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Motorstadion fylldes 
i går av solsken, bilar 
och entusiastiska fö-
rare. 

För första gången i 
år öppnades banan. 

– Det känns fantas-
tiskt. Det är första 
gången vi har en öp-
pen träning på det 
här viset, och det har 
gått över förväntan, 
säger Johan Haralds-
son, Lycksele motor-
klubb. 

Doften av olja, damm och 
solvarmt grus fyllde i går 
luften kring motorstadion.

Glädjen och förväntning-
arna kändes överallt. Det 
var nämligen dagen som 
alla förare väntat på, da-
gen då banan var körbar 
för första gången sedan i 
höstas. 

– Nu öppnar banan, det 
känns verkligen jätte-
skönt. Äntligen, säger Jo-
han Haraldsson, som var 
en av de som arrangerade 
gårdagens träning. 

I början av veckan slogs 
Lycksele motorklubb av 
tanken att det hade varit 
roligt att bjuda in till en 
öppen träning. 

– Så vi började planera, 
och spred det på sociala 
medier. Och så lockade det 
så här många, det känns 
väldigt kul, säger han. 

”Jätteskönt”
Ungefär 150 personer var 
där. Sammanlagt körde 
tolv bilar, men det var ock-
så full fart på crossbanan. 

– Det händer mycket här 
Vi håller bland annat på att 
bygga ut banan, men det är 

inte klart förrän nästa sä-
song, säger Johan Harald-
sson. 

Upprymdheten och lyck-
an ute på banan gick in-
te att ta miste på. Gruset 
sprutade, motorerna gick 
varma och det sladdades i 
många kurvor. 

Jens Olofsson var en av 
de som gjorde sin säsongs-
premiär. Inte i bil, utan i en 
crosskart. 

– Det känns jätteskönt. 
Jag har lånat den här 
crosskarten över somma-
ren, så det känns bra att 
testa på och komma i gång 
med träningen, säger han.

Gillar farten
I sommar väntar även täv-
lingar i rallycross runt om 
i landet. 
– Men det är alltid speciellt 
att träna eller tävla på hem-
maplan. Den här banan 
kan jag utan och innan. Jag 
skulle i princip kunna köra 
den även om jag blundade, 
säger han. 

Han är rutinerad rally-
crossförare. 

– Farten är tjusningen. 
Och gemenskapen, säger 
han. 

Det var inte bara storsat-
sande rallyförare som be-
fann sig på motorstadion. 
En av de som gav sig ut i 
crossbanan var Oskar Ber-
tilsson, 6 år. 

– Jag tycker det gick bra, 
det var kul, säger han. 

Hela syskonskaran är 
crossfrälsta, och på plats 
fanns även storebror Gus-
tav, 13 år. 

– Det roligaste är att det 
går fort, säger han och ler. 
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Förväntansfulla förare 
på säsongspremiären  
XXLycksele motorklubb anordnade en öppen träning under gårdagen

PÅ VÄG. Oskar Bertilsson, 6 år, var en av de som passade på att inviga crossbanan i Lycksele. – Det var jättekul, säger han 
efter åket. Tillsammans med bror Gustav och pappa Joakim spenderade han lördagen ute på motorstadion. 
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PEPPAD. Jens Olofsson testade för första gången en 
crosskart han fått låna över sommaren. 

GASAR. Stefan Åeng och Pontus Bjuhr körde mot varan-
dra på den nyöppnade banan. 

På lördagen spred sig 
giftig rök över Ers-
boda. 

En storbrand utbröt 
på en billackerings-
firma – och boende 
uppmanades att hål-
la sig inne. 

– Huset går inte att 
rädda, sa räddnings-
chef Anders Nilsson, 
under gårdagen. 

Just innan 16 på lördags-
eftermiddagen inkom ett 
larm om en brand på Ers-
boda. När räddningstjäns-
ten anlände till platsen 

stod det klart att det rörde 
sig om en kraftig brand. 

– Det handlar om en fullt 
utvecklad brand, det ryker 
och brinner kraftigt, sä-
ger Anders Nilsson, rädd-
ningschef  i beredskap. 

”Gå inte dit”
Det var en billackerings-
firma som brann, och polis 
och räddningstjänst gick 
snabbt ut med en varning 
till allmänheten. 

– Gå inte dit, röken är 
allt annat än nyttig. Vi re-
kommenderar att boende 
i Ersmark stänger dörrar 
och fönster, samt stänger 

av ventilationen. Och inte 
vistas utomhus, säger An-
dré Westberg, vakthavande 
befäl vid polisen i Umeå. 

Det befarades även att 
det fanns gas inne i den 
brinnande byggnaden, så 
polisen bad allmänheten 
att respektera uppsatta av-
spärrningar. 

”Hela natten”
Folk på plats uppgav att 
de hörde smällar inifrån 
byggnaden, och enligt Väs-
terbottens Kuriren orsaka-
des branden av färgflaskor 
som exploderade. 

Snabbt efter att rädd-

ningsinsatsen påbörjats 
stod det klart att huset var 
bortom all räddning. 

– Spridningsrisken be-
döms som väldigt låg, men 
det brinner för fullt. Huset 
går inte att rädda, det är 
väldigt tydligt, säger An-
ders Nilsson. 

Sent på lördagseftermid-
dagen var branden fortfa-
rande i full gång. 

– Vi försöker begränsa 
den, men troligtvis kom-
mer vi blir kvar på platsen 
länge. Vi kommer ha per-
sonal här hela natten, sä-
ger han. 

Så fort värmen från el-

den ska ha försvunnit kan 
den polisen påbörja sin tek-
niska undersökning kring 
vad som kan ha startat 
branden. 

Ingen person ska ha ska-
dats i branden. 

Moa Bjurner
Maria Wallin
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Storbrand spred giftig rök

BRAND. På lördagseftermiddagen larmades räddnings-
tjänst till en storbrand på Ersboda. 


