redaktionen för Ersnäsbladet be-
står av fyra personer. Deras ar-

bete är naturligtvis helt ideellt. Däre-
mot kostar det att fyra gånger per år 
trycka vårt kvartalsblad.

Sedan sju år tillbaka samarbetar bya-  
hembygds- och idrottsföreningarna 
om en gemensam föreningsavgift. 
Större delen av den intäkt detta ger, 
motsvarar kostnaden för att trycka 
Ersnäsbladet.
 
Byns samtliga 270 hushåll får Bladet 
i sin brevlåda. Hälften av hushållen 

betalar avgift och stöder därmed ut-
givningen av Ersnäsbladet och också 
andra aktiviteter och åtgärder som 
föreningarna står för. Allt för vårt ge-
mensammas bästa.

Vi som jobbar med Ersnäsbladet gis-
sar att utebliven föreningsavgift helt 
enkelt beror på glömska. Detta är 
mänskligt. Den glömskan kan på ett 
enkelt sätt elimineras genom att till 
Ersnäs IF:s konto 5970-5996 överföra 
100 kronor för ensamstående och 175 
kronor för familj. Större än så är inte 
föreningsavgiften. 

Manna från himlen – nej, nej!

En vecka i mitten av februari kom 33 fransmän och fransyskor på besök. 
De kom från vår vänort Novéant i nordöstra Frankrike. Tolv värdfamiljer, 

varav hälften i Ersnäs, tog emot gästerna. Här några av programinslagen: 
Ebbenjarka, Svedjekojans hundslädar, isbrytaren Oden, skoterfärd, stadsrund-
vandring, palt, älgköttsoppa, längskidåkningspremiär för somliga. Lovorden 
från gästerna var många.



Födda
Tillökning på Klubbvägen 32. Den 13/2 föddes Adrian, 3500 g och 50 cm 
lång. Föräldrarna heter Fanny och Simon Wänstedt, och storebror heter 
Ludvig.

Malin Eriksson och John Holmberg på Axel Mårds väg 32 fick den 28 januari 
sin dotter Jolin som vägde 3970 g och var 52 cm lång.

Inflyttade
Christoffer Wixner och Louise Viklund med barnen Ebba, Ester och Hen-
ning har flyttat in på Tranmyrvägen 22.

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

Fågelspel och friidrott

Bokbussarna våren 2016

För allmänheten:
Ralph Lundstengården kl. 13.15 
den 22/6.
Fotbollsplanen kl. 18.55 den 1/6.

Barn- och ungdomsbokbussens 
besök  i skolan och förskolan:

Ersnässkolan, kl. 08.30 - 13.00 och
Ersnäs förskola, kl. 13.10 - 13.40
den 30/5.

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

Och det blev ju nästan helt tyst på 
nätterna igen när de stora be-

vingade skarorna av svanar, änder 
och tranor drog vidare efter veckor 
av kucklande, kväkande och trumpe-
tande efter diverse uppbröstningar, 
maktkamp och dans ute på åkrarna. 
De galna bilisterna som parkerat mitt 
i vägen för att kunna föreviga en stolt 
trana till sitt fotoalbum har också gått 
upp i rök. Bara någon enstaka stor-
spov flöjtar till i den ljusa vårnatten. 
Fågellivet inpå knuten har erbjudit 
skådespel med imponerade kraftmät-
ningar och poseringar av varierande 
styrka och grad, fantastiskt att be-
skåda i en blandning av Mixed Martial 
Arts och balett: må bästa fågel vinna. 

Det är alltid spännande som åskåda-
re att betrakta kämpar av olika slag, 
och i augusti är det återigen dags för 
olympiska spel i Rio; inte för fåglar 
(eller fula fiskar för den delen i fråga 
om sportpampar och dopade delta-
gare) utan för den som seriöst kvalifi-
cerat sig för att tävla. Här parkerar vi 
inte efter vägen för att få se giganter-
na mötas, utan bänkar oss bekvämt 
med valfri skärm för att kunna titta 
och samma tystnad och plötsliga tom-
het som efter att fåglarna flaxat vi-
dare från sina lekar och spel kommer 
infinna sig efter OS slut för den som 
uppskattar sport.

Idrottskvinnor- och män har oavsett 
idrottsgren min fulla respekt inför de 
livsval, prestationer och uppoffringar 
de gör för att erövra tiden, höjden, 
längden eller poängen. Visst kan man 
retoriskt fråga: vad ska det vara bra 
för? På vilket sätt gagnas mänsklig-
heten av att någon svettas runt på en 
löparbana timmar i sträck? Men det är 
ju så spännande att prestera och för-
bättra! Kanske är det så att man gillar 
det-eller gillar det inte, och att tycka 

om att vara åskådare behö-
ver inte vara förenat med 
att utöva och kanske även 
vice versa.  

Friidrott är fortfarande den 
sport som ligger mig mer 
varmast om hjärtat även 
om det nästan är 30 år 
sedan jag själv var aktiv. 
Få saker skapar en sådan 

sommarkänsla för mig som ljudet av häckar som 
ställs ut på löparbanan, sand i spikskorna efter 
längdhoppen eller att träna löpteknik barfota på 
en gräsmatta när utomhussäsongen äntligen fått 
börja! Och tävlingskänslan som vaknar när man 
kliver in på en arena, även om den inte ligger i 
Rio utan är en halvskruttig variant i Skellefteå… 

Tävlandet är detsamma oavsett yttre kontext. 
När superatleterna väntar på att startskottet 
smäller av på TV vill jag bara kasta mig ur soffan 
och spurta i väg. Det blir en stillsam joggingtur 
istället eftersom det är det enda man duger till 
nuförtiden. 

I detta nummer erbjuds förutom läsning om 
sport också mycket om annat som kan väcka 
ditt intresse. Ersnäsbladet önskar dig en sommar 
med massor av lek, träning, tävling eller något 
helt annat som passar bäst för dig och får dig att 
må bra under lärkans drill, med eller utan OS-
bevakning!

Karolina Svärd

Vi i redaktionen...
för Ersnäsbladet vill gärna knyta yt-
terligare en fast medarbetare till oss.

Är Du intresserad, kontakta
persson.sven@telia.com

Hemmamatcher Ersnäs IF

Våra återstående hemmamatcher 
säsongen 2016 div. 4 norra herrar:

Tisdag 31/5 kl. 19.00 GMFF 2
Torsdag 9/6 kl. 19.30 Pålänge GIF
Torsdag 16/6 kl. 19.00 Luleå SK
Tisdag 28/6 kl. 19.00 Notvikens IK 2
Tisdag 9/8 kl. 19.30 Haparanda FF
Torsdag 18/8 kl. 19.00 Lira BK
Söndag 11/9 kl. 16.00 Övertorneå SK
Söndag 18/9 kl. 13.00 IFK Luleå 2
 
Väl mött till en het fotbollssomar på 
Arena Pålbacka  med den Röda ma-
skinen!

Kort rapport från
Ersnäs IF:s årsmöte.

Den 9/3 höll idrottsföreningen sitt års-
möte och styrelsen ser ut som följer:
Ordförande Björn Samuelsson. Övriga 
ledamöter: Gunnel Westerberg, Rick-
ard Engström, Anders Vikberg,
Kennet Lundberg, Anna Charlotta 
Lauritz, Lars Gustafsson, Kent Bäck-
ström och Bo Axhammar.

Till fotbollssektionen valdes: Ulf Lind-
fors, Lars Gustafsson, Anders Vikberg, 
Kent Bäckström, Erik Westerberg,
André Lindfors och Urban Isaksson.

Till skidsektionen valdes: Mats Gus-
tafsson, Jonas Persson, Björn Samu-
elsson och Emil Velin.
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ERSNÄSBLADET utges av Ersnäs 
byaförening och är öppet för alla (för-
eningar, företag och enskilda) med an-
knytning till byn och utkommer med 
fyra nummer per år. Manusstopp un-
der 2016 är 18 jan, 16 maj, 15 aug 
och 7 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.

Var är bilden tagen?
E-posta till krister@krivision.se var du 
tror bilden är tagen. De som svarar 
rätt listas i Ersnäsbladet nästa num-
mer.   

Nyvalda styrelser i föreningarna

Föregående bild: Roland Englund 
meddelar att han naturligtvis känt 
igen sin sågklinga som han har vid sitt 
hus på Klubbvägen 155.

Ersnäs Byaförening
Ordf. Elaine Blomqvist, 0920-310 52
Sekr. Lena Engstrand, 0920-310 20
Kassör Gunnar Lauritz, 0920-656 03

Från vä: Birger, Elaine och Gunnar

Ersnäs Idrottsförening
Ordf. Björn Samuelsson, 0920-312 33
Sekr. Bo Axhammar, 0920-311 04
Kassör Anders Vikberg, 070-686 84 76

Från vä: Anders, Björn och Bo

Ersnäs Hembygdsförening
Ordf. Helena Strandberg, 0920-310 13
Sekr. Karin Sandström, 073-818 70 60
Kassör Elaine Blomqvist, 0920-310 52

Från vä: Helena, Elaine och Karin

Ersnäs motionsdansförening
Ordf. Marianne Hanzi
Sekr. Lars Zetterström
Kassör Erik Nilsson
Ledamot Gunnel Eriksson, 0920-310 91
 (enda ersnäsbon i styrelsen)

Från vä: Erik, Marianne och Lars

Vänortsföreningen ANEA
(Antnäs, Noveant, Ersnäs, Alvik)
Ordf. Elaine Blomqvist, 0920-310  52
Kassör Elisabeth Greén, 070-22 75 44 33
Sekr. Sven Persson, 0920-311 80

Från vä: Sven, Elaine och Elisabeth

Svartskatan-Ersnäs Jaktvårdsklubb
Ordf. Ulf Olsson, 070-699 76 35
Sekr. Germund Beckenäs, 0920-25 42 18
Kassör Ulf Lundgren

Från vä: Ulf Olsson, Ulf Lundgren och 
Germund Beckenäs 

Viltvårdsgruppen i Ersnäs
Jonas Seger, 0920-311 81

På bilden: Jonas

Ersnäs Samfällighetsförening
Ordf. Hans Å Strandberg, 0920-379 33
Sekr. Christina Holmberg 0920-312 25
Kassör Tord Marklund, 0920-311 07

Ingen bild 

Ersnäs Amatörteaterförening
Ordf. Per Selberg, 0920-229 94 
Sekr. Roger Jacobson, 0920-311 45 
Kassör Bengt Sundling, 0920-311 93

Ingen bild

På www.ersnas.se finns förenings-
info och kompletta styrelser.

Efterlysning.

Innan Maravägen byggdes gjordes en 
utredning om en ”maraväg” som skulle 

utgå från Kammen. Tyvärr har denna ut-
redning kommit på villovägar. Är det nå-
gon som vet var den finns så skulle det 
vara bra att få tillbaka den till Byakistan.

Är det någon som har läst den och kan 
återge något av innehållet?

Vänligen hör av er till Leif Lundström, 
0920-311 46 eller 070-311 46 77.

Omtänksam givare

Torget är en tillgång för oss som 
bor i Ersnäs. Samlingsplats 

för olika evenemang. Goda för-
utsättningar för egna aktiviteter 
som t ex grillplatsen. Eld kräver 
ved. Också den saken är ordnad. 
En ersnäsbo, som föredrar att 
vara anonym, har placerat några 
säckar med torr björkved i anslut-
ning till grillen. Förutsättningarna 
är de bästa för en trevlig stund 
med familj, grannar, kamrater. Vi 
tackar vår generöse givare.

Ingenting är omöjligt för den 
som inte behöver göra det själv.
Skylt vid kommandobryggan på 
isbrytaren Oden

Ersnäsbladets kommande 
utgivningsdagar finns alltid i Re-
daktionsrutan här till höger.

De finns även på  vår hemsida 
www.ersnas.se, i Kalendern.
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Kriga mot ALS

Guld till Ersnäs

Mikael Forsberg och EBs utsände 
slår sig ner på altanen i bekväma 

stolar vid ett rejält och stabilt bord. 
Solen är nära att tränga igenom sky-
arna denna söndagsmorgon tidigt i 
maj.

Luleå har nyligen visat sig vara bäst i 
Sverige i två sammanhang. Det hand-
lar i båda fallen om våra damer och 
det handlar om basket och ishockey. 
Tränaren Mikael har tillsammans med 
sin tränarkollega Fredrik Glader haft 
en central roll då det gällde att föra 
hockeyguldet till Luleå.

Genom att inte alla ersnäsbor känner 
till att en av byborna är guldkantad, 
gör EB ett besök hos guldtränaren.

Ersnäsbladet (EB): Vilken fram-
gång!
Mikael Forsberg (MF): Ja, och detta 
händer det första året för det nya laget 
Luleå/Munksund Hockey i den högsta 
serien. Samarbete, engagemang och 
organisation är förklaringen.

EB: Och naturligtvis de skickliga trä-
narna – och spelarna. Vilka är dessa 
framgångsrika tjejer?
MF: A-truppen består av cirka 30 
spelare. Knappt hälften är egna pro-
dukter från Piteå och Luleå. I truppen 
finns dessutom spelare från Finland, 
Norge, Danmark, Ungern och från an-
dra delar av länet och landet.

EB: Jag förmodar att de ekonomiska 
villkoren inom damhockeyn inte är 
desamma som för herrarna?
MF: Så är det. Många av lagmedlem-
marna studerar. Andra har deltidsjobb 
för att få det att gå ihop. Att spela 
på elitnivå kräver tidsmässigt nära 
nog en normal arbetsvecka. Så vi kan 

förstå att dessa tjejer har energi och  
inneboende drivkrafter. Redan nu är 
träningen igång för nästa säsong.

EB: Finns det några skillnader vad 
gäller regelverket mellan dam- och 
herrhockey?
MF: Tacklingar får inte ske ansikte 
mot ansikte i damhockey utan till-

låts bara när spelarna åker i samma 
riktning. Men det beror ändå väldigt 
mycket på hur domarna väljer att 
se på situationerna. Ansiktsgaller el-
ler visir är obligatoriska för damerna. 
Detsamma gäller herrarna upp till se-
nioråldern.

EB: Hur klarar sig Sverige internatio-
nellt?
MF: USA är den ledande nationen, följt 
av Kanada. Även Finland och Ryssland 
är oftast starkare än Sverige.

Landslagsledningen får besöka Ersnäs 
för att lära sig hur man tränar ett lag 
för att nå toppen. Detta blir EB:s slut-
sats av sitt besök hos guldtränaren på 
Tranmyrvägen 37.

Lisa Kriga, född Hansson och upp-
vuxen i Ersnäs, numera bosatt i 
Valbo utanför Gävle har startat 

en insamling till förmån för ALS. När 
hennes farbror Jan Hansson (född och 
uppvuxen på Skäret och bosatt i Ers-
näs fram till 1987 då han flyttade till 
Norrköping) fick diagnosen ALS i bör-
jan av 2015 kände hon att hon ville 
göra något och började planera för 
sitt stora projekt.

Hon ska springa och cykla från Gö-
teborg till Umeå via övriga städer i 
Sverige som också bedriver forskning 
på området; Örebro, Stockholm och 
Uppsala. I varje forskningsstad kom-
mer hon även att intervjua forskare 
och vårdpersonal som jobbar med 
ALS.

Starten går från Göteborg den 28:e 

maj. 1250 km och några veckor sena-
re är det dags för målgång den 20:e 
juni i Umeå. Den 21:a, på internatio-
nella ALS dagen, hoppas hon kunna 
överlämna en rejäl insamlad summa 
till forskning.

Hon har fått en hel del sponsring. Av 
Team Sportia har hon bland annat 
blivit sponsrad med cykel, SEAT och 
Bilmetro sponsrar med stripad följebil 
för att kunna ta med cykeln vid löp-

ning och för säkerheten, Altra spons-
rar med skor, Injinji med sockar och 
Tailwind Nutrition med sportdryck. 
Dessutom sponsrar flera hotell och 
privatpersoner med boende längs vä-
gen.

Läs mer och följ projektet på hennes 
hemsida krigamotals.nu, Insta-
gram (@lisakriga) och Facebook 
(eventet Kriga mot ALS). Du kan 
lämna ett bidrag till hennes insamling 
Kriga mot ALS hos Hjärnfonden, 
eller swisha in ditt bidrag till henne 
på 070-38 48 755 så sätter hon in 
det till insamlingen i ditt namn.

Siw Hansson, Ersnäs

Tillägg: Lisas farbror Jan Hansson av-
led den 6 maj p.g.a. sin sjukdom.

Hembergsledens Dag
Söndagen den 19 juni kl 11.00 samlas 
vi i Gläntan för en gemensam vand-
ring längs Hembergsleden. Vi väljer 
mellan de tre alternativen tre, fyra 
och sex kilometer. Sedan samlas vi på 
rastplatsen på Hemberget för grillning 
och intagande av färdkost av annat 
slag.

Årets Ersnäsare 2016

Ett tioårsjubileum kan firas. Det var 
2007 som Årets Ersnäsare korades 

för första gången.
 
Alla inbjuds att komma med förslag 
om vem som 2016 ska uppmärksam-
mas. Numera gäller inga begränsning-
ar. Både personer som genom ideellt 
arbete främjar byn och personer som 
har betydelse för byn i sin yrkesroll 
ingår i kretsen av kandidater och är 
valbara.

Juryn, som fattar beslutet, består av 
Rose-Mari Bäckström (tel 0920-310 
58), Karl-Gustav Pettersson
K-G@brevet.se och Sven Persson 
persson.sven@telia.com

Kom med Ditt förslag till någon av 
dessa tre senast den 27 juni. Utmär-
kelsen överlämnas på Ernäsdagen lör-
dagen den 9 juli. 
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Info från 
Ralph Lundstengården

Den 4 juni öppnar Antikt & Unikt dör-
rarna till sin nya antikaffär inne i gam-
la gården på Ralph Lundstengården. 
Hela huset fylls med gamla antika 
möbler, porslin och unika inrednings-
detaljer för hem och trädgård.

Gårdens restaurang och café ligger i 
den unika Stenladugården. Här kan 
du handla glass, ta ett kopp kaffe med 
dopp, äta en lättare lunch eller bara 
njuta av ett glas gott vin eller en kall 
öl.

Öppettider 4/6 - 19/6
Lördag-söndag 12 - 15

Midsommarveckan stängt!

Sommaröppettider 29/6 - 19/8
Onsdag-fredag 11 -16,
Lördagar 11- 16, 18-22

ERSNÄSDAGEN 9 juli kl. 11 - 16
- Passa på och möt bygdens berömde 
kompositör Ralph Lundsten som sig-

nerar skivor och böcker.
- Kl 12.00 Alviks blandade kör upp-

träder på Logen
- Antikt & Unikt i gamla gården

- Skärgårdsbuffé
- Pitepalt

- Restaurang och Café

PUBAFTON PÅ LOGEN 9 juli
 kl. 21 - 01

Liveband ROOSTER
Inträde: 100 kr

Redan 1948 utkom Aldous Hux-
leys roman ”1984”, en fasansfull 

framtidsvision av ett samhälle utan 
yttrandefrihet och med ständigt över-
vakade medborgare. Där fanns Store-
bror, som hade koll på allt vad med-
borgarna hade för sig. Om vi besöker 
www.hitta.se kan vi få en aning om 
Storebrors verksamhet. Säkerligen 
har många av läsarna hittat sig själva 
på den sajten. Då jag gjorde besö-
ket, kunde jag berika mina kunskaper 
både om mig själv och om min när-
maste omgivning. Så här lyder texten 
i rött med mina kommenterar i kursiv 
stil.

Boende

Tomten där Sven Persson bor är 
cirka 930 m2 och 21 % mindre än 
andra tomter i området. Vilken tur 
att markägaren Kurt Olsson finns i 
min omedelbara närhet och är villig 

att låna ut lite mark för mitt potatis- 
och jordgubbsland.

Livsstil

Området förmodligen Tranmyrvägen 
men oklart domineras av gifta par 
65 +. Uppdatering är att rekommen-
dera. Medelinkomsten är 22 150 kr 
förmodligen per månad och före skatt 
vilket dock inte framgår vilket är 20 
% lägre än genomsnittet i landet. 
Det är detta jag hela tiden har anat. 
:-(  Vi är en utsatt grupp som lever i 
relativt armod. Revolution!!

Vanliga intressen är lösa korsord 
eller sudoku, arbeta i trädgården, 
krukväxter. Är kanske hitta-skriben-
ten en kruka. Dessa formuleringar 
tyder på en imponerande förmåga 
till generaliseringar. Det är ju sådant 
man i alla byar som vår ägnar sig 
åt och eftersom alla tycks vara 65+ 

Storebror besöker Tranmyrvägen.

Förenta Föreningarna

På våren varje år möts företrädare 
för byns föreningar för att över-

lägga om gemensamma angelägen-
heter. Årets Rådslag, som det kallas, 
genomfördes den 16 mars. Bl.a. gick 
listan över kommande byaarrange-
mang igenom. Här nämner vi bara ett 
av dessa tiotal evenemang nämligen 
Ersnäsdagen lördagen den 9 juli. Gå 
till www.ersnas.se om Du vill läsa re-
dogörelsen för vad som sades på Råd-
slaget. Önskar Du en papperskopia, 
ring 0920-311 80.

Info från Ersnäs Samfällig-
hetsförening

VÅRUTFLYKT TILL FÄBODVALLEN
Den 12 juni kl 12.00 inbjuder Ersnäs 
Samfällighetsförening medlemmar 
och Ersnäsbor till en dag på fäbodval-
len. Ta med räfsor, sekatörer och ett 
gott humör så hjälps vi åt att vårstä-
da denna trollska och historiska plats. 
Samfälligheten bjuder på grillat och 
kaffe med dopp. Varmt välkomna!

Hitta Fäbodvallen: Kör mot Fällträsk, 
sväng vänster efter 5,2 km från E4-
bron, därefter 2 km skogsbilväg.

40 ÅRS JUBILÉUM
Ersnäs Samfällighetsförening firar 40-
års jubiléum i år! Det vill vi fira och 
bjuder därför in Samfällighetens med-
lemmar med respektive till en fest-
kväll med middag på Ralph Lundsten-
gården. Datum: 3 september 2016
Tid: Kl 17.00

Över gränsen
Säkert känner många bybor till samar-
betet mellan Alvik, Antnäs och Ersnäs 
å ena sidan, den franska kommunen 
Novéant å den andra. Vänortsför-
eningen ANEA har hand om det här 
samarbetet.

Tisdagen den 21 juni ordnar vi en li-
ten sammankomst på Torget i Ersnäs 
med början kl. 18. Alla är välkomna, 
antingen Du redan är engagerad eller 
bara vill delta en stund i trevlig sam-
varo. Vi grillar. Tag med egen förpläg-
nad. Tipspromenad. Lite information 
om vad ANEA har för sig. Ingen för-
handsanmälan.   

finns här inga barn. Generaliseringar 
av samma slag som republikanska 
amerikaner ägnar sig åt då det gäller 
muslimer. Donald Trump, Republika-
nernas ledande kandidat, betraktar 
alla muslimer som tänkbara terroris-
ter medan de boende på Tranmyrvä-
gen ägnar sig åt krukväxter och so-
duko. Slutsats. Låt oss akta oss för 
att generalisera. Men bästa hitta-skri-
bent som sannolikt bor på Södermalm 
i Stockholm: vars tog snöskotern och 
älgjakten vägen.

Valdistriktet Ersnäs och Alvik rös-
tar vänster och S får 44 % fler 
röster än riksgenomsnittet.

Jag har 383 meter till närmaste buss-
hållplats, meddelar hitta.se. En syn-
nerligen värdefull upplysning. 

Sven Persson

En människa med funktionsned-
sättning är egentligen inte en 
människa med särskilda behov 
utan en människa med alldeles 
vanliga behov som måste tillgodo-
ses med särskilda insatser.

Vad är min innersta längtan?  
Ibland hinner den frågan upp mig 
i vardagsbruset. Spontant skulle 
jag svara: Att bli sedd och omfam-
nad. Att få vila i ett sammanhang 
som är större än mitt eget liv.

Hans Stiglund 
Biskop i Luleå stift

Försök inte att vara perfekt för nå-
gon. Vänta på den som älskar dina 
fel.
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Alla fyra bowlingbanorna var ocku-
perade, klot kastades, käglor föll, 

entusiasmen var påtaglig när skid-
ungdomarna hade avslutningsfest 
med pizza och bowling. Denna afton 
hade Friskvårdscentrum i Svartöstan 
invaderats av föräldrar och skidung-
domar för att summera och avsluta 
skidsäsongen. Pokaler delades ut för 
deltagande i Kommunens zontävling-
ar. Skidsektionen har under säsongen 
haft två grupper i träning, en för de 
allra minsta och en för de äldre bar-
nen.

Ersnäsbladet fick en pratstund med 
en av skidungdomarna, Ida Drugge 
som för kvällen inte kan delta i bow-
lingen pga av att hon har råkat ut för 
en ryggskada.

EB: Vem är Ida Drugge?
ID: Jag är 14 år och skall fylla 15 i år 
och jag går i åttonde klass på NLV i 
Bergnäset. 

EB: Hur länge har du trä-
nat skidåkning?
ID: Jag har hållit på med 
skidåkning hela livet men 
det är först på senare år 
som jag börjat träna på 
allvar.

EB: Vad har du för mål 
och ambitioner med 
längdskidåkningen?
ID: Jag älskar att vinna 
och hatar att förlora och jag vill se hur 
långt jag kan utvecklas.

Avslutningsfest för Ersnäs IF:s skidungdomar
 
EB: Du var uttagen till Folksam Cup, 
var ägde tävlingen rum och hur gick 
det?
ID: Tävlingen kördes i Sveg och det 
gick ganska bra. Jag kan väl inte för-
vänta mig så mycket eftersom jag 
bara tränat i ett och halvt år. Det var 
ju Sverigetoppen som tävlade och se-
dan var det skate och min starka sida 
är den klassiska disciplinen eftersom 
jag inte åkt så mycket skate.

EB: Vad har du för planer efter att du 
gått ut högstadiet? Blir det skidgym-
nasium?
ID: Jag har inte riktigt bestämt mig 
än om det blir skidgymnasiet. Tankar-
na går ju dit men det är lite oklart än. 

För om man skall satsa 
på längdskidåkning så 
måste man ju nästan gå 
skidgymnasium för att ha 
någon chans att hänga 
med i toppen.

Från redaktionen tackar 
vi för pratstunden och 
önskar lycka till med re-
habiliteringen och den 
fortsatta satsningen.

En droppe droppad i livets älv
har ingen kraft till att flyta själv.
Det ställs ett krav på varenda 
droppe:
Hjälp till att hålla de andra oppe!

Tage Danielsson

Assar Olofsson,
Luleå  

Spela golf så mycket som 
möjligt, sen är ju stugan 
ett bra andningshål.

Linus Blomqvist 16 år, 
Bålsta

Sommarlov och kanske 
en tripp till Ersnäs, för 
att kolla på björnar, jag 
har hört att det finns 
björnar där.

Maj-Britt Olofsson, 
Luleå

Ska också spela golf i 
sommar, sen till hösten 
blir det bärplockning. 

Pejling
 Vilka planer har du för sommaren?

En sommarchans
Är Du under 25? Är Du intresserad av 
en annorlunda erfarenhet och vill prö-
va på något nytt? Två veckor som vo-
lontär i sommar i vår vänort Novéant 
är svaret och erbjudandet. Du bor hos 
ett par familjer och bistår med olika 
arbeten i den här lilla kommunen. Du 
behöver inte kunna franska. Engelska 
kommer Du långt med.  För närmare 
information, kontakta 
persson.sven@telia.com 

En möjlighet för nyfikna
Vill Du göra nya erfarenheter? Vill Du 
få nya bekanta och vänner? Vill Du få 
ännu ett attraktivt inslag på Din CV? 
Då har Du här tillfället. Det handlar 
om att arbeta som volontär i Frank-
rike under fyra månader med början 
den 1 november – eventuellt tidigare 
om Du föredrar detta. Det är inget 
krav att tala franska. För närmare in-
formation  kontakta 
susanna.selberg@gmail.com 
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Jag heter Stefan Pettersson och är 
en ersnäsare i förskingringen. Jag 

flyttade från Ersnäs 1991 men jag och 
min familj återvänder så ofta vi kan. 

När jag växte upp på 70- och 80-ta-
let var Ersnäs något av en trygg Sör-
gårdsidyll liknande tv-serien om bar-
nen i Bullerbyn. Ersnäs var då en by 
med småhusbebyggelse och ca 1-2 
affärer. Det fanns Idas och Sivs ICA-
affär och så fanns Holgers Livs. Inte 
illa med två stycken lanthandlar i en 
by av Ersnäs storlek. 

Byskolan samlade barn från Ersnäs 
och Måttsund från grundskolans låg- 
och mellanstadium, d.v.s.  årskurs 1 
till 6. På rasterna spelades det bränn-
boll och en hårdhänt lek som kallades 
för Roy. 

Vi barn, ja det var väl mestadels grab-
bar, samlades ofta för att leka utom-
hus i gäng av varierande storlek och 
konstellationer.  På vintern så byggde 
vi snöfort och lekte snöbollskrig. För-
utom en och annan hård ispärla så 
var humöret oftast mycket gott under 
dessa, ibland nog så våldsamma men 
roliga och spännande, drabbningar.

Badsäsongen i Ersnäs kunde vara allt-
ifrån tre dagar och ända uppemot 30-
40 dagar beroende på sommarvädret. 
Vi spenderade en stor del av somma-
ren på Ersnäsplayan i Vallen. Det var 
välkända ansikten och familjer som 
solbadade och njöt av den lilla men 
härliga sandstranden i Dravelsviken. 
Sandstranden hotades dock ständigt 
av den omgivande och snabbt väx-
ande vassdjungeln. När den till slut 

växte igen så återstod kolonins större 
sandstrand att nyttja. Stranden vid 
Möröns småbåtshamn fick också nå-
got sporadiskt besök under den varma 
årstiden. 

På somrarna så var det perioderna 
av svärdskrig som lockade relativt 

stora mängder utövare. Största nöjet 
var själva förberedelsearbetet som 
innebar att snickra ihop träsvärd och 
sköldar. Kornåkrarna perforerades av 
gångar som möjliggjorde osynlig för-
flyttning. En vänlig men bestämd till-
sägelse fick oss dock att upphöra med 
denna aktivitet eftersom skörden an-
nars skulle ha påverkats negativt. 

Högre upp i åldrarna så förekom klas-
siska aktiviteter som pallning av frukt 
och liknande halvkriminella pojkstreck 
som förhoppningsvis är preskriberat 
sedan länge.  

En period så tillverkade vi smällare, 
modell större i egna verkstäder, som 
sedan visade sig fungera över all för-
väntan. Även denna samhällsfarliga 
verksamhet hoppas jag numera är 

En järfällabo minns
preskriberad och förlåten av gud fader 
själv. Som pojke i en by som Ersnäs 
krävs ibland att försynen är närva-
rande och att fru Fortuna är på gott 
humör. 

Att växa upp i det lantliga Ersnäs inne-
bar antagligen vissa skillnader mot att 
växa upp i Luleå stad med dess större 
utbud och lockelser. Även om utbu-
det av aktiviteter var större i Luleå så 
fanns det gott om aktiviteter i Ersnäs, 
som genomgående höll mycket hög 
kvalitet och engagerade många bybor.  
Föreningar drevs av eldsjälar och det 
var många föräldrar som engagerade 
sig ideellt inom dessa föreningar. Ing-
en nämnd och ingen glömd. 

Så här halvvägs i livet så minns jag 
mest de roliga händelserna och min-
nena. Man sorterar bort de tråkiga 
minnena. Vem kommer väl egentligen 
ihåg en långtråkig regnig dag från sin 
barndom eller ungdomstid?

Även om jag numera bor i Järfälla så 
återkommer jag så ofta jag kan till 
Ersnäs och jag brukar försöka lägga 
semestern så att jag prickar in Ers-
näsdagen. 

Vad är väl härligare och ger en mer 
avkopplande känsla än att en skön 
sommardag besöka Hääsch café och 
beställa en bit mat eller bara avnjuta 
en kopp kaffe en fin solig dag i Ersnäs. 

Jag önskar alla ersnäsare en riktigt 
skön sommar!

Stefan Pettersson

Söt stuga i Ersnäs säljes
Stuga av torpstandard med friggebod i gott 
skick från 1992 kan bli din för överkomligt 
pris. Ligger på Ersnäsvägen ett par hundra  
meter från Ralph Lundstensgården och med 
utsikt över fält och fäbodar. Stugan fick nytt tak 
och innergolv år 2000 i övrigt är den i behov av 
viss renovering. Stugan är ca 35 kvm, frigge-
boden 10 kvm och den blommiga tomten ca 
310 kvm. 

Är du intresserad? Ring Roland på 
08-361982. Övertages omgående.

Prislista för annonser i EB 
Stående spalt: 
1/8 spalt - 50 kr 
1/4 spalt - 100 kr 
1/2 spalt - 200 kr  
1/4 över två spalter - 200 kr
1/2 över två spalter - 400 kr 

Redaktionens Krister Öhman åtar sig 
att svara för layout när så önskas.

Funderingsbild
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www.ersnas.se

Nyinflyttade till Ersnäs

Det finns massa gungor runt knuten…

…och det tycker Esther som fyller 2 år i sommar är top-
pen! Det kommer nog lillebror Henning på 1 ½ månad 
att tycka framöver också när han växt på sig litegrann. 
Vid EB:s besök har Esther och Henning bott på Tranmyr-
vägen 22 tillsammans med storasyster Ebba som snart 
blir 8 år, mamma Louise Viklund och pappa Christoffer 
Wixner i två veckor. Louise ser många fördelar för barnen 
att få växa upp i en by med sammanhållning och gemen-
skap som det innebär, och barnen lär få många kompisar 
att leka med i närheten. Christoffer jobbar på SCA i Piteå 
och Louise är just nu föräldraledig från sjuksköterskear-
betet vid Sunderbyns sjukhus och. Att umgås med släkt 
och vänner är förutom träning familjens stora intressen. 
Gym är redan fixat hemmavid; som småbarnsförälder 
måste man vara tidseffektiv!

Välkomna till Ersnäs och Ersnäs föreningsliv!

Kvartalsbilden

Elaine Blomqvist fotograferade den 16 april kl. 11.56

Det senaste besöket i Ersnäs
inom skolprojekt RYSA.

Under vecka 15 var 2 personer från vänorten Noveant-
sur-Mosel, Frankrike, på besök i bl.a. Ersnäs.

Coralie Azais bodde hos 
familjen Maja, Veronica 
och Jörgen Hedman. Den 
andre besökaren Domni-
que bodde hos en lärare 
i Luleå.

De var båda mycket im-
ponerade av hur själv-
ständigt eleverna arbe-
tade i vår svenska skola. 
De besökte andra skolor 
förutom Ersnäs. En efter-
middag var avsatt för vandring ”på byn”. Inför vandringen 
på leriga vårvägar byttes ”stadsdojorna” mot kängor. De 
båda gästerna intresserade sej bl.a. för den engelska texten 
om ”Sägenleden” som finns uppsatt vid Ralph Lundstengår-
den.

Den stora upplevelsen 
var när Dominique fick se 
det gamla tröskverket på 
en gård. Han berättade 
att hans italienska mor-
far ägt ett exakt likadant!

Foto: Coralie Azais i Ersnäs skola i april

Vad tänker de på?


