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Nr 98 - 25 maj 2018

www.ersnas.se

KOMMANDE EVENEMANG

Nationaldagen 6 juni
Torget kl. 12-14. 

Flaggan hissas kl. 12.15. 
Våffelförsäljning och lotteri. 

Arr: Ersnäs IF

ANEA-afton
Torsdag 7 juni kl. 18 på Torget.
En lätt måltid, kaffe och kaka.

Anmälan senast 4 juni till
smejob45@lulea.st eller sms:a  
076-645 12 01. Gamla och nya 
medlemmar hälsas välkomna!

Arr: ANEA

Midsommar 22 juni
Torget kl. 11-13

Vi dansar runt midsommarstången 
kl. 11.15. Varmkorv- och fikaförsälj-
ning, boll- och ringkastning. Drag-
ning på EIF:s medlemslotteri med 
åkgräsklippare som högsta vinst.

Arr. Byaföreningen

Ersnäsdagen 7 juli
Torget kl. 11-15

11.00 Ersnäsdagen öppnar
13.00 Utlottning av medlemspriser

13.45 Terja och Malte spelar
14.45 Årets Ersnäsbo koras.
Marknad, Ansiktsmålning,

Ringkastning,
Lotterier, Hamburgare.

Kaffeservering, godbit/laxsmörgås
Halstrad strömming i tunnbrödsrulle.

Öppen Atelje Vanja Lindbäck.
Arr: Ersnäs IF och Byaföreningen

Ralph Lundstengården kl.11-16
Alviks blandade kör, Logen kl. 12.

Möt elektronmusikens mästare 
Ralph Lundsten med familj.

Paltservering, skärgårdstallrik m.m.
Restaurang och Café.

Pubafton 7 juli på 
Ralph Lundstengården

Logen kl. 21-01. Liveband Rooster.
Entré 100 kr.

Byaloppis
5 augusti 

Loppis i ”hela byn”,
se sidan 5.

Om du bara vill gå snabbt, 
gå ensam! Men om du vill gå 
långt, gå tillsammans!

Soppmiddag

Söndagsmiddagen för de in-
tresserade byborna serve-

rades den 18 februari i skolans 
matsal. 

På menyn stod det  köttsoppa, 
kaffe och kaka. Ett lotteri med 
ett stort vinstbord fanns också. 

Värd var Ersnäs IF och 
chefskock Rickard Engström.

Ett bra initiativ som vi hoppas 
återkommer. Ett stort Tack till 
alla inblandade.

Branden i Ersnäs och samtal med kommunalrådet

Med anledning av att “pensionärs-
bostaden” brann ner skärtors-

dags natt, bokades det ett möte med 
kommunalrådet Lenita Eriksson och 
ordförande för stadsbyggnadsnämn-
den Anja Johansson.

Initiativtagare till mötet var 
närmaste granne till den ned-
brunna bostaden. Det var ett 
bra samtal med ansvariga 
politiker där synpunkter lades 
fram angående placeringar 
av hyresgäster med sociala 
problem, vilket har varit en 
problembild i mer än 18 år. 
En väsentlig synpunkt från 
föreningarnas sida var att vi 
anser att bostädernas place-
ring vid skolan och skolvä-
gen för mer än 80 skolelever 
ställer stora krav på val av 
hyresgäster i nämnda bostäder. Vi 
upplevde att Lenita Eriksson och Anja 
Johansson tog till sig våra åsikter och 
att signalerna kommer att gå fram till 
ansvariga på socialförvaltningen.

Från kommunens sida så meddelade 
man att den nedbrunna bostaden inte 
skulle byggas upp utan en grönyta 
skulle etableras där huset stått.

Under samtalet tog Lenita upp att se-

dan många år tillbaka har man från 
kommunen en annan inriktning för 
bostäder till pensionärer. Det har er-
satt det vi betecknar som ”pensio-
närsbostäder”, numera så bygger man 
”seniorboende” runt om i kommunen.

För övrigt så diskuterade vi utveck-
lingen i Sörbyarna där bristerna i det 
kommunala avloppsnätet begränsar 
utvecklingen i byarna. Lenita föreslog 
att hon och Niklas Nordström vid till-
fälle kunde komma ut till Ersnäs och 
diskutera frågeställningarna om vi var 
intresserade av ett sådant möte. Det-
ta var vi positiva till. 

Bo Axhammar



Född
Anna och Fredrik Johansson har fått en son, Frans, den 14 december 2017. 
Han vägde då 2084 gr och var 47,5 cm lång. De bor på Ersnäsvägen 101.

Inflyttade
Annica Erixon och Joakim Karlsson med barnen Elias Wikström, Jonah Er-
ixon och Tilde Erixon har flyttat in på Ersnäsvägen 71. Detta hände 5 maj 
2017.

Inger Lundström och Gunnar Fors flyttade till Ersnäsvägen 65 i mitten av 
april 2018.

Avlidna

Inga-Maj Marklund * 9/4 1924 † 14/2 2018

Karin Lundberg  * 4/10 1922   †  15/2 2018
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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 hösten 2017 & våren 2018

För allmänheten:

Inför det fortsatta arbetet med Hembergsleden så har 
spångvirket levererats på lämplig plats inför sommarens 
arbete. På bilden är Villy Sundvall och Jari Skoglund i full 
färd med att lasta av materialet.

Hembergsledens underhåll

Gunnar Sträng, Sveriges finans-
minister 1955-1976. Ja, Du läser 

rätt. I 21 år hade vårt land en och 
samma person som ansvarig för ri-
kets affärer. Sträng hade många favo-
rituttryck. Ett av dessa var ”hälsan ti-
ger still”. När oppositionen kritiserade 
regeringens ekonomiska politik ur en 
eller annan synvinkel, påpekade herr 
Sträng att allt som var gott, det som 
fungerade bra, det talades det aldrig 
om.

Det uttryck Sträng använde, gäller 
idag mer än någonsin. Medias nyhets-
sändningar pågår nära nog dygnet 
runt. Det gäller att fylla ut all denna 
tid. Vi människor tycks av någon an-
ledning också vara intresserade av 
det negativa. Det finns en efterfrågan 

av det här slaget. Följaktligen är det 
den typen av berättelser som fyller 
etern och tidningarna.

Och naturligtvis. Vem av 
oss är intresserade av ny-
heter såsom att inte heller 
idag har någon krockat i 
korsningen Ersnäsvägen/
Tranmyrvägen. Inte heller 
idag har någon smort ner 
skylten Ersnäs vid infar-
ten till byn. Och inte hel-
ler idag har vi sett något 
ryskt ubåtsperiskop i Lu-
leå skärgård. Inte heller 
idag har 120 personer dö-
dats vid ett attentat i Ka-
bul.

Denna inriktning på det negativa i till-
varon är inte något nytt. Det får vi sä-
kert belägg för om vi studerar riktigt 
gamla NK- och NSD-nummer.

Vi måste naturligtvis ha kunskap om 
problemen i vårt samhälle och i värl-
den. I annat fall kan vi ju inte åtgärda 
dem. Men vi blir inte lyckligare av att 

uppleva allt som svart lika lite som att 
vi ska hemfalla åt ett tänkande där 
allt är vitt. Det är de grå nyanserna 
som är dominerande.

Bortgångne Hans Rosling 
var på global nivå en le-
dande observatör och de-
battör i tillämpningen av 
tesen ”hälsan tiger still”. 
Hans postumt och nyligen 
utgivna ”Factfulness” är 
en fyrbåk på det området.

Var på skalan ska vi då 
placera vårt eget medium 
Ersnäsbladet? Detta är 
naturligtvis läsarens sak 
att bedöma. Redaktionens 

ambition är i alla fall att förmedla en 
bild av byalivet så nära verkligheten 
som möjligt. Och visst förekommer 
det också skuggor på dessa sidor. Det 
har vi ett par exempel på i detta num-
mer. Men det mesta är ändå gott på 
vår lilla plats på jorden, eller hur?

Sven Persson 

Det goda

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

Hembergsleden

Snart har det torkat upp. Leden 
lämnar sin vinterdvala och väntar 

på Dig. 

Du väljer mellan varianterna tre km, 
fyra km eller hela sträckan på sex kilo-
meter. Förutom den sedan länge exis-
terande rastplatsen finns det nu också 
på ledens högsta punkt ett bänkbord 
för vila och fika med en vid utsikt över 
det norrbottniska kustlandet.
 
Varje säsong görs förbättringar. För 
att gå torrskodd behöver ytterligare 
några sträckor spångas (se bild). Den 
nya versionen av vandringsledsguiden 
(i svensk och engelsk version) finns i 
en låda, monterad på tidtagarkuren i 
Gläntan. Den skriften finns också i en 
låda på Torget.

Städkväll på Torget

Måndag 4 juni kl. 18 städar vi på 
Torget. Alla välkomna! Ta gärna 

med en kratta. Efter städningen bjuds 
det på hamburgare.

Torggruppen
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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 2018 är 15 jan, 
14 maj, 13 aug och 5 nov och utdel-
ning fredag ca 2 veckor efteråt. 

I redaktionen: 
Sven Persson, tel. 070-691 53 96,
E-post persson.sven@telia.com

Elaine Blomqvist, tel. 0920-310 52, 
E-post smejob45@lulea.st

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 tidigare nummer.

EIF:s hemmamatcher 2018
Fredag 25/5 IFK Arvidsjaur kl. 19.30
Torsdag 7/6 Alviks IK kl. 19 Sörbyaderby
Onsdag 20/6 Älvsby IF kl. 19.00
Torsdag 28/6 Alterdalens IF kl. 19.00
 
Tisdag 14/8 Luleå SK kl. 19.00
Söndag 26/8 Lillpite IF kl. 16.00
Söndag 9/9 Hemmingsmarks IF kl. 16.00
Söndag 16/9 Piteå IF FF 2 kl. 16.00
Lördag 22/9 Storfors AIK 2 kl. 13.00
 
Sörbyaderbyt borta mot Alvik
spelas måndag 20/8 kl.19.00

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

Från vä: Lena, Elaine och Gunnar

Ersnäs Idrottsförening
Ordf. Rickard Engström, 070-325 43 38
Sekr. Bo Axhammar, 0920-311 04
Kassör Anders Vikberg, 070-686 84 76

Från vä: Anders, Rickard 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

Vänortsföreningen ANEA
(Antnäs, Noveant, Ersnäs, Alvik)
Ordf. Elaine Blomqvist, 0920-310  52
Kassör Elisabeth Greén, 070-22 75 44 33
Sekr. Kristina Strandberg, 0920-304 98

Från vä: Elaine och Elisabeth

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, 0920-379 33
Sekr. Christina Holmberg 0920-312 25
Kassör Tord Marklund, 0920-311 07

Ersnäs Amatörteaterförening
Ordf. Camilla Johansson, 070-244 41 80 
Sekr. Roger Jacobson, 0920-311 45 
Kassör Bengt Sundling, 0920-311 93

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

information om föreningarna 
och kompletta styrelser.

EIF årsmöte

Den 7 mars genomförde Ers-
näs IF sitt årsmöte med sed-

vanliga mötesförhandlingar. För-
utom den idrottsliga sidan så har 
föreningen varit engagerad i den 
sociala verksamheten i byn som 
Nationaldagen, Midsommaraf-
ton på Torget och Ersnäsdagen. 
Under föregående år inledde vi 
samarbete med skolan och till-
sammans anlade vi äventyrs-ba-
nan på Gläntan och det samarbe-
tet fortsätter. 

Styrelsen för i år ser ut som föl-
jer: Ordförande: Rickard Eng-
ström. Ledamöter: Gunnel Wes-
terberg, Kenneth Lundberg, Kent 
Bäckström, Lars Gustafsson, 
Mats Gustafsson, Bo Axhammar, 
Anders Vikberg, Lotta Lauritz och 
Jocke Eriksson.

Hej EIF-supportrar

Då var det äntligen dags för ännu 
en fotbollspremiär på Arena Pål-

backa. Härligt att vara tillbaka på den 
gröna mattan efter en tuff tränings-
vinter med träning i Arcus, Antnäs 
sporthall samt Skogsvallen. Vi har 
spelat två cuper under vintern, Pon-
tusligan, där det blev respass i åtton-
delsfinalen mot vår kära granne Alviks 
IK, i NordChark Cup föll vi i finalen 
mot Harads IF. 

Även detta år så har vi två heta Sör-
byaderbyn att se fram emot. Nya an-
sikten i årets trupp är Olle Edström, 
Mattias Ström, Alvin Brokvist, Joel 
Snell, Joakim Johansson, Johan Öh-
lund, Ludwig Olofsson och Sebastian 
Eriksson. Vi hälsar alla fotbollsälska-
re välkomna till Arena Pålbacka och 
sommarens fotbollsfester med den 
Röda fotbollsmaskinen.

Mot nya segrar med Ersnäs IF:s Fot-
bolls AB!
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Bakkurs i Bagarstugan

Tisdag 29 och onsdag 30 maj, af-
ton/kvällstid, tänker jag hålla 

”bakkurs” i bagarstugan. Måndag den 
28 maj (kvällstid) träffas vi för att 
elda bakugnen.

Antal ”bagare” varje kväll är fyra, så 
först till kvarn gäller ……

Är du intresserad, ring eller SMSa 
076-6451201. Kostnad 100 kr /per-
son, du får några kakor med hem, 
kaffe med macka i bagarstugan.

Tiden på afton/kvällen får vi komma 
överens om, när du anmäler dej. 

Elaine Blomqvist, 
Hembygdsföreningen

Facebooksidan

Facebooksidan ”Ersnäs by” har i 
skrivande stund ungefär 630 med-

lemmar och det ökar hela tiden, vil-
ket är jätteroligt. Sidan kom till för att 
samla bybor och andra intresserade 
av vad som händer i byn och bygden. 

Här är du välkommen att göra mycket 
- tips, reflexioner, glada inlägg, bilder, 
frågor, informera om aktiviteter och 
evenemang.

Tänk på att ditt inlägg läses av många 
- på nätet försvinner inget och sprids 
fort. Bilder och inlägg som anklagar 
eller hänger ut enskilda personer 
kommer omedelbart att tas bort. Vi 
använder inte heller sidan för att säl-

ja saker, för det finns en mycket bra 
grupp som heter ”Sörbyarna(Luleå) 
köp/byt/sälj”.

Administratörer för sidan är Elaine 
Blomqvist, Birger Johansson och Sara 
Borgström.

Ersnäs hemsida

Målet med sidan, www.ersnas.se, 
är att ge Ersnäsborna service och vet-
skap om vad som är på gång, kanske 
ibland litet tidsfördriv. För alla andra 
ska sidan ge en god uppfattning om 
byn och de ska kunna se vad vi ”hål-
ler på med”. Där finns bl.a. de flesta 
Ersnäsblad. Kom gärna med synpunk-
ter och material till sidan, så blir den 
bättre.

Ersnäs på Internet

Två ställplatser

På Torget har Hembygdsföreningen 
iordningställt två Ställplatser med 

elektricitet för husvagn/husbil. Plat-
serna hyrs ut per dygn för 100 kr un-
der perioden maj-september.

Hans Sundén tar emot bokningar på 
070-313 12 64.

På www.husbil.se hittar du informa-
tion om Sveriges ställplatser och där 
finns naturligtvis våra platser med.

Garageloppis
lördagen 26 maj vid garage nr 16 
vid ”Hyreshusen”, Ersnäsvägen 
146.

Olle och Else Olsson

Rådslaget

Företrädare för byns föreningar 
möts varje år för ett samråd om 

gemensamma angelägenheter. Årets 
rådslag genomfördes den 4 april.

Ett par punkter ur protokollet:
• Under året genomförs 13 arrang-

emang i byn. Vi saknar inte tillfäl-
len att mötas.

• Glöm inte att använda 
www.ersnas.se för information 
av alla de slag. Mångårige redak-
tören Krister Öhman överför suc-
cessivt sin uppgift till Robert Ro-
manowski.

Andra punkter på dagordningen be-
handlas i detta nummer av Ersnäsbla-
det. Protokollet i sin helhet finns att 
läsa på www.ersnas.se

Farten spelar roll

När föraren, som kör 30 km/tim-
me, stannat, har föraren som kör 

i 50 km/timme fortfarande inte börjat 
bromsa.

Hastigheten är den enskilt största fak-
torn som påverkar hur svåra skadorna 
blir vid en olycka. De flesta gående 
överlever om de blir påkörda av ett 
fordon som kör i 30 km/timme medan 
de allra flesta dör om fordonet kör i 50 
km/timme.

(Ur ”Körkortsboken”, utgiven av Sve-
riges Trafikskolors Riksförbund.) 

Giganten?

Bryssel dvs EU finns överallt och 
lägger sig i. Den uppfattningen är 

nog vanligt förekommande bland oss 
svenskar och säkert också på andra 
håll inom  Unionen.

Visst! När det handlar om lagar och 
förordningar är EUs närvaro stark. 
Mycket hänger samman med den 
”inre marknaden” som inte ens Brex-
it-folket vill avstå från.

Att EU ekonomiskt via sin budget 
breder ut sig är också en föreställ-
ning som finns på många håll.  Detta 
stämmer emellertid inte.  EU är be-
folkningsmässigt 50 gånger större än 
Sverige. Jämför vi Sveriges statsbud-
get med EU:s budget är EUs budget 
enbart dubbelt så stor som vår stats-
budget. Tar vi hänsyn till landstings- 
och kommunalskatter blir det sam-
manlagda svenska beloppet nära på 
lika stort som EU:s budget. 

Chansen

Att glömma gör vi alla då och då. 
Här kommer påminnelsen om den 

gemensamma medlemsavgiften till 
Byaföreningen, Hembygdsföreningen 
och Idrottsföreningen. 200 kronor för 
familj, 125 kronor för enskild. Belop-
pet sätts in på Ersnäs IF:s kontonum-
mer 5970-5996. Det influtna beloppet 
delas sedan i tre lika stora delar som 
överförs till respektive förening. Bl. a. 
finansierar dessa medel utgivningen 
av Ersnäsbladet.

Numera finns det ekonomiska lockel-
ser förknippade med medlemskapet. 
I samband med Ersnäsdagen utlottas 
bland namnen i medlemsmatrikeln 
nio värdefulla vinster. 

Och de som önskar använda sam-
lingslokalen Ankaret, har en rejäl för-
del (se text under rubriken ”Föränd-
ringens vindar…” i detta nummer av 
Ersnäsbladet).

Tre aktiviteter

Smetare, smitare. Knappast utförd 
av bybo. Ingen som bor i vår by vill 
väl förfula omgivningen? Kanske nå-
gon från landet Fulien?

Sanerare. Bybo? Jajamensan! Tra-
fikverket spar en slant.
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Palt!

Nya villkor har förhandlats fram 
med Fritidsförvaltning angående 

vår samlingslokal, Ankaret, i Ersnäs-
skolan. Bakgrunden är den att Fritids-
förvaltningen har haft olika avtal och 
överenskommelser med föreningar 
runt om i kommunen. Nu har man 
beslutat om ett gemensamt regelverk 
för alla lokaler som förvaltningen läm-
nar bidrag till.

Tidigare var det Byaföreningen som 
ansvarade för skötsel och uthyrning 
av lokalen. För detta erhöll föreningen 
bidrag och hyresintäkterna gick till 
Fritidsförvaltningen. Det nya regel-
verket innebär att bidraget försvin-
ner men att då går hyresintäkterna till 
Byaföreningen. Bidraget och hyresin-
täkterna tar i princip ut varandra men 
samtidigt ska ansvarig förening betala 
en hyra för lokalen på 12 000 kr/år. 

Eftersom det skulle vara ett stort 
ekonomiskt åtagande för en enskild 
förening så har fyra föreningar gått 

samman för att gemensamt ta ansvar 
ekonomiskt och praktiskt.

Byaföreningen, Hembygdsförening-
en, Ersnäs IF och Ersnäs amatörtea-
terförening har bildat en gemensam 
”Byagrupp” som ansvarar för loka-
len. Detta sker i tätt samarbete med 
Ersnässkolan. I ett första steg skall 
föreningarna se över lokalerna och 
påbörja en renovering och en bättre 
planering av nyttjandet av lokalerna.
 
Det har även tagits fram en ny pris-
lista för uthyrning av lokaliteterna:

Priser för uthyrning
• Barnkalas 200 kr för förenings-

medlem, för övriga 300 kr
• Föreningsmöte 150 kr
• Hyra för fest etc. hel helg 1 000 

kr för medlem, 1 500 kr för icke 
medlem

 
Bokning av lokalen sker som vanligt 
via Elaine Blomkvist, 076-645 12 01.

Förändringarnas vindar för byalokalen i skolan

Den årliga paltmiddagen var som 
vanligt uppskattad. Den 24 april 

bjöd Hembygdsföreningen till middag 
i Ankaret. Palten var utsökt god, och 
efter den serverades kaffe med gobit. 
Därefter lottförsäljning, med ett fint 
prisbord. Efter ytterligare en stunds 
resonerande med bordskamraterna 
så bar det iväg hem i den lite kyliga 
aprilkvällen.

En härlig brasa

Vid eldstaden uppe i Gläntan finns 
det fem blå plastsäckar. Dessa 

innehåller torr och prima björkved, 
skänkt och dittransporterad av Karl-
Gustav Pettersson, boendes i byns 
centrum. Det är fritt fram för alla och 
envar att använda veden för brasor på 
plats. 

Servicebyggnaden (omklädnings-
rum, dusch, bastu mm) på fot-

bollsarenan Pålbacka har i princip 
gjort sitt.  Ersnäs IF:s styrelse beslu-
tade därför i höstas att ta fram ett för-
slag till upprustning alternativt en helt 
ny servicebyggnad. 

Styrelsen utsåg därför en projekt-
grupp som fick i uppdrag att under-
söka saken närmare. I gruppen ingår 
Lotta Lauritz, Ove Aspenfjäll, Krister 
Öhman samt undertecknad, som ock-
så är sammankallande och ritningsan-
svarig.

Första mötet med gruppen gjordes 
på plats på Pålbacka och där kunde 
vi ganska snabbt konstatera att nå-
gon upprustning inte var aktuell pga 
lutande golv, mögellukt mm. Vi bör-
jade efter det mötet med att ta fram 
ett första ritningsförslag/utkast för en 
helt ny och något större byggnad. För-
slaget presenterades sedan för EIF:s 
styrelse och ”spikades” sedan efter 

vissa justeringar. Just nu pågår ar-
bete med att ta fram ett rumsfunk-
tionsprogram. Detta blir då tillsam-
mans med ritningen ett underlag för 
att få fram en ungefärlig kostnad för 
bygget. 

Sedan återstår det att se vilka kost-
nadsbidrag (förutom eget arbete) 
som styrelsen kan ordna fram.  

Ulla Isaksson-Axhammar
Sammankallande projekt Pålbacka

Projekt Pålbacka

Ett samhälle frodas, när gamla 
män planterar träd, i vars skugga 
de vet att de aldrig får sitta.

Darwin

Ersnäs byaloppis
börjar bli en tradition, i år går denna 
händelse av stapeln söndag den 5 au-
gusti. Loppisen brukar vara välbesökt 
och uppskattad av både besökare och 
försäljare. Konceptet är enkelt; den 
som vill sälja ställer i ordning loppis 
på sin egen gård eller exempelvis i 
garaget. De som bor utanför ”byakär-
nan” kan ställa upp bord på torget, då 
vi förra året märkte att färre besökare 
hittade till dessa. Ni som vill sälja kan 
gå med i Facebook-gruppen ”Ersnäs 
Byaloppis 2018” där det kommer att 
uppdateras angående evenemanget 
när det närmar sig.

Dags att nominera
 Årets Ersnäsare 2018!

Årets Ersnäsare kröns varje år på 
Torget på Ersnäsdagen, som  i år 

går av stapeln lördagen den 7 juli. För 
att få erhålla titeln har man gjort nå-
got som varit till glädje och/eller nytta 
för byn. 2017 utsågs jordbrukaren 
Daniel Marklund, nu efterlyser vi en 
ny värdig mottagare; både en enskild 
person eller en grupp kan nomineras. 
Juryn består av Ros-Marie Bäckström, 
Karl-Gustaf Pettersson samt Karolina 
Svärd. Vem/vilka vill du nominera?

Meddela namn på kandidater samt  
motiveringen till juryn:

Karolina Svärd, 073-033 70 82,
svrd.karolina@gmail.com
eller Karl-Gustav, 070-225 67 54,
karlgustafpettersson@gmail.com
eller Ros-Marie, 070-636 28 82.

Senast den 25 juni önskar juryn få era 
förslag!

Anneli Lyckestig
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Däckgiganten på Klubbvägen 103 har ny ägare sedan den för-
sta mars 2018. Den nye ägaren är Peder Aspenfjäll, Zackes 

väg 15. Han flyttade till Ersnäs med sin familj maj 2013 och har 
sina rötter i byn. 

När Ersnäsbladet var på besök hade Peder varit ägare endast 
ett par  veckor. En bra tid att överta, innan den stora däckbytar-
rusningen sätter igång. Än så länge jobbar han ensam, men vid 
behov får han hjälp av den förra ägaren Peter Wåhlstedt, berät-
tar Peder.

Han hoppas att kunna utveckla företaget och kunna anställa. 
När Ersnäsbladet är på besök är det ganska lugnt, men de är nog 
lugnet före stormen, när alla upptäcker att det behövs nya däck.

Redaktionen önskar Lycka till, och lämnar den medhavda bullpå-
sen till eftermiddagskaffet.

Äppelmust
Utsökt kvalitet. Hållbarhet 4-6 veck-
or öppnad, i kylskåp, oöppnad ett år. 
Pressat november 2017 vid Harakers 
Kvarnmusteri i Västmanland av fem 
sorters äpplen från Österlen. 

100 % äpplen, inga tillsatser.

3 liters box. Pris: 115 kr

Säljs på Tranmyrvägen 31, Ersnäs.
 Soile 070-669 13 31
 Kent 070-293 13 31

Däckgiganten

Rötter

Varje år flyttar mer än en miljon svenskar. De 
flesta flyttningarna gäller korta avstånd men 

20 procent sker över länsgräns. Det senare är vi i 
Norrbotten mycket väl bekanta med.

Uppväxten danar våra personligheter. Flertalet 
utomlänsflyttare bär därför sitt norrbottniska arv 
med sig livet igenom. Ett gott exempel på detta 
var Ingrid Dybern, född Björklund. Ingrid gick bort 
i augusti i fjol.

Då Ingrid föddes 1930, 
bodde föräldrarna nära 
den gamla skolan, som 
låg på den plats som nu 
kallas Torget. Så små-
ningom flyttade Ingrid 
till Uppsala för studier. 
Där mötte hon sin man 
Bernt Dybern. Paret 
flyttade senare till Gö-
teborg som därefter 
blev deras boplats.

Varje sommar återvände Ingrid till sin hembygd i 
norr. Hon ärvde en gård i Fällträsk som blev hen-
nes basläger vid de årliga besöken. Under många 
år ordnades klassmöten i Ersnäs med Ingrids kam-
rater från de första skolåren. 

Ingrid älskade sin födelsebygd och missade inget 
tillfälle söderöver att berätta om sina upplevelser i 
norr från sin ungdomstid och senare. Vi brukar tala 
om ambassadörer, personer som i positiva orda-
lag exempelvis berättar om en plats. Ingrid var en 
sann ambassadör för Ersnäs och vår bygd.

Det finns också anledning att nämna att en pen-
ninggåva överlämnades till byn till Ingrids minne. 
Denna gåva kommer att förvaltas av Byaförening-
en och användas för ännu ej beslutat ändamål.

Sven Persson 

Klubbmästerskap 
 på skidor

Strålande söndagsväder den 4 mars. 31 delta-
gare bl a två med namnet Persson. Den ene 

gjorde 2,5 km-varvet på sju minuter och några 
sekunder medan den andre behövde drygt 17 mi-
nuter för samma färd. De initierade vet vilka dessa 
båda bybor är. Andra anar att åldern tar ut sin rätt.

Det har varit en snörrik vinter och det har verkligen påver-
kan engagemangen i skidspåren, med draghundstävlingar, 
Lilla Wasaloppet, Klubb- och Kommunmästerskap.

Bilden till höger är från Lilla Wasaloppet och här släpps 
många ivriga krafter loss.
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Mitt svenska namn är 
Ulrika Lundström. 

Då jag flyttade till Israel 
och gifte mig där 1991, 
bytte jag namn till Talia 
Sallem.

En ung flicka som växte 
upp i vårt lilla Ersnäs på 
70- till mitten av 80-ta-
let, hade inte så mycket 
att göra på fritiden. Från 
ung ålder började jag 
läsa böcker och snart 
också skriva egna små 
historier. På den tiden 
fanns inga datorer. Det var papper 
och penna som gällde. Skrev man fel, 
var det bara byta papper eller stryka 
över felen med pennan och då hade 
man en ful klump mitt i texten.

Skrivandet blev ett sätt att rymma 
från verkligheten och fantisera om 
alla möjliga saker. Min bror Claes fick 
mig att börja läsa fantasiböcker om 
en värld så olik vår där allt omöjligt 
blir till vanlig vardag.

Sedan blev det ett långt 
uppehåll i mitt skrivande. 
Jag började skriva igen 
för cirka tre år sedan och 
snart hade jag resulta-
tet: en bok på ca 400 si-
dor. Det är inte lätt att ta 
beslutet att publicera en 
bok. Det är inte bara det 
att det kostar 
pengar utan ock-
så hur andra som 
läser din bok, tit-
tar på dig efteråt.

Boken är en fan-
tasihistoria om en ung man i 
20 års åldern som upptäcker 
att hela hans liv varit en lögn. 
Boken handlar om hans väg 
att upptäcka vem han är. Om 
hans svårigheter att acceptera en helt 
ny värld som han inte visste existera-
de i vårt vardagliga liv. Han upptäcker 
att han är en varg och boken handlar 
om hans väg in i denna nya värld.

Historien utspelas i Kanada men fa-

Ursprung Ersnäs
miljens rötter finns i Skottland. Många 
traditioner från hans skotska rötter 
finns med i historien. Kärlek, sorg och 
strider i många olika former utspelas.

Boken är skriven på engelska under 
mitt israeliska namn Talia Sallem. Bo-
ken heter Moon Brothers och finns på 
alla större bokförlag, på nätet som 

Amazon, Ad Libris och även 
många andra.

Boken är någonting jag gjort 
för mig själv. Bara känslan att 
hålla en bok i handen som jag 
skrivit är tillräcklig för mig. Om 
den dessutom lyckas på mark-
naden, har jag vunnit dubbelt 
upp.

Jag jobbar på en fortsättning 
som kommer ut så småningom. Det 
tar sin tid att skriva och få allt rätt. 
Om någon läst Moon Brothers är all 
typ av reaktion välkommen till min 
mejl:    taliasallem@hotmail.com

Talia Sallem alias Ulrika Lundström

När jag kom till Luxembourgs flyg-
plats den 2 mars 2018 så var 

klockan redan halv nio på kvällen och 
jag skulle ta ett tåg till Metz som tog 
en timme. Trött och smått förvirrad 
av språket som var engelska blandat 
med franska, kom jag fram till Metz 
där jag blev välkomnad av den första 
familjen. Mamman var engelsklärare, 
vilket blev till min räddning och jag 
kände mig genast lugnare, då mitt 
första problem var franskan. Jag hade 
pluggat lite franska året innan för 
skojs skull, men det var långt ifrån att 
jag kunde hålla en riktig konversation 
med någon.

De första dagarna hade alla skolbarn 
ledigt, likaså jag, så familjen tog med 
mig på flera bilresor runt om till Pont-
a-Mousson, Strasbourg, Nancy och 
såklart till den närmaste storstaden 
Metz. Novéant-sur-Moselle är en av 
de byarna där första världskriget tog 
stor plats, därför tog familjen mig till 
hundraåriga diken där fransmän och 
tyskar höll till. 

Det första jag la märke till som var 
annorlunda från Sverige var måltider-
na. De är långa, alltid flera rätter med 
stora portioner och ost ingår alltid. 
Det tog ett tag att vänja mig att bli 
sittande vid matbordet i ca en timme 
och en kvart, eller ännu längre, på 
helgerna brukar det bli runt två tim-
mar. Det var en stor skillnad från min 
annars snabba vardag där lunchen 
vanligtvis är väldigt kort och där det 
bara ingår en varmrätt. 

Skolan började den följande veckan 
och då var det dags att träffa barnen 
för första gången. Jag jobbar under 
lunchen med de skolbarn som inte 
går hem och äter och sedan jobbar 
jag igen med barnen på eftermidda-
gens fritidsverksamhet. 
Lunchen serveras av de 
vuxna som är jag själv 
och tre personer till. Den 
börjar med en lätt förrätt 
(som oftast är en sallad, 
men ibland ägg med ma-
jonnäs), sedan en varm-
rätt följt av en bit ost 
med bröd och sist efter-
rätt (oftast yoghurt, men 
ibland frukt eller kaka). 

De första veckorna, 
innan det blev varmare, spenderade 
vi lunchrasten i matsalen där vi spe-
lade brädspel eller kort. När våren 
närmade sig så började vi gå ut till 
en närliggande park där barnen spe-
lar fotboll eller leker. Men när klockan 
närmar sig halv två är rasten slut och 
vi börjar gå tillbaka till skolan, efter-
som matsalen ligger i stadshuset och 
inte i själva skolan! På skolan väntar 
lärarna och så småningom dyker för-
äldrar upp med de andra barnen som 
de har hämtat för lunch-timman. 

Mellan halv två och tre beger jag mig 
hem igen och kommer tillbaka för fri-
tids vid klockan 15. På fritids är det 
lekar och spel och vi ritar och målar. 
Vanligtvis är det sjutton till arton barn 
på fritids men ibland är det mer och 

ibland mindre. Vid sex-tiden har of-
tast alla föräldrar hämtat sina barn 
och jag beger mig tillbaka till familjen 
jag bor hos. 

Efter bara två veckor på skolan så 
for jag med snabbtåget 
till södra Frankrike, när-
mare bestämt till Nar-
bonne. Där spenderade 
jag fem dagar med en 
massa roliga övningar 
tillsammans med andra 
volontärer från hela Eu-
ropa men som arbetar 
någonstans i Frankrike. 
Veckan var en otroligt 
rolig upplevelse och jag 
fick flera nya vänner. De 
följande veckorna såg 

till stor del likadana ut med arbete på 
fritids måndag, tisdag, torsdag och 
fredag. Inget arbete för mig på ons-
dagar för då är barnen lediga!

En känsla jag fått efter att ha bott 
här i ca två och en halv månad är att 
mycket är lite gammaldags, inte bara 
alla häftiga byggnader som ser ut som 
på film, utan även teknologin i hem-
men. Till exempel så har alla familjer 
jag bott hos haft hemtelefon vilket är 
nästintill utdött i svenska hem.

Bara en och en halv månad kvar i 
denna by innan jag åker hem igen 
och jag tror att det finns mycket kvar 
att uppleva!

Elsa Estling

Volontär i Frankrike
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När jag knackar på dörren möts jag av en kille på 2,5 
år, som ivrigt visar och berättar om alla sina motor-

cyklar, skotrar, bilar och klockrent sätter alla färger på 
sina leksaker. Det är på Ersnäsvägen 71 jag befinner mej, 
där bor Annica Erixon och Joakim Karlsson med barnen 
Elias Wikström 7 år, Jonah Erixon 2,5 år och Tilde Erixon 
9 månader.

Annica kommer från Måttsund, Annica har släktband i 
Ersnäs och Joakim har sitt ursprung i Katrineholm, Sö-
dermanland.

Annica jobbar som operatör på Norrmejerier, just nu 
mammaledig med Tilde. Joakim jobbar på Facebook, Por-
sön, SME mechanical engineer. 

Valet att flytta till Ersnäs var inte svårt, eftersom familjen 
ville bo på landet. Den 5 maj 2017 kom flyttlasset till byn. 
När Ersnäsbladet är på besök så firar familjen ettårsda-
gen på Ersnäsvägen 71.

Vi får önska lycka till och be litet om ”ursäkt” för att det 
dröjde innan redaktionen dök upp. Ni är hjärtligt välkom-
na till Ersnäs.

Inger Lundström och Gunnar Fors flyttade till Ersnäsvä-
gen 65 i mitten av april. Flytten har gått från Kiruna. 

Barnen är vuxna och utflugna, och de har egna barn.

Inger har jobbat i barnomsorgen, men vill man träffa 
henne ska man besöka Ralph Lundstengården, där hon 
ska jobba i sommar. 

Gunnar har eget företag, GuFo Konsult AB, inom svets, 
industri, företag och hemstäd.

Ersnäsbladet var på besök en majafton, mulet och kulet 
ute, men i stugvärmen var det tända ljus och mysfaktor. 

Vi i Ersnäs önskar er varmt välkomna till vår fina by. 

Inflyttade till Ersnäs

Gult, blått, vitt

Kanske några ersnäsare lade märke 
till den här vyn på Torget den 8 

mars och undrade varför flaggas det?  
Svar: 8 mars är Internationella Kvin-
nodagen. Detta uppmärksammas i 
vår by genom att vi flaggar på Torget. 
Sverige ligger efter. Den dagen är inte 
allmän flaggdag i vårt land.

Efterlysning

Snart är sommaren äntligen här 
och många trevliga aktiviteter 

kommer att anordnas på Torget av 
byns föreningar. För byns och allas 
trevnad är vi ett fåtal personer som 
klipper gräset, vattnar blommorna, 
plockar skräp mm på Torget under 
dessa sommarveckor. Men som inom 
alla andra verksamheter är vi i behov 
av att fler ställer upp och hjälper till.

Kan du som nu läser detta tänka dig 
att sköta det under en vecka denna 
sommar? Om vi är många är det inget 
stort eller betungande arbete.

Kontaktperson är Elaine Blomqvist, 
0920-31052, 076-645 12 01, E-post 
smejob45@lulea.st 

Vill du veta mera om jobbet, surfa till 
www.ersnas.se och välj Torggrup-
pen uppe till höger och läs där under 
länken ”En beskrivning på Torgjobbet 
m.m.” eller kontakta Elaine.
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Grannens trädgård

Vill Du inspireras av hur en trädgård 
kan utformas till glädje för en själv 

och andra? Notera i sådant fall i alma-
nackan onsdagen den 1 augusti kl. 18 
till 20. Två odlare i Antnäs öppnar då 
sina trädgårdar för besök:

Britt-Mari Brännström/Lennart Zetter-
kvist på Rotevägen 1

och Lisette/Lasse Nyström på Norrby-
vägen 15.

I Ersnäs finns också välskötta träd-
gårdar.  Ni odlare som vill öppna träd-
gårdsgrinden för besökare den 1 au-
gusti, E-posta sven@snowkids.se 


