
”Besöksadress Ersnäs” 
Ersnäsbladet har regelbundet rapporterat om ett intressant 
arbete som pågår i byn. Kommunen drog för ett år sedan 
igång ett EU-projekt som döptes till ”Levande landsbygd 
i Luleå”. Att det är ett EU-projekt innebär att EU står för 
hälften av kostnaderna och kommunen för den andra 
hälften. Ersnäs är en av tio byar i kommunen som tillde-
lats medel inom ramen för detta kommunprojekt.  
 
Det är byaföreningarna som ansöker och disponerar be-
viljade medel. Ersnäs erhöll 50.000 kronor. Efter samråd 
med kommunens samordnare beslöt projektgruppen att 
använda större delen av pengarna till att låta genomföra 
en förstudie. Syftet med den var att inventera dels existe-
rande attraktioner (för resenäringen), dels möjligheterna 
att utveckla nya attraktioner. På så sätt kan vi dra till oss 
besökare och ekonomisk aktivitet utlöses som tillför byn 
pengar och ger jobb till några ersnäsbor. ”Gräv där Du 
står” skulle vår slogan kunna vara. Förstudien skulle ock-
så föreslå hur våra ”turistprodukter” skulle marknadsfö-
ras.  
 
Uppdraget att genomföra studien lämnades till ett par Pi-
teå-konsulter, specialister på resenäringen. De levererade 
sin rapport i början av januari. Var och en kan gå in på 
vår hemsida www.ersnas.se. Där hittar Du studien ge-
nom att klicka på Verksamhet, På gång… De som sak-
nar den möjligheten, vänder sig antingen till Caisa Ohl-
son (tel. 31208) eller Sven Persson (tel. 31180) för att 
låna studien som är på 33 sidor. 
 
En annan del av de beviljade medlen har projektgruppen 
avsatt för att utforma en hemsida för projektet. Denna 
hemsida är döpt till Northern Life. Den är ännu inte ut-
lagd eftersom innehållet inte är fastställt. 
 
Det troliga är att denna hemsida kommer att användas 
som  webbplats för hela ”Levande landsbygd i Luleå”. Vi 
har nämligen snabbt kommit fram till att byarna måste 
etablera en nära samverkan om vi ska ha möjlighet att 
locka till oss en fjärrturism. 
 
Läs rapporten och hör av er med synpunkter till någon i 
projektgruppen för ”Besöksadress Ersnäs”. Gruppen be-
står av Bo Axhammar, Helge Björnström, Elaine Blom-
qvist, Hilding Lindbäck, Kristina Holmberg, Caisa Ohl-
son, Sven Persson och Krister Öhman. 
 

Visdomsord 
Man kommer aldrig först om man går i andras fotspår! 

www.ersnas.se 
Har någon missat att Ersnäs är högst närvarande på nä-
tet? Det finns all anledning att då och då logga in på 
ovanstående adress. Visst är det fantastiskt att vi hur lätt 
som helst når världens alla hörn på detta sätt.  
 

Dock, det finns begränsningar för hur långt budskapet 
från Ersnäs når. Det lär talas 6.000 språk i vår värld.  
Vår hemsida finns - åtminstone ännu så länge - enbart 
på svenska. Men åtta  miljoner (läskunniga) är heller 
inte så illa som mottagare av vårt evangelium. 
 

Det finns ännu en hake i det här upplägget. Vi som bor i 
Ersnäs är självklart de första som tittar in på denna 
webbplats. Och sist - men inte minst - det är vi som för-
sörjer webbredaktören med material och tips. Det gäller 
både byns företagare, föreningar och enskilda. Kalen-
dern t.ex. kräver ständigt inflöde av material för att vara 
aktuell. 
 

Har Du något att sälja? Är det något Du vill köpa? Vår 
hemsida är den rätta platsen för sådan annonsering. Gra-
tis!!! 
 

Där finns även Ersnäsbladet , from februari 2002, att 
hämta. Redaktör är Krister Öhman, kristman@tele2.se  
Det är honom Du ska kontakta. Det går också bra per 
telefon. Numret är 31259. 
 

Planskild korsning 
Vägverket informerade om den planerade ombyggnaden 
av E 4:a-korsningen i Ersnäs. Planerad byggstart blir år 
2006 om ekonomiska medel finns men redan under vå-
ren startar förprojekteringen. 
 

På mötet var även en representant från renhållningen 
som informerade om förslaget att flytta återvinningssta-
tionen till en mer ändamålsenlig plats. Detta kommer att 
ske när korsningen är klar och under tiden efterlystes en 
provisorisk plats med stabila markförhållanden. Förslag 
fördes fram att tillfälligt nyttja tomten på klubbensidan 
där fastigheten har rivits, förslaget skall undersökas. 
Anledningen till en flytt av återvinningsstationen är att 
torget skall rustas upp vilket tidigare har beskrivits i 
Ersnäsbladet.  
 

Det kommer att anordnas ett möte med sakägare och 
övriga intresserade. Till detta möte utgår kallelse till 
sakägare, övriga intresserade får hålla utkik efter infor-
mation. 
 

Bo Axhammar 
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Torggruppen på gång 
De är på bettet för att ordna till det snyggt och prydligt på 
torget. Byaföreningen har från kommunen erhållit 17 000 
kr för ändamålet. Det blir troligen inga större förändring-
ar mot den plan som redovisades i EB 16 maj 2003. 
Torggruppen räknar med att projektet ska komma igång 
på försommaren om återvinningsstationen flyttats. Ar-
betsgruppen består av: Rickard Engström 
(sammankallande), Boel Nordberg, Daniel Åström, Anni-
ka Lundberg, Anna-Lena Forsberg, Ulla Axhammar och 
Helge Björnström.  
 

Historien 
He vär i pärfålk som vöor at stän o händle. O so vöort 
dom höongra o karn sä: - Nö sko ve gä o eta. Men ve sko 
leit oss i steell der dom hå buffe. Er e buffe, da fa man eta 
so mitji man vill. 
 

O mitji riktit – dom foonn i ställ der e vär buffe. Men 
dom aat bara peren o tjöttbullen. Men he djöol dom or-
dentlit. 
 

Dill schleot böörrd e a tå möot för baa tvoen. 
 

- Jaa, sä kwinna o peike pa håschn sträx undi streopheo-
de. Nö hä jö sista tjöttbulla hin. 
 

- Jaha, sä karn, ja jö sitt pa första. 
 

Inskickad av Leif Lundström 
 

Födda 
Maria och Andreas Björk har fått en dotter den 21 sep-
tember 2003. Hon heter Saga och har ett syskon som he-
ter Emmy. De bor på Klubbvägen 238. 
 

Avliden 
Maggie Nilsson, * 28 juni 1943, † 9 januari 2004 

 
Föreningarnas Årsmöten 

Ersnäs Byaförening håller sitt årsmöte måndag den 
9 februari kl. 19.00 i Ankaret. Alla välkomna! 
  

Årsmötet för Ersnäs Samfällighetsförening är tisdagen 
den 17 februari 2004 kl. 19.00 på Ralph Lundstengården. 
 

Ersnäs Hembygdsförening håller sitt årsmöte tisdag 
den 24/2 kl. 19.00 i Ankaret. Välkomna! 
 

Ersnäs på prispallen 
Vetenskapen säger att bland alla sätt att motionera är 
skidåkning den bästa eftersom den aktiverar fler muskler 
i kroppen än någon annan rörelse. Dessutom förbrukar vi 
många kalorier då vi åker skidor: en timmes skidåkande 
kräver 750 kcal. Att dansa gammeldans är inte så effek-
tivt i det avseendet: 480 kcal. Motsvarande siffra för en 
timmes rask promenad: 440.  
 

Därför är det en fröjd att vår by är så framgångsrik när 
det gäller att delta i Nederluleåstafetten. Luleå kommun 
har instiftat ett ”aktivitetspris.” De tre byar som i förhål-
lande till sin folkmängd mobiliserar de flesta deltagarna i 
detta arrangemang erhåller en förstärkning av respektive 

byaförenings kassa. På så sätt blir förutsättningarna bättre 
för att genomföra åtgärder som främjar byn. 
 

2002 tog vi guldmedaljen i denna byakamp. I fjol blev 
det silver med 17 ersnäsbor i spåren. 
 

I år ska vi naturligtvis återta guldplatsen. Tävlingen går 
av stapeln söndagen den 14 mars och det handlar om ett 
sant motionsarrangemang. Alla som kan röra sig framåt 
på ett par skidor ställer upp, eller hur?  
 

Gå in på www.ersnas.se för att läsa mer om Nederluleås-
tafetten. Anmäl Ditt intresse till persson.sven@telia.com 
eller på telefonnummer 31180. 

 
Granar 

Vilken tur att julen infaller nästan samtidigt med vinter-
solståndet, just de där dagarna då solen (då den får en 
chans) häver sig över horisonten kl. 10.03 och överger 
oss kl. 12.58. 
 

Vår by kan stoltsera med tre granar.  De lyser upp vår 
tillvaro och gläder månget öga. Ersnäsbladet tar sig frihe-
ten att å ersnäsbornas vägnar tacka dels de markägare 
som donerat dessa granar, dels de personer som sett till 
att granarna kommit på plats och så småningom också 
kommit därifrån. 
 

Draghundstävling 14-15 februari 
Den helgen kommer Bothnia Trail, en 2-dagars medeldi-
stanstävling, att gå av stapeln i Ersnäs. 
 

Vi har i dagsläget 16 anmälda ekipage men hoppas kom-
ma upp till 20. Flera av de anmälda deltog i SM 2003 så 
tävlingen kommer att ha en hög status. Norrbottens-
Kuriren kommer att finnas på plats, eventuellt också 
TV4. 

Alla är hjärtligt välkomna att besöka detta evenemang, 
fika och varmkorv kommer man att kunna köpa på plats 
vid elljusspåret. 
 

Även helgen 17-18/1 kördes en draghundstävling med 11 
startande ekipage i 4 klasser. Tävlingen var ett klubbmäs-
terskap för Bothnia SHK. 
 

Caisa Olsson, Svedjekojan  
 

Ett mellanår 
Blir det inte någon revy i år? Den frågan lär nog många 
trogna revybesökare ha ställt sig på senare tid. Vi ser ju i 
tidningarna hur den ena revyn efter den andra har haft sin 
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premiär och fått sin recension. 
 

Nej, Ersnäs Amatörteaterförening kommer inte att pre-
sentera någon revy, daterad 2004. Anledningen är den att 
2003 var fylld av verksamhet i länet, söderöver i landet 
och på andra sidan havet. Gruppen kände att en revypro-
duktion detta år skulle bli för mycket.  
 

I stället laddas för 2005. Och 2005 är inte vilket år som 
helst i Ersnäsamatörernas annaler. Då har gruppen varit i 
gång i 20 år. Redan nu är förberedelserna så smått igång 
för den kommande jubileumsrevyn med premiär den 14 
januari nästa år.  
 

Till sparkens lov 
Åh en vårdag… en solig dag i Ersnäs 
Snön den gnistrar och sparken den glider så lätt 
 

Detta är några rader ur en visa som framfördes av Ersnäs-
revyn anno 1992. Författaren Roger Jacobson träffade så 
rätt. Särskilt den här säsongen har ersnäsvägarna  - åtmin-
stone fram till skrivandes stund – varit ett eldorado för 
byns sparkentusiaster. 
 

Kanske vi har trott att detta hedervärda fordon inte skulle 
kunna överleva in i våra tider. Men så fel vi i så fall har 
haft. Någon sparkräkning har aldrig genomförts i Ersnäs. 
Men antalet är inte obetydligt och nyinvesteringar före-
kommer då och då. 
 

Vägverket har också visat återhållsamhet. Ibland har vi i 
Sparkpartiet funderat på om Vägverkets anslag har varit 
för stora. Att i tid och otid ösa sand över våra vägar och 
därmed ruinera sparkåkarens framtid åtminstone fram till 
nästa rejäla snöfall skulle kunna tyda på detta. Samtidigt 
kan väl var och en se att dessa sandslantar i stället skulle 
kunna fylla olika hål i Vägverkets budget. 
 

Att åka spark är för oss här i norr vardagsmat men vi är 
ganska ensamma om den saken. Redan söder om Daläl-
ven är sparken av förklarliga skäl en sällsynt företeelse. 
Finns här inte en möjlighet? Låt oss göra Ersnäs till spar-
kens Mecka och tjäna pengar på det. 

Tänkvärt 
Förr var det föräldrarna som hade många barn. Nu har 
barnen många föräldrar.  
 

Vandalism 
”I dagens stadsmiljöer förekommer en till synes obegrip-
lig egendomsförstörelse, vilken brukar kallas vanda-
lism.” 
(Ur Nationalencyklopedin) 
 

Visst är vi förskonade från att använda resurser för att 
eliminera vandalers spår i vår egen by. Å andra sidan får 
vi säkert med våra skattepengar hjälpa stockholmarna att 
hålla ordning på sin stad. 
 

Helt förskonade är emellertid inte heller vi. Det framgår 
av bilden. Någon ansåg på senhösten att för lite av  lan-
dets resurser användes för glassektorn. För att ändra på 
detta, krossades ena sidoväggen i den busskur som finns i 
Häärskurvan. Den resursanvändningen ansågs tydligen 
överlägsen alla andra alternativ. 
 

I slutändan hänger alla konton ihop. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Skolan föredöme 
Vårdat språk (använd inga svordomar) 
Var snäll med alla, även om man inte är kompisar 
Kolla då och då om alla har någon att vara med 
Prata tystare i maten (äckla sig inte) 
Kasta ej skräp på skolgården, även om det är kvällstid 
Alla får vara med och bestämma (ingen är chef) 
Var rädd om sakerna skolan köper in (allt och alla) 
Vi ska ha en trevlig natur och skolgård att vistas i  
 

Det Du just har läst, är åtta regler för hur Ersnässkolan 
ska fungera. Inte dumt, eller hur? Om reglerna anpassa-
des på några punkter, skulle de nog fylla en viktig funk-
tion även i vuxenvärlden.  
 

Föräldragruppen  
Du som är föräldraledig och hemma med ditt barn är väl-
kommen. Vi träffas tisdagar mellan kl. 10.00 och 12.00 i 
ungdomslokalen i Ankaret. 
  

För mer info: Lilian Nilsson, telefon 31322 
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LEDIG LOKAL 
 

F.d.  Brandstationen i Ersnäs 
är hyresledig 

 
Tillträde enligt överenskommelse. 

 
För information och intresseanmälan 

ringer du Hans Sundén. 
 

Tel. dagtid: 0911-23 18 60 
Tel. kväll: 0920-312 64 

 
ERSNÄS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 
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 Bredbandsinfo 
 

Bredbandssidan på Internet flyttad 
Vi har nu flyttat vår bredbandssida som fanns 
hos Lexcom.se till Ersnäs egen hemsida, un-
der rubriken Data, Bredband. 
 

Där fortsätter bredbandsgruppens arbete med att förbättra  
våra möjligheter att använda nätet till olika saker.  
 

Hur fungerar bredbandsnätet i Ersnäs? 
Det råder delade meningar om kapaciteten i bredbandsnä-
tet, en del upplever att det går långsamt och vad det beror 
på kan naturligtvis ha många orsaker. Allt ifrån den egna 
datorn, om man har en router, Internetleverantören kan ha 
problem med kapaciteten. Sedan kan det vara problem 
med själva nätet i byn.  
 

Vi har hårdtestat farten på nätet och vår toppnotering var 
13 Mbit/sek i överföringshastighet mellan två 10 Mb Te-
le2-abonnenter.  
 

Vi vill gärna ha reda på vilka problem som ni har och har 
stött på, samt felorsaker och vilka lösningar som ni har 
åtgärdat problemen med. Detta för att vi ska kunna fylla 
på kunskapsbanken som ligger på Ersnäs-hemsidan. Allt 
för att underlätta åtgärder av problem som kan uppstå. 
 

Förslagsvis så E-postar ni era problem och lösningar till 
bo.axhammar@tele2.se  
 

Byaföreningens Bredbandsgrupp 

Invigningen av Ersnäs bredbandsnät 
(Ersnäs-TT) Lördag den 6 december invigdes Ersnäs 
bredbandsnät. Ett 80-tal personer gästade invigningen 
som öppnades av Caisa Ohlsson, ordförande i byaföre-
ningen. Jöran Gärtner, ansvarig för bredbandsutbyggna-
den på landsbygden, beskrev pedagogiskt anläggandet av 
bredbandsnätet med hjälp av en miniatyrgran av fiber. 
Undan för undan sattes granen ihop för att slutligen illu-
strera driftsättningen av nätet när granen ljussattes.  
 

John Oskarsson, VD för Luleå Energi, berättade om sats-
ningen på bredband och hur det hela en gång började med 
fiberdragning till stadshuset i Luleå. Avslutningsvis så 
var det dags för invigningen när Karl Petersen, till var-
dags kommunalråd i Luleå, berättade om sin första kon-
takt med den moderna tekniken på 50-talet när han vid ett 
tillfälle tjuvringde och en röst i andra ändan sa – Polisen i 
Trelleborg. 
 

Med en koppling till svunna tider så läste han valda delar 
av David Thörnqvist från Morjärv som beskrev livet i en 
skogshuggarkoja. För att visualisera invigningen startade 
Karl Petersen ett datorprogram som ritade upp två trådar 
som närmade sig varandra för att smälta ihop. Därefter 
tonade Ersnäs egen hemsida fram. 
 

Invigningen avslutades med utlottning av presentkort, 
skänkta av byaföreningen och nätverkskort som skänkts 
av OverClockers till lotteriet. Därefter bjöd byaförening-
en på fika i matsalen. 
 

Bo Axhammar 

Ersnäsbladet är öppet för alla (föreningar, företag 
och enskilda) med anknytning till byn och utkommer 
med fyra nummer per år. Resterande manusstopp under 
2004 är 10/5, 16/8 och 15/11, utdelning sker fredagen 
därpå.  
 

I redaktionen:  

Sven Persson, Tranmyrvägen 29,  telnr 311 80 och 
e-postadress persson.sven@telia.com 
 

Krister Öhman, Tranmyrvägen 14,  telnr 31259 och 
e-postadress kristohm@algonet.se 
 

Lämna tips om innehåll till redaktionen och/eller skriv 
gärna själv om något Du vill förmedla. 
 

Ersnäsbladet  finns också att hämta från byns hemsida  
www.ersnas.se som pdf-fil. 

Våra två ”sidor” 
Ersnäs har en egen hemsida (se sid 1), www.ersnas.se 
men vi finns naturligtvis även med på kommunens 
hemsida på adressen: www.byar.lulea.se och välj där 
Ersnäs.  
 

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

På dessa sidor får Du en gratis exponering av företaget 
eller föreningen! 
 

Besöksräknare: Ersnäs sida hos kommunen har 
registrerat totalt 1509 besökare (89 sedan föregående nr) 
sedan 2001-03-19. 

Nytt år i Byaföreningen! 
 

Nu är det dags att lösa medlemskapet för 2004. Knappt 
hälften av ersnäsborna är med i byaföreningen.  
 

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. 


