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Besöksadress Ersnäs 
 
Genom beslut 2003 06 24 erhöll Ersnäs Byaförening 50.000 kronor 
för rubricerade projekt inom ramen för EU-projektet ”Levande 
landsbygd i Luleå”. Detta anslag har använts dels för en studie  
rörande förutsättningarna för en småskalig turism i Ersnäs, dels för 
uppläggningen av en hemsida för projektet. 
 
Arbetsgruppen har nu en grund att stå på för fortsatta åtgärder. Vi 
har också under arbetets gång genom kontakten med andra 
byaföreningar fått en uppfattning om vilket utbud som i övrigt 
erbjuds inom kommunen. Det gäller, som vi ser det, att inte bara 
göra vår egen by attraktiv utan också bidra till att göra kommunen 
som helhet attraktiv. Detta kan ske genom att utbudet  blir så brett 
som möjligt, vilket har påverkat inriktningen av det förslag till 
nästa steg inom ”Besöksadress Ersnäs” som vi nu söker medel för. 
 
Vandringsled 
 
Hemberget, söder om Ersnäs by, är ett attraktivt skogs- och 
bergsområde. En välskött skog, utsiktspunkter, bärrika marker, 
kulturminnesmärken och gamla stigar är förutsättningar som enligt 
vår uppfattning bör tas till vara. 
 
Vi avser att planera och etablera en vandringsled i området. Leden 
skulle vintertid också kunna utnyttjas för hundspannsturer och 
skidturer. 
 
I ett första steg rekognoserar vi terrängen och fastställer 
leddragningen. Därefter utarbetar vi ett kartmaterial som också 
innehåller information om området. I ett tredje steg märks leden ut. 
En särskild skylt med en ersnässymbol tas fram för ändamålet. På 
vissa platser placeras informationstavlor som berättar om 
intressanta företeelser vandraren stöter på. Vi avser att anlita en 
biolog som hjälper oss med beskrivningarna.  
 
Tryckning av kartmaterial    5.000 kronor 
Produktion av skyltar   2.000  ” 
Produktion av informationstavlor  4.000  ” 
Expertmedverkan   8.000  ”   
 
Kostnad: 19.000 kronor 
 
 



Cykelled 
 

I Ersnäs med omnejd finns en hel del småvägar och bättre stigar 
som mycket väl skulle kunna användas som lokala cykelleder. För 
en främling är det emellertid inte lätt att finna de bästa och mest 
intressanta stråken. 
 
Ett kartmaterial tas fram på vilken cykelleden markeras. Kartan 
innehåller dessutom information av intresse som cyklisten träffar på 
under sin färd. 
 
Denna åtgärd skulle också vara ett stöd för den uthyrning av cyklar 
som ett av byns företag satsar på.  
 
Kostnaden består av tryckning av kartmaterial och skyltning 
 
Kostnad: 7.000 kronor 
 
Produktblad ”Hundspann och måltidsupplevelse 
 
Tryckkostnad    4.600 kronor 
 
Hemsidan www.northernlife.se 
 
Översättningar till engelska, franska och tyska 3.000 kronor 
 
Skogsgläntan 
 
I anslutning till ovannämnda vandringsled avser vi att 
iordningsställa  ett vandringscentrum. Platsen ligger vid 
elljusspåret, 1,5 km från byakärnan och har anslutning till väg. Där 
finns några byggnader som tidigare använts för idrottsföreningens 
skidverksamhet. Den verksamheten har numera upphört.  
 
Vi har valt arbetsnamnet Skogsgläntan för detta projekt. 
Möjligheterna är goda att göra platsen tillgänglig med inte alltför 
omfattande insatser. Skoggläntan kan därmed bli bas för aktiviteter 
kopplade till vandrings- men även cykelleden och andra 
verksamheter som utvecklingen av besöksnäringen i byn genererar.  
 
Iordningställande.  Uppsnyggning  inklusive en grillplats. 
 
Centrumbyggnad. På platsen finns en byggnad med yttermåtten 
12x7 meter som tidigare använts som värmestuga. Den har 
elanslutning men saknar vatten och avlopp. Torrtoalett. En mindre  
byggnad, som tidigare används av Skytteföreningen byggs om för  
 
 
 



att tillmötesgå besökarnas sanitära behov Finansieringen av denna 
del av projektet får lösas på annat sätt. 
 
Kostnad: 7.800 kronor 
 
 
Produkt ”Skog och mat” 
 
Besökarna utrustas med matsäckskorg och guide för en vandring 
längs den nya leden med rast för måltid. Under bärsäsongen erbjuds 
möjligheten att plocka bär som sedan deltagarna rensar och syltar 
på plats. För det ändamålet används centrumbyggnaden (se ovan). 
Produktblad 4.600 kronor. Inköp av anpassad utrustning för måltid 
och syltning: 3.000 kronor. 
 
Kostnad: 7.600 kronor 
 
Affisch och faktablad 
 
Vi har redan nu en del ”besöksprodukter” till försäljning. Under 
sommarmånaderna är antalet besökare i kommunen stort. På bl a 
Jävre Turiststation, Arcusanläggningen, på Storhedens varuhus, 
Ebeneser finns möjligheter att nå spontanbesökare. Vi avser att 
producera en affisch om de konkreta produkterna och ett faktablad 
om Ersnäs by. 
 
Kostnad: 8.000 kronor  
 
Älvan 
 
Ralph Lundsten-gården har en nära anknytning till tonkonstnären 
Lundstens arbeten. Lundsten formades i vår byamiljö. Vi finner det 
klokt att ta fasta på denna anknytning som mycket tydligt påverkat 
hans konstnärsskap med dess  inflytande av naturmystik och 
folktro. Älvan, näcken, gårdtomten, ”vittra” är centralfigurer i 
Lundsten skapande.  
 
En synopsis tas fram för ett multimediaspel med den lundstenska 
musiken som den röda tråden. Uppdraget ges till lämpligt 
kvalificerad person, kanske med anknytning till Scenskolan. 
 
Kostnad: 20.000 kronor 
 
Ersnäs Byaförening ansöker om 77.000 kronor för ovanstående nio 
delprojekt. Beloppet är exklusive moms.   
 
 
Caisa Ohlson 
Ordf Ersnäs Byaförening  


