
7XU�L�NlUOHN«�
..och i spel. Det ena utesluter inte det andra. Den regeln 
gäller i alla fall deltagarna i Ersnäs IF:s supporterlotteri. 
 

Lotteriet omfattar 150 lotter à 200 kronor. Tre dragningar 
med 28 vinster vid varje dragning. Chanserna till vinst är 
goda. De pengar som inte delas ut som vinster utgör en 
värdefull förstärkning av idrottsföreningens kassa och 
därmed verksamhet. 
 

Den första dragningen gjordes i mitten av januari. Högsta 
vinsten, 2 000 kronor, gick denna gång till Annika Seger 
på Tranmyrvägen. Redaktionen gratulerar. 
 

Hur det går i de två kommande dragningarna i februari 
och mars kommer vi att berätta om i majnumret av Ers-
näsbladet. Men långt dessförinnan har naturligtvis vin-
narna fått sina vinster. Dragningslistorna kommer också 
att återfinnas på byns anslagstavlor. 
 

%XVVNXUDU�
Som många säkert har märkt, utrustades vår by med ett 
par nya busskurar eller som det heter på fackspråket vä-
derskydd. Det är fråga om tjusiga tingestar i glas. 
 

Kanske några tycker att de vanliga träväderskydden skul-
le bättre smälta in i vår byamiljö. Länstrafiken har på 
Ersnäsbladets förfrågan meddelat följande. 
 

Ett reklamföretag tillhandahåller gratis dessa väderskydd. 
Vid installering längs Boden- och Haparandainfarterna 
blev det väderskydd över. Ett par av dessa har placerats 
hos oss.  
 

Det har kommit synpunkter till Länstrafiken att kvinnor 
föredrar glasväderskydden med fri sikt. Dessutom finns 
det husägare som föredrar det som kan genomskådas.  

�
-XOPDUNQDG�

En lördag i slutet av november ordnades en julmarknad i 
Ankaret. Det var premiär för den här sortens arrange-
mang. Elva utställare med sina varor fanns på plats. Pu-
blikuppslutningen var god och utställarna över lag nöjda 
med försäljningen. Dragspelaren Per Stenelund  framför-
de den ena julvisan efter den andra. Husmodersförening-
en sålde kaffe och bröd. Arrangemanget gav mersmak 
och återkommer säkerligen inför nästa jul. 
 

%\DNDYDONDG�
Den 16 november i fjol fick vi ett god illustration till all 
den skaparkraft som finns i Sörbyarna. Den lördagen 
genomfördes arrangemanget Byakavalkad i och vid Mått-
sundsanläggningen.  
 

Publiken bjöds på barnmotorcross, konstutställning, för-
säljning av lokala produkter, kaninhoppningsmäster-
skap, ett omfattande scenprogram, mjukkakemästerskap 
för att ge några exempel. Arrangörerna blev faktiskt 
överraskade av den stora publiktillströmningen. Beräk-
ningsvis 1 700 personer besökte evenemanget. 
 

Luleås samtliga 17 byar söder om älven deltog i någon 
form. Ersnäs var väl företrätt. Flera försäljare och utstäl-
lare från byn deltog. Vi tog en hedrande bronsmedalj i 
mjukkakemästerskapet. Ersnäsanknutna grupper svarade 
för hälften av vuxendelen av scenframträdandena.  
 

Det finns funderingar på att göra Byakavalkaden till ett 
årligt återkommande arrangemang. 
 

1HGHUOXOHnVWDIHWWHQ�
Den 23 mars genomförs årets upplaga av Nederluleåsta-
fetten. Stafetten består av sex delsträckor på samman-
lagt 36 km med start i  Bergnäset och målgång i Antnäs. 
Ersnäs IF är medarrangör. 
 

Dessa sexmannalag kan bildas av arbetskamrater, gran-
nar, släkt, byar, föreningsmedlemmar. Lagsammansätt-
ningen är fri utan könskvotering. Enda restriktionen är 
en nedre åldersgräns på 13 år. 
 

Luleå kommun ställer till förfogande ett aktivitetspris. 
Den by som kan visa upp det flesta antalet deltagare i 
förhållande till folkmängden tar det första priset. Det är 
på 3 000 kronor och går till resp. byaförening som ett 
stöd för dess verksamhet. Den by som kommer tvåa er-
håller 2 000 och trean 1 000 kronor. 
 

I fjol var det Ersnäs som vann detta pris. 17 permanent 
boende deltog och därmed tog vår by en överlägsen se-
ger. Vi måste vara minst lika bra i år. Kontakta Sven 
Persson, tel. 31180 eller persson.sven@telia.com 
 

7RUJHW�
Som framgår på annan plats i detta nummer kommer 
förhoppningsvis arbetena med den planfria korsningen 
igång 2005. Det kan förefalla avlägset men vilken läsare 
tycker att tiden rinner iväg långsamt. 
 

I och med dessa byggnationer får vi också den slutgilti-
ga placeringen av miljöstationen, de ”blommor” som 
under några år har prytt byns centrum. Från byns sida 
har framförts att en placering i anslutning till Svartska-
tavägen är den som föredras. 
 

I avvaktan på den slutgiltiga uppställningen och iord-
ningställandet av miljöstationen vore det önskvärt att få 
en provisorisk flyttning till stånd. Byaföreningen och 
Samfälligheten är i färd med att genom kontakter med 
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kommunen undersöka dessa möjligheter. När så skett, 
kan arbetet med att göra Torget till en attraktiv del av 
Ersnäs påbörjas. 
 

I mitten av januari träffades företrädare för Samfällighe-
ten, Hembygdsföreningen, Husmodersföreningen och 
Byaföreningen för att diskutera utformningen av Torget. 
Ett rejält antal idéer lanserades. En hel del uppslag kunde 
också hämtas från de svar som lämnades på den enkät 
som gjordes i fjol. 
 

Annika Lundberg studerar detta år vid Grans linje för 
trädgårdsutbildning. Vad kan passa bättre. Annika åtog 
sig att utforma ett förslag på en plan för Torget. I mitten 
av mars möts företrädare för samtliga föreningar i byn för 
det årliga rådslaget. Vid det tillfället presenterar Annika 
resultatet av sitt arbete. Vi återkommer också till den här 
frågan i nästa nummer av EB (maj). 
 

Det finns möjligheter att söka bidrag på upp till 25 000 
kronor hos kommunen för projekt av det här slaget. En 
sådan ansökan har också gjorts. 
  (UVQlVEODGHW QX�Sn�,QWHUQHW 
Numera finns Ersnäsbladet  (detta samt de två senaste 
numren) på Luleå kommuns byasida. Du hämtar dom 
som pdf-filer på ZZZ�E\DU�OXOHD�VH�och välj där Ersnäs. 

 0|WH�RP�(��NRUVQLQJHQ�
Till informationsmötet i Ankaret 2002-11-28 kom från 
Vägverket Jesper Klefsjö samt Peder Henriksson och 
Leif Nordlund och från byaföreningen Mats Appelgren 
samt ca 25 bybor.  
 

En fördjupad studie har genomförts som resulterat i 7 oli-
ka alternativ för ombyggnaden av E4-korsningen, samt 
ett jämförelse-alternativ 8 som ej skall förverkligas. 
 

Några av alternativen innebär inlösen av en, två eller 
” minst två”  fastigheter.  
 

Alla alternativ innebär en vägbro över E4-an och att E4-
an sänks med ca tre meter i befintlig korsning. Sänkning-
en medför minskat buller från E4-an samt mindre stör-
ning i landskapsbilden. Bron kommer att ha en trottoar 
för gående på ena sidan. 
 

Anledningen till att korsningen inte gärna flyttas norrut är 
den sanka marken samt att jordbruksmarken där är skyd-
dad av Länsstyrelsen pga. ” ett program för bevarande av 
odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden.”  En 
flyttning söderut är ej heller tänkbar, det skulle innebära 
en för lång omväg för 80 % av trafikanterna från/till byn 
(de som trafikerar norrut). 
 

En sammanfattning av förstudien, bestående av 18 sidor, 
delades ut till mötesdeltagarna. Där finns bilder och skis-
ser samt konsekvensbeskrivning på de olika alternativen. 
 

Närmast ska utformningen bestämmas d.v.s. vilket av de 
7 alternativen som ska förverkligas. Detta bör vara klart i 
början av år 2003, sedan påbörjas detaljplaneringen som 
pågår ungefär hela 2003. 
 

Tidigaste chans till byggstart uppskattas till våren 2005, 
förutsatt att ingen överklagan sker och att pengar då finns 

för ombyggnaden. 
 

Klefsjö & Co hade med sig en stor modell av korsningen 
utförd enligt alternativ 5, som förtydligade planerna or-
dentligt. Runt modellen uppstod många frågor och klar-
lägganden. 

Information om planerna finns på Internet, adressen är 
ZZZ�YY�VH, välj 9lJDU�RFK�WUDILN, sedan 9lJSURMHNW��
1RUUERWWHQV�/lQ och (UVQlV��Hela konsekvensbeskriv-
ningen är på 44 sidor och finns att hämta som pdf-fil. 

Här är en fabricerad bild över hur alternativ 5 kan se ut. 
 

Övrig info� Under sommaren 2003 räknar man med att 
bygga mitträcke mellan Ersnäs - Rosvik norra samt Äng-
esbyn – Persön. Det innebär att sträckorna blir trefiliga. 
 

Efter mötet gick alla hem till sig och fikade. 
 

7lQNYlUW�
Ett av de finaste medel som finns för att styrka människo-
själen är upplyftande och lärorika samtal. 
 �(\YLQG�-RQVVRQ�  
 

Att resonera, att samtala är djupt nödvändigt. Om Du inte 
samtalar, kan Du hamna i Din egen övertygelses våld. 
 �.HUVWLQ�(NPDQ��

�
$YOLGQD�

Thord Eriksson, *28 januari 1945, †19 december 2002 
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cUVP|WHQ�
(UVQlV�%\DI|UHQLQJ håller sitt möte måndagen den 10 
februari med början kl. 19:00. Det här är tillfället då med-
lemmarna ska granska vad som har gjorts – och vad som 
inte har gjorts. Deltagarna bjuds på fika. 
 

Byaföreningens styrelse hoppas på stor uppslutning från 
de ca 250 medlemmarnas för att inte tala om blivande 
medlemmars sida. Styrelsen hoppas även på livfulla dis-
kussioner.  
 

Valberedningen har utfört ett gediget och ambitiöst arbe-
te. Alla kan därför lugnt närvara utan att riskera att drab-
bas av mer eller mindre välkomna förfrågningar. 
 

(UVQlV�6DPIlOOLJKHWVI|UHQLQJ�tisdagen den 25 februari 
2003 kl. 19:00 i Ralph Lundstengården. Sedvanliga års-
mötesförhandlingar. Välkommen! Hans Å Strandberg. 
 

+HPE\JGVI|UHQLQJHQ� tisdagen den 25 februari i Ankaret 
och mötet börjar kl. 19:00. Deltagarna bjuds på fika. 
 

(UVQlV�,), lördagen den 8 mars kl.13:00 på Ralph Lund-
stengården. 
 

(UVQlV�$PDW|UWHDWHUI|UHQLQJ�genomför årsmötet lördag 
23 mars. 

(8�SURMHNW�
Kommunen har fått EU-pengar till ett projekt som heter 
” Levande landsbygd i Luleå” . Här erbjuds byarna att få 
hjälp med finansieringen av projekt som handlar om att 
främja landsbygdturismen, att marknadsföra byns sevärd-
heter och företag, att stimulera arbetet med byautveckling 
och att dokumentera byns kulturarv. En anmälan om att 
det finns intresse att delta i projektet ska göras senast 21 
februari. Anmälan ska också innehålla en beskrivning av 
vad vi vill göra.  
 

Fundera på hur vi i Ersnäs ska kunna använda oss av den 
här unika möjligheten. Kontakta Sven Persson, tel 31180.  

%DND��EDND�NDND�
Vi har i vår by tillgång till en välbyggd och väl fungeran-
de bagarstuga. Den kan vem som så önskar använda till 
en mycket ringa avgift på 50 kronor per dag. Vi tackar 
vår Husmoderförening för denna möjlighet. 
 

Nu är det säkerligen så att en del drar sig för att låna ba-
garstugan eftersom man inte behärskar konsten att baka 
tunnbröd. Detta är emellertid ett kunnande som alla kan 
tillägna sig, såväl kvinnor som män. Herr Tore Dahlberg 
och herr Sven Persson är lysande exempel på det senare 
förhållandet. 
 

För att fylla denna kunskapslucka kommer under våren 
en bakkurs att anordnas. Eftersom någon teoridel inte in-
går, kan kursen koncentreras till två kvällar. 
 

Intresserade  anmäler sig till Anne-Marie Olsson tel. 313 
53 eller Vivan Elvelin tel. 31029. 

8QJGRPVYHUNVDPKHWHQ�
startar igen i Ankaret onsdag 26 februari. Ungdomarna 
träffas där mellan kl. 19:00 och 21:00. Välkomna! 
 8QJGRPVJUXSSHQ��&DLVD�2KOVVRQ�

+LVWRULHQ�
En jordbrukare hade äntligen kommit iväg på sitt livs för-
sta semester. En avbytare skötte gården. Naturligtvis kun-
de ägaren inte helt koppla av utan ringde hem en dag för 
att förhöra sig om läget.  
 
1n��KXU�JnU�GHW"�
Ja, spadskaftet gick av häromdagen. 
9DG�VlJHU�'X"�+XU�NDQ�GHW�NRPPD�VLJ"  
Jo, ser Du det hände då jag grävde en grop för att begra-
va katten.  
bU�NDWWHQ�G|G"�
Ja, den blev överkörd av brandbilen.  
$Y�EUDQGELOHQ""�9DUI|U�YDU�GHQ�Sn�JnUGHQ"�
Jo, det är så att ladugården har brunnit ned? 
%UXQQLW�QHU��'HW�lU�MX�NDWDVWURIDOW��+DU�'X�Gn�LQWH�QnJRW�
JOlGMDQGH�DWW�EHUlWWD"�
Jomenvisst. Det kom ett brev häromdagen från Vårdcen-
tralen. Där stod det att Ditt HIV-test var positivt. 
 

(UVQlV�(OOMXVVSnU�
Både 2,5 och 5 km är nu klart för åkning! Belysningen 
styrs automatiskt och är tänd mellan kl. 16:00 och 22:00. 
Alla välkomna i spåret! 

 (UVQlV�,GURWWVI|UHQLQJ�
�

8U�(UVQlV�KLVWRULD�
” Ersnäs var från början en utpräglad jordbruksby med 
därtill hörande hantverkare såsom smeder, sadelmakare 
och snickare.  
 

I början av 1800-talet byggdes det båtar i Ersnäs framför-
allt beroende på närheten till bra skeppstimmer. Här 
byggdes det första svenskbyggda segelfartyget som run-
dade Kap Horn, briggen Flora. Båtbyggeriet försvann 
från byn omkring 1860. 
 

1922 startades Björklunds Snickeriverkstad i en ladugård 
i Ersnäs. Från början tillverkades dörrar, fönster, trappor 
och möbler. 1927 byggdes verkstaden ut och man började 
tillverka busshytter. På 1950-talet flyttades verkstaden till 
Boden och blev sedermera uppköpt av Volvo.”  
 �8U�HQ�XSSVDWV�I|UIDWWDG�DY�OlUDUNDQGLGDWHU��������
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1\WW�nU�L�%\DI|UHQLQJHQ��
Nu är det dags att O|VD�PHGOHPVNDSHW�I|U�����. Knappt 
hälften av ersnäsborna är med i byaföreningen men vi 
kan bli många fler.  
 

En stor medlemskader ger styrka och auktoritet åt före-
ningen. Kan inte det vara värt några tjugor?  
 

Medlemskapet gäller årsvis och avgiften är 20 kr för en-
samstående och 40 kr för familj. Ensamstående med barn 
under 18 år 20 kr.  
 

Betala med inbetalningskort till postgirokonto 80 98 75-
8. Ange adress, alla Du betalar för samt barnens ålder på 
meddelandedelen. 
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Ersnäsbladet är öppet för alla (föreningar och 
enskilda)med anknytning till byn och utkommer med 
fyra nummer per år. Kommande manusstopp under 2003 
är 12/5 (nr 38), 11/8 och 17/11.  
 

Lämna tips om innehåll till redaktören och skriv gärna 
själv om något Du vill förmedla. Annonser under rubri-
kerna Köpes och Säljes tas också emot. 
 

Kristers adress är Tranmyrvägen 14,  telnr 31259 och e-
postadress kristohm@algonet.se   

%UHGEDQGVLQIR 
1X�lU�YL�Sn�YlJ�««�
 
 
 
 
 
 
 
 

«��QlVWD�KnOOSODWV�.RPPXQKXVHW��
 
Vi vill tacka för allas engagemang för den nya kommu-
nikationsmöjligheten.  
 

Ersnäs har ca 240 hushåll. Får vi 6 anmälningar till är vi 
100, sedan räknar vi till 20 i hyreshusen, ja, då har vi 50 
% av byn. Här kommer en by som VILL!  
 

Vi gläds åt att ni Ersnäsbor stött oss i valet av teknik 
(dvs. fiberlösningen) som är ojämförligt snabbast och 
” bredast”  och har potentialen att ” svälja”  alla kommuni-
kationsbehov som kan tänkas uppstå inom de närmaste 
15-20 åren. 
 

• Vi får en fart på 100 Mb/sek inom stadsnätet och mel-
lan byarna och kan därmed ” ta emot”  allt som bjuds. 

• Vi får välja mellan Internetalternativen 10, 2 eller 0,5 
Mb/sek ut ur stadsnätet där de två snabbare alternati-
ven kostar endast några tjugor extra/månad. Där 
hänger heller inget annat system med. 

• Stadsnätet är ett öppet nät, där ett mångfald av leve-
rantörer och tjänster välkomnas. Senast ” kom”  Tele2 
som bjuder ut Internetanslutning på 10 Mb/sek.  

 

Nästa steg blir att redovisa vårt läge till Luleå kommun 
och IT norrbotten. Det sker i dagarna. 
 

Vi hoppas och tror att Ersnäs kommer att väljas ut som 
en av de två (kanske tre) byar som kommer ifråga för 
utbyggnad sommaren 2003. 
 

Då kommer vårt material att ligga till grund för projekte-
ring och spridning av byanätet.  
 

Sedan byn ” kommit igång”  är vårt mål i bredbandsgrup-
pen att fortsätta med verksamheter som syftar till utökad 
funktionalitet och utökat innehåll i stads- och byanätet. 

%UD�DWW�YHWD�L�VDPPDQKDQJHW��
• Alvik-Långnäs och Antnäs delar upp anslutningsav-

giften i fyra omgångar (var kvartal) under 2003, ränte-
fritt, till Luleå Energi. 

• Vid alternativet 7 000 kr dras fibern in i huset men 
ändutrustning ingår ej. Ingen dator kopplas in, därmed 
är inte någon månadskostnad (för nätets drift och In-
ternetanslutning) aktuell i det alternativet. 

 

Besök vår Internetsida ZZZ�OH[FRP�VH�
HUVQDV�för att få senaste informationen i 
vårt bredbandsprojekt. Där finns också 
listan på alla ” skarpt”  intresserade, syn-
punkter, frågor med svar osv. Där kan du 
även registrera dig som ” skarpt”  intresse-
rad.�
 %\DI|UHQLQJHQV�%UHGEDQGVJUXSS��
�

+XU�NlQQV�GHW�LGDJ�Gn" 
Ersnäsbladet har träffat Tomas Sandström, Alvik/
Långnäs bredbandsförening. 
)|UVW�YLOO�YL�JUDWXOHUD�$OYLN�/nQJQlV�I|U�XSSNRSSOLQJ�
WLOO�EUHGEDQG� 
Tack så mycket! 
(Q�IUnJD�Vn�KlU�QlU�QL�QX�Vn�DWW�VlJD�VLWWHU�L�´VDGHOQ´��
+XU�W\FNHU�GX�DWW�EUHGEDQGVSURMHNWHW�KDU�JnWW��KDU�GHW�
YDULW�QnJUD�SUREOHP�HOOHU�KDU�GHW�EDUD�JnWW�Sn�UlOV"�
Från början, för ca 2 år sedan var det många frågetecken. 
Då hade vi inte så stora förhoppningar om att vi skulle få 
bredband. När vi sen blev uttagna som en av fem möjliga 
byar som kunde bli aktuella för bredband kändes det bra. 
Alvik och Långnäs har framtidsvisioner. Många ville an-
sluta sig och tack vara det så blev det verklighet. Själva 
anläggningsarbetet med Luleå Energi har i stort sett gått 
som på räls. 
9LONHQ�EHW\GHOVH�WURU�GX�DWW�GHW�KDU�I|U�$OYLN�/nQJQlV�
DWW�E\Q�KDU�InWW�WLOOJnQJ�WLOO�EUHGEDQG�YLD�ILEHUQlWHW" 
På sikt är bredbandsnätet mycket viktigt! Det är lika vik-
tigt som el och telefon har varit och är för alla, och vem 
vill vara utan det? Bredband är en infrastruktur som före-
tag, skola, service och privata redan idag efterlyser var 
du än frågar. 
7LOO�VLVW��YDG�|QVNDU�GX�GLJ" 
Jag hoppas att utvecklingen av bra och prisvärda nät-
tjänster såsom exempelvis IP-telefoni  fortsätter. Bred-
band är så mycket mer än bara att surfa på Internet. Till 
sist önskar jag Ersnäs lycka till i er bredbandssatsning. 
 
�,QWHUYMXQ�JMRUGHV�QDWXUOLJWYLV�|YHU�QlWHW��(%�V�XWVlQGH��

 9L�lU�
QX�

���VW 

/XOHn�NRPPXQV�E\DVLGD�Sn�,QWHUQHW�
 

Är Du nöjd med de uppgifter som finns på Ersnässidan 
om Ditt företag eller Din förening? Om inte, rätta/
komplettera uppgifterna eller lägg in nya sådana via 
Krister Öhman. 
 

Här får Du en gratis exponering av företaget eller 
föreningen på Luleå Kommuns byasida! 
 

%HV|NVUlNQDUH� Ersnäs byasida har registrerat 1103 
besökare (122 sedan föregående nr) sedan 2001-03-19. 
 

Direktadressen: ZZZ�E\DU�OXOHD�VH�och välj där Ersnäs. 
 

Nu finns också detta samt de två senaste numren av 
Ersnäsbladet  på sidan, att hämta som pdf-fil. 


