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Missa inte!
14  maj  kl. 12-16 Invigning av Boule-banorna i Vitå Vi bjuder på fika och säljer hamburgare.
18  maj  kl. 19 Hemmapremiär Vitå BK-Bergnäset 2 
6    juni    Orkidévandring med Olle Andersson Se affischering!
11  juni    Gäddfisketävling i Jämtön Se affischering!
24   juni  kl. 12-15 Midsommarfirande vid Storåbron i Vitåfors

Vitåskolan står stolt kvar, med elever i, trots nedläggningsförsök två år i rad från kommunen. Alla är vi glada för det, men det finns orosmoln kvar. Skolchefen 
lyckades i sin iver att lägga ned skolan, få bort ”småskoletillägget för skolan och enavdelningstillägget på båda förskolorna. Detta kommer att gälla fr.om. hös-
ten om inget oväntat positivt händer. Detta innebär ca 500.000:- mindre att ha verksamhet för. Därför fortsätter vi att protestera och kräver folkomröstning 
om ”Framtidens skola” som nu röstats genom i kommunfullmäktige. Vi har protestlistor som vi gärna ser att alla skriver på, om vi ska kunna ha skolan kvar i 
fortsättningen. Samtidigt vill vi passa på tacka alla som hjälpte till att stödja skolans fortlevnad i Vitådalen. Arbetsgruppen med deras frontfigurer har dragit 
ett enormt lass, som vi är er evigt tacksamma för.
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cup i Luleå där vi förlorade samt-
liga matcher mot, Alvik, Baik och 
Notviken. Vi har haft en tränings-
match på Tuna mot Unbyns IF, 
där tog vi ledningen med 1-0 men 
förlorade tillslut med 4-2.

Dessutom är vi med i DM (Coop 
cup) Vi började mot Pålänge en 
kall onsdagkväll. Pålänge ligger 
ju i div4 så vi visste att det skulle 
bli en svår nöt att knäcka. Pålänge 
började starkt men lyckades inte 
få bollen i nät, vi spelade upp oss, 
men efter ca 30 minuter så kan de 
nicka in en hörna till 1-0, det står 
sig halvleken ut. Tyvärr får vi en 
riktigt dålig start på andra halv-
lek, de kan göra 2-0 efter tre 
minuter. Suljo kan göra 2-1 på ett 
skott i krysset från 35 meter. 
Men halvleken tillhörde Pålänge 
och de kunde göra både 3 och 4-1 
innan matchen var över. En bra 
genomkörare för oss. Den andra 
matchen i coop cup går hemma 
tisdag den 26/4 mot Överkalix. 
Den är spelad då du läser detta, 
och förlorades med 3-1.
 
Vi har fått några nyförvärv i 

Ja så var det dags att skriva årets 
första krönika i matchprogram-
met, tycker det var nyss jag skrev 
2015s sista. Visst har det hänt en 
hel del sen sist, och det absolut 
bästa är ju att kommunfull-
mäktige tog beslutet att låta Vitå-
skolan leva vidare. Vilket jobb ni 
lagt ner på att påverka makt-
havarna i kommunen. Hela Älv-
dalen är stolt över vad ni gjort, 
ingen nämnd ingen glömd.

Även vi i Vitå BK har hunnit med 
att ha tre arrangemang sedan 
sist. Vi började året med vår 
traditionsenliga trettondagspub. 
Vi var något fler medlemmar som 
slöt upp i år till en trevlig kväll 
med god mat och dryck. 

Nästa arrangemang som stod på 
tur var skidtävlingen alternativt 

tipspromenad. Fler som ville åka 
skidor var med i år vilket var gläd-
jande. Efteråt så serverades palt 
och ca 90 paltätare satte sig till 
bords. 
 
Nu senast så hade vi vårt största 
arrangemang, Vitådalsracet 
skotercrossen som vi arrangerar 
tillsammans med Vitådalens 
skoterklubb och bygdegårds-
föreningen. Vi fick kanonväder 
på dagen och publiken kom upp 
emot 400st. Det enda som var lite 
synd var att det var lite mindre 
skoterförare än senast, dock kom 
de från både Finland, Väster-
botten, Västernorrland förutom 
våra duktiga Norrbottensförare. 
Efter dagen så väntade skoterpub 
på kvällen. Väldigt många slöt 
upp och besökarna var närmare 
200 st. Det bjöds på god mat och 
bra  musik under kvällen.

Hur går det då för seniorlaget i 
fotboll, jo vi har tränat två gånger 
i veckan under vintern, en i Arcus 
och en i Råneå sph, och nu har vi 
kommit ut i Råneå på konstgräs. 
Vi har varit med i en inomhus-

Vitådalen på Facebook, vad är det för nåt? 

Facebook ett socialt media, ofta förkortat FB, inte bara ett sätt att umgås
utan att träffas utan även ett bra redskap för att få del av och lämna 
information. Du väljer själv sådant som intresserar dig eller håller 
kontakt med släkt och vänner. För byarna längs Vitådalen har FB blivit ett
bra hjälpmedel för att informera och dela händelser och även bilder. I
dagsläget finns grupper och sidor för bl.a. Jämtön, Högsön, Vitå, Bilder
från Vitådalen, Rörbäcks Havsbad, Jämtöns fiskevårdsförening
(jamtonsff), och den viktiga Rädda Vitåskolan.

Gå med i Facebook och bli medlem de grupper för Vitådalen som du tycker
verkar intressanta eller viktiga. Rädda Vitåskolan ser vi som den absolu
viktigaste gruppen, där du får del av en mängd intressant och viktig 
information om läget för Vitåskolan, samt annat som är viktigt för att
landsbygdens skolor ska finnas kvar i framtiden.

Mats Widgren

ALMANACKA  2016

Jämtö Trafik AB               NEFAB
Br Karlsen AB                 AP Skog AB
Per Anderssons Skogsmaskiner AB             NYAB
Vägtransporter i Norr AB             A Lanttos Rör AB
CL:s Motor&Teknik                Vitåtransporter
Vitåfors maskinmuseum                   SkoogLars
Vitådalens Mark&Gräv AB                 Lars Bergs Skogsvård
B-G Öhmans Gräv i Vitå AB          Högsöns Bygdegårdsf
NYAB INFRA            Canoe Adventure North
Jämtöns Skogsfrakt AB          B-E Drugges Lastmaskiner
Jämtöns Fiskevårdsförening         Vitådalens Byggservice
Homiatriker Barbro Nilsson

SPONSRAS AV DELAR AV VITÅDALENS NÄRINGSLIV

Fakta Vitådalen
► Yta > 25% av kommunen
► Folkmängd ca 800
► Antal reg. företag ca 180

Kommunens högsta berg
► Storkrokberget 307m.

Kommunens längsta vattendrag

Kommunens största sjö

► Vitån ca 7 mil.

► Hovlössjön 10,5km²
    Vattenmängd (1)
    Strandlinje (2)
    Yta (2)

Vitådalen
Made in

Vitådalen
Made in

Vitådalen
Made in

Vitådalen
Made in

Vitådalen
Made in

Vitådalen
Made in

Årgång 1
Pris: 25:-Mer bilder Facebook   ”bilder från Vitådalen"

KÖP VITÅDALENS 
ALMANACKA!

25:-
 Kan beställas av Gunnar Andersson 

070-6042090. 

Presentips till någon utflyttad med 
hopp om hemlängtan eller någon 

annan avlägsen bekant.
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2016 Startar med Boule och boll!

Mårten Larsson
Ordförande

truppen till i år. Marcus Hedgren 
nämnde jag i senaste bladet. 
Dessutom har Andre Krutrök ny-
inflyttad i Högsön börjat, senaste 
klubbtillhörighet Pajala IF. Johan 
Spångberg, Ludvig Ånnhagen 
Trollhättans FK och Linus 
Andersson Taskinen IFK Luleå. Vi 
hälsar samtliga varmt välkomna 
till Vitå BK.

Vad menar jag nu med rubriken, 
jo bollspel har ju alltid före-
kommit på Vitå IP, men ifjol så 
färdigställde vi två boulebanor 
på Vitå IP men hade inte någon 
invigning. Den skall vi ha den 14e 
maj och då är ni varmt välkomna 
att prova på att spela boule. Klot 
finns att låna och inga förkun-
skaper krävs, kom bara ner för en 
trevlig dag på Vitå IP. Vi kommer 
att bjuda på fika, och ha kiosken 
öppen, samt grilla hamburgare 
för försäljning. Tider för arrange-
manget kan ni se på annan plats 
i bladet. Välkomna. 

Ha nu en riktigt trevlig och varm 
försommar så hörs och syns vi. 

Mårten

INVIGNING AV 
BOULÉ BANAN 

I VITÅ

Lördag 14 maj kl. 12-16
Instruktör och utrustning finns. 

Vi bjuder på fika och säljer hamburgare.

Varmt välkomna! /Vitå BK

Midsommarfirande 
vid Storåbron

Midsommarafton kl 12-15

Välkommen
/Vitå BK

Dans och Lekar. 
 Mingel och Servering

Ankrace!!
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Ny, om- och tillbyggnader • Reparationer
• Allt för bygget • Bilrutor och glas,
färg, tapeter, järnhandelssortiment

Tel. 0924-102 00 • Fax 0924-107 77
E-mail: lindstroms.golv.o.bygg@telia.com

Välkommen till vår butik på Kängsövägen 19
Öppet: Måndag-fredag 7.00-17.30 • Lördag 10.00-13.00

Olle Nygren, Boden, tel 0924-522 31
Petter Huuva, Luleå, tel 0924-522 32

Trygg, lokal och långsiktig

Vi hjälper dig med avverkningen
Funderar du på att avverka? Vänd dig då till SCAs virkesköpare. 
Vi finns alltid nära dig och erbjuder tjänster som täcker skogsägarens hela behov. 
Vi förädlar ditt virke vid våra effektiva industrier, vilket borgar för ett lönsamt skogsbruk. 

Hos oss är din skog i trygga händer. 

Välkommen att kontakta oss!

www.scaskog.com

Elinstallationer & Elservice med behörighet
för låg och högspänning

Ring 070-282 76 88  ·  Simon Gustafsson

OMTANKE • KVALITÉ • SERVICE

Golv o. Väggbeklädnader
Våtrumsbeklädnad i plast

Klinker • Kakel • Golvvärme
ULF HALLBERG 070-666 60 59

.. ..

Vi utför hela
installationen

Samarbete med Energiborr i Töre.

Pa´s Värme & Rör AB  |  Älgvägen 10, Boden  |  pasvarme.se
Kontakt: info@pasvarme.se  |  0921-130 40

– en kontakt och 
fast pris bara några 

av fördelarna.

Fiskekort köper man enkelt med Swish, nummret är 070-353 11 81
eller i en postlåda hos Camilla Vestman Jämtön eller Eskil Johansson 
Jämtön. 

Vi planerar ut 
Regnbågslax 2-3 ggr/år.

Mer information finns 
på www.jamtonsff.se
Där regler och annan 
information finns.

• Däck • Fälgar • Däckservice

• Bilkem, batterier och mycket 
mer finns hos oss

"Bra Däck Till Rätt Pris"

Dygnet Runt-jour

0923-642 000
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Skooglars
Vitå

Tel. 070-350 89 86

Eko Miljöisolering i Norr AB
Lappviksvägen 25

95531 Råneå
Stefan Larsson

Tel 076-1415506
www.ekomiljoisolering.se

VB SKOG AB
•  Gallring   •   Slutavverkning

•   Röjning   •   Biobränsleavverkning   
•   Planteringar   •   Transporter

Vi tar din skog steg för steg in i framtiden
070-246 23 78, 0924-558 43

EN REJÄL MACK
Hos oss hittar du
• VIDEOFILMER
• LIVSMEDEL
• KIOSK
• TILLBEHÖR
• GDS-HALLAR
• VERKSTAD
• VARM KORV, MOS, KAFFE

RÅNEÅ0924-100 90

Genom att kombinera leveranser från egen skog med volymer från privata skogsägare kan 
vi erbjuda våra lokala kunder skräddarsydda volymer och sortiment. Det gynnar dig som 
äger skog här. Både gallringar och slutavverkningar är intressanta. Så passa på att göra 
en riktigt bra skogsaffär. Välkommen att kontakta mig. www.sveaskog.se

Våra kunders specifika behov ökar efterfrågan 
på både massa och timmer från din skog.

Erik Furmark
0927-122 40
070-320 50 44
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Vi vill också värna om miljön. Låt inte skrotet hamna ute i naturen!
Skrotpriset är visserligen lågt i år men miljöpriset är samma.
I samarbete med Cronimet AB vill Vitå BK hjälpa till i år också.

En öppen container för järnskrot har ställts ut vid Återvinningen i Vitå. Där kan ni lämna era över-
blivna metaller. 

Genom att  lämna ert skrot så får föreningen in pengar som vi alltid behöver och naturen hålls re-
nare och ingenting står ute och rostar och skräpar. Den som tycker att han själv vill ha pengarna 
för skrotet får ju själv ombesörja transporten till Cronimet AB på Bragegatan i Luleå.

Tänk på att skrot kan indelas i järnskrot, aluminium, koppar, rostfritt och kabel. Information hur 
detta sorteras kommer att finnas vid containern. 
Exempel på vad ni kan lämna:
Plåtburkar, rörstumpar, cyklar, fälgar, värmeelement, krokig spik, bildelar, motordelar, jordbruks-
redskap, järnspisar. Ja, egentligen all plåt och järnskrot.

OBS!  Motorer och växellådor måste vara tömda på olja. 

Ställ tomfat utanför (blir bara en massa luft) och dessa skall vara helt tömda! 

Endast järnskrot i containern, övrig metall på pall utanför.

Detta får ni INTE lämna:
Kylskåp, frysboxar (innehåller freon), elspisar och andra vitvaror, bildäck på fälg, bilbatterier.

Metallskrot

Frågor kan ställas till Gunnar Andersson 0924-301 12, 070-604 20 90, Cronimet AB 0920-607 70
Vi förväntar oss god ordning vid containern.

Annonsklipptävling

Namn: ________________________________________     Adress: ________________________________________________________________

Vinnare av annonsklipptävling nr 4 2015  Eva Larsson, Råneå och Tina Eriksson, Forsträskhed. 

Grattis till 2 Sverigelotter vardera. Ni kan maila era svar till vitagunnar@telia.com eller Gunnar Andersson Öberget 67 95596 Vitå

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Grattis!

EN REJÄL MACK
Hos oss hittar du
• VIDEOFILMER
• LIVSMEDEL
• KIOSK
• TILLBEHÖR
• GDS-HALLAR
• VERKSTAD
• VARM KORV, MOS, KAFFE

RÅNEÅ0924-100 90

Genom att kombinera leveranser från egen skog med volymer från privata skogsägare kan 
vi erbjuda våra lokala kunder skräddarsydda volymer och sortiment. Det gynnar dig som 
äger skog här. Både gallringar och slutavverkningar är intressanta. Så passa på att göra 
en riktigt bra skogsaffär. Välkommen att kontakta mig. www.sveaskog.se

Våra kunders specifika behov ökar efterfrågan 
på både massa och timmer från din skog.

Erik Furmark
0927-122 40
070-320 50 44

• Däck • Fälgar • Däckservice

• Bilkem, batterier och mycket 
mer finns hos oss

"Bra Däck Till Rätt Pris"

Dygnet Runt-jour

0923-642 000
– ett självklart val

Luleå: Hummergatan 4. 0920-24 73 00
BODEN | GÄLLIVARE | KIRUNA | PAJALA
PITEÅ | SKELLEFTEÅ | UMEÅ

www.laitis.se  

ett vinnande lag!
Tillbehör till allt som rullar.

Reservdelar till det som står still.

Nordens största kedja för industrikunder.
Helhetslösningar för ditt behov av verktyg, 

förnödenheter, tjänster och råd.

Ulf Andersson
Målare
ulfmalare@yahoo.se

Ring även kvällar och helger

070-556 65 14

Rundgatan 10
974 33 Luleå

Målerifirma Ulf Andersson
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UNGA INFLYTTARE TILL VITÅDALEN

P.s. Vill du att vi skriver om dig/er som är yngre inflyttade?  Hör av dig till undertecknad, 0706042090
                       //Gunnar Andersson

24 årige Erik Andersson har återvänt till sina 
rötter, i varje fall i närheten. Numera har han 
köpt ett hus i Granden Vitåfors som han nu bott 
i sedan augusti förra året. Säljaren tyckte det var 
viktigt att få en köpare som ville bo året runt. 
Han bor här ensam, men plötsligt kanske det 
händer......
 
Han är ju född och uppväxt i Fårholmen, 
Högsön. Efter utbildning till svetsare bar det iväg 
till Boden där han jobbat 3-4 år som just 
svetsare. Där bodde han i lägenhet.

Nu har han bytt yrke sedan 1,5 år, sågverks-
arbetare på Örarna åt Stenwalls Trä. Där trivs 
han alldeles utmärkt även om svetsningen ligger 
honom varmt om hjärtat. Lite reparations-
arbeten blir det också på sågverket som han får 
utföra.

Fritidsintressena är att vistas ute i naturen, 
träffa folk och svetsning. På frågan varför han vill 
bo på landet, blir svaret. Det är lugnt och skönt, 

renare luft och närmare naturen. Han uttrycker 
att ”man blir glad bara av att vara ute” när man 
bor så här fint.
Några stadskompisar som varit på besök har 
tyckt att ”så här vill vi också ha det”.

Att skolan och förskolan finns kvar tycker han 
är viktigt när han själv en dag kanske har egen 
familj. En annan sak han gärna ville skulle finnas 
är en lanthandel. Han har tidiga minnen från 
Babbes lanthandel som han upplevde så mysigt.

Vi önskar Erik och alla andra inflyttade lycka till 
i Vitådalen. Ett bra tips för att komma in i 
byagemenskapen är att engagera sig i något som 
man är intresserad av. Då går allt så mycket 
enklare och vi som redan bor här tycker det är 
trevligt med nya invånare.

Paret Andrè Krutrök 26 år och Nina 
Elgestål 27 år bor sedan i dec 2015 i Högsön. 

Andrè är uppväxt i Pajala, men har sedan gymna-
sietiden bott i Luleå, där han gick fordons-
programmet. Sedan 5 år jobbar han som 
helikoptertekniker på F21.

Nina är uppväxt Göteborg (Örgryte), men för 8 
år sedan började hon på LTU. Där studerade 
hon psykologi med personalinrikting. Numera 
håller hon dock på att byta ”spår”, hon blir så 
småningom tågklarerare. Hon gör praktik i 
Boden och har inte långt kvar av den.

Efter att ha bott ihop i lägenhet i Gammelstad i 
ca 2 år lockade ett eget hus. I stan är husen 
väldigt dyra och med deras intressen i baktanke 
blev det slutligen på landet. Man kollade på olika 
utbud och lyckligtvis både för oss och dom 
själva hamnade dom hos oss i Vitådalen. Här har 
dom funnit sig väl tillrätta och trivs med det 
mesta. Byagemenskapen uppskattas särskilt och 
både gamla och nya kompisar ingår i umgänget.

Båda har jägarexamen och Andrè brukar jaga 
både älg o ch småvilt i sina hemtrakter. Hur det 

blir framöver har dom inte riktigt klart med, 
eftersom dom bott så kort tid.

Matlagning, bakning, bärplockning och odling hör 
till deras gemensamma intressen. Dessutom 
gillar Andrè snickra, meka och idrotta (fotboll i 
Vitå BK). Nina har också sömnad och hantverk 
eftersom hon har en spirande konstnärlig ådra.

Det bästa med att bo på landet är lugnet, 
närheten till naturen samt att djuren (f.n. två 
katter) kan vistas ganska fritt ute. Dessutom har 
man mött så många trevliga människor i byn.
Nu har dom lite renoveringsarbeten att utföra 
på huset framöver, både utvändigt och invändigt. 
Med lite hjälp så räknar dom med att utföra det 
mesta själva.

Till sommaren blir man lite av ”bönder”, 
hönsbönder. En snäll granne lånar ut lite höns 
och det blir en bra början.

Med alla sina intressen och sitt jordnära leverne 
kommer Andrè och Nina att passa in väldigt bra 
i Vitådalen. Vi hälsar alltså detta trevliga par 
välkomna till oss.

Vi åkte till Spiken den 
15-16 Februari 2016

Först samlades vi och hade 
en säkerhetsgenomgång på 
morgon. Sedan började vi 
åka mot Övertsbyn där vi 
skulle lasta av skotrarna och 
köra dom sista tre milen 
efter led. Innan vi kom fram 
till Övertsbyn så stannade vi 
och handla mat på Niemisels 
livs sen åkte vi vidare. 

När vi kommit fram till 
Övertsbyn och Loves bas 
(han som äger spiken 
stugan). Där lastade vi av 
skotrarna och på började vår 
resa efter leden.

Det var tre föräldrar samt en 
lärare som heter Oskar när vi 
åkt ungefär halvvägs så 
skulle Oskar testa burka 
(burka är då man kör på en 
skida och har skrovet i 
backen), vilket inte gick så 
bra med tanke på att han 
hade en ganska tung släde 
bakom skotern så han körde 
fast (han lyckades även 
några gånger fastän han 
hade släden bakom sig). 

När vi kommit fram till 
Spiken gjorde vi upp eld i 
dom två kaminerna, samt att 
vi koka korv. Efter det skulle 

vi åka till Lillspiken, vilket 
inte gick enligt planerna. Vi 
tog oss inte mycket längre än 
400m innan vi var tvungen 
att vända för att alla körde 
fast. Det är ju dock förståligt 
med tanke på att snön var 
över 140cm djup. 

När vi väl kommit tillbaka 
till spiken stugan låg vi och 
vila ett tag, sen gjorde vi 
hamburgare till middag. 
Medan vi åt höll Oskar en 
snabb lektion om spiken och 
malmens led. Under lektion-
en somna en av oss med 
huvet på bordet. 

Efter att vi väckt han och 
lektionen var slut gick vi ut. 
Där lärde Oskar oss hur man 
gör en noursso. En noursso 
är en eld som kan brinna en 
hel natt ifall du till exempel 
har gått vilse och måste över-
natta. När vi tänt elden gick 
vi och tog på oss snöskor. Då 
vi tagit på oss snöskorna gick 
vi en kort sväng bredvid 
Spikälven. När vi gick tillbaka 
såg vi ett ganska konstigt 
spår som ledde ner i en is 
vak. Troligen en bäver som 
dragit ett träd ner i vaken. 

Då vi kom tillbaka till stugan 
hade tyvärr noursson 
slocknat på grund av att den 

inte riktigt hade tänt. Efter 
det gick vi in och höll efter 
eldarna sen gick vi och la 
oss. 

Nästa morgon städade vi 
stugan och skulle just fara då 
den enda skotern som inte 
hade mangnapull inte ville 
starta. Som tur var hade 
Oskar med sig ett start kit 
som man lindar runt primär 
variator och drar, om el-
starten inte funkar eller drag 
snöret går av(skotern starta 
på första försöket). Efter det 
åkte vi hem.

text av Arvid Heginuz
klass 6

Spiken Vitåskolan 2016 Det är ingen tvekan om att människor runt om i kommunen, och på flera håll i landet, ser och 
uppskattar det arbete för att behålla de små skolorna som skolräddargrupperna i 
Luleå kommun gör.

Ingela Lindqvist �ck Hela Sverige Ska Leva, Norrbottens utmärkelse Årets eldsjäl 2015 förra våren 
och nu i veckan blev Anna Widén i Svartöstan, vald till Folkets förebild i Luleå kommun. Priset 
utdelades den 29 april vid Business Awards galakväll på Kulturens hus. 

Och inte nog med det, arbetsgruppen för Vitåskolan belönades med 2016 år stipendium från 
Husmodersföreningen Kvinnokraft i Råneå. Formuleringarna var: För ert envisa arbete för att bevara 
en levande landsbygd, För att ni visat mod och civilkurage och För att ni med väl underbyggda 
argument räddat Vitåskolan från den planerade nedläggningen. Ett diplom och en pott med pengar 
som täckte utlägget för den ekonomisk förening som bildades inför eventuellt nedläggningsbeslut 
och sikte på friskolestart, plus att överskottet som blev kvar, stoppas i kassan för en barnfest under 
försommaren. 

Vad är det som får vanliga människor att på frivillig väg lägga 
hundratals och tusentals timmar för att rädda enskilda små 
skolor, som kommunens styrande vill lägga ner? 
- Förutom att det är mina barns skola i Vitå, som under hösten 
2014 och våren 2015, ifrågasattes och helt utan sakliga 
argument pekades ut som nedläggningsbar, handlar det även 
om vilket samhälle vi vill ha och att vi ska kunna bosätta oss 
där vi vill, säger Ingela Lindqvist från Jämtön. 

Ingela är den som har stått i fronten för kritiken och de sakliga 
argument, som gång efter gång pekat på hur bristfällig och 
undermålig hela utredningen för Framtidens Skola varit. 

Anna Widén, tv, som utöver rollen att vara ordförande i 
Svartöstans intresseförening, varit en av de sammanhållande 
personerna för den gemensamma gruppen av skolräddare i 
Luleå.

- Skolfrågan har vuxit till att bli en fråga om demokrati, och om 
hur de stora förändringar som nu är på gång, genom 
skolnedläggningar, egentligen ska ske, säger hon. Anna 
tillägger, med eftertryck.

 – Det är vi kommunmedborgare som ska känna oss trygga 
med politikernas beslut, och inte bara de som tar besluten. 
Även om vi inte håller med om ett beslut, får de inte bygga på 
lösa grunder och stora brister så att de skapar osäkerhet och 
rädsla. Det är precis så det är med Framtidens Skola i Luleå. 
Därför protesterar vi och samlar in namn för ett folkinitiativ 
med siktet på en folkomröstning i frågan.

//Mats Widgren

Ingela Lindqvist , Jämtön

Anna Widén, Svartöstan. 
Folkets förebild 2016.

Svart på Vitt, Skolkampen uppmärksammas 
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Snöskulpturdagen
En morgon samlades vi i foajén för att Oskar Hederyd skulle prata om historia och informera om snöskulturdagen. 
När vi var klar med grupperna och information, så �ck alla grupper en snöhög/grupp. 

Det fanns 7 grupper. Klockan 09:00 �ck vi �ka. Klockan 10:00 �ck man hämta färg och börja måla. Det blev lunch 
10:30, maten var god. Det blev köttsoppa till lunch. 

Sedan blev det stenhårt arbete med skulpturerna. Det fanns ishögar och snöhögar, det varierade mellan dom. 

Det var 7 grupper, åk.6 var lagledare. Grupp nummer 6 var bäst på att kasta boll, 12 poäng, då �ck barnen ett kinde-
rägg var. Men snöskulpturvinnarna hade byggt Vitådalen. Barnen i den gruppen �ck ett välja ett pris. Det var en rolig 
dag.  

/Lukas Lindqvist, klass 3



Nummer 1 - 20168

Fiskevatten

Lokaler att hyra

Badplats

mot Töre

mot Morjärv

mot Boden

Storkrok-
berget 307m

Långsund

Forshed

Kvarnberg

Hovlös

Långsel

Tallberg

Dockasberg

Rikti Dockas

Mot Vouddas

Mot Norriån Mot Överkalix

Avafors

Heden Vitåfors

Vitå

Högsön

Strömsund
Jämtön

Jämtö-
avan

Rörbäck

HögsöfjärdenSladan

mot Haparanda

mot Luleå

E4

691

Vitån

Råneå

356

694
693

Långtjärn

Metträsket

Inre Kvarnträsket
Yttre Kvarnträsket

Jämtöfjärden

Långsmalatjärn

Hataträsket

Djupträsket

Hovlössjön/Storsjön

Vitåfjärden

Renoträsket

Grundforshed

Bjurånäsvägen

Renoträsk
Aborre, gädda, ädelfisk. 
Fiske med drag, mete eller fluga.
Bivacker och eldplatser. 
Dygnskort: 100kr. Årskort: 400kr
Fiskekort: Sven-Anders, Ahlbäck, 
Grundforssel, 0924/620 32
Margareta Roos, Forshed, 0924/620 32
Fiskekort även via www.ifiske.se

 Hovlössjön
Gädda, Aborre, Sik, Löja och inplanterad 
Öring.
Dyngskort: 50kr. Årskort 250kr. 
Familjekort 300kr (2 vuxna 2barn under 
16år).
Fiskekort: Sven Erik Drugge 0924/720 18
Monica Hansson 070/204 96 66
Annica Drugge 070/524 92 32
Greta Roos 0924/620 34
Båt för uthyrning, nyckel hos Sven-Erik 
Drugge.

Djupträsket Vitådalens Skoterklubb
Regnbåge planteras 2ggr/år. Fiska med 
drag, mete eller fluga. Bryggor, eldplatser 
och utedass.
Fiskekort: Dygnskort medlem 60kr. 
Icke medlem: 70kr. Årskort familj 400kr. 
Årskort enskild 250kr. För årskort krävs 
medlemskap i skoterklubben. 
Anders Andersson 0924/300 82
Arne Olsson 0924/300 29
Ture Roos 0924/620 33
Greta Roos 0924/620 34
Håkan Hellman (Morjärv) 0923/502 37
Samt OK i Töre 0923/640 410

Metträsket
Regnbåge inplatering 600kg/år
Utsättning 2-3ggr/år
Bivacker, eldstäder, handikappbrygga,
toaletter.
Fiskekortsförsäljare: Medborgarkontoret
Råneå, Vildmarksshoppen, 
Mieko Fishing,
Camilla Bäckström Laviksvägen 22, och
Eskil Johansson Laviksvägen 63 i 
Jämtön.
Premiär 23 maj 2015.

VITÅDALEN

2016

Informationen om Vitådalen

finns på google maps. 

QRscanna direkt till 

telefonen eller 

http://g.co/maps/9r3qb

Forshedsgården
Plats för 60 personer, fullt utrustat kök.

Bokning: Margareta Roos 0924/620 32

Bagarstugan i Forshed
Bokning: Stina Roos 0924/620 33

Vitå Folkets hus
Plats för 200 personer, fullt utrustat kök.

Bokning: Anna Eriksson 0924/300 50

Vitå Bygdegård
Bokning: Elisabeth Öhman 0924/300 73

Bagarstugan i Vitå
Bokning: Ulla Johansson 0924/300 77

Vitå BK:s Klubblokal
Bokning: Gunnar Andersson 0924/301 12

Högsöns Bargarstuga & Bygdegård
Plats för 80personer, Fullt utrustat kök.

Bokning: Anna Säthergren 070/692 20 31

Jämtögården
Plats för 150personer. Fullt utrustat kök. 

Bokning: Eskil Johansson 0924/311 24

eller via www.jamton.se

Övrigt: Tennisbana och Hockeyplan.

Bagarstugan i Jämtön
Bokning: Ingrid Åkerström 0924/311 22

Rörbäcks Havsbad och Camping
84 Husvagnsplatser, el, uthyrningsrum, stugor, 
servicebyggnad och Café. Dusch, wc och 

boulebana. 

Bokning och information: 0924/350 47

Grillkåta i Rörbäck
Vid Rörbäcks hamn. Plats för ett 30-tal

personer. 

Bokning: Gäran Åberg 0924-311 36

Rörbäcks hamnförening
Gäst-och djuphamn

Information Mikael Gladh 070/364 11 11

Strömsundhemmet
Öppet maj-december.

Läger, kurser, konferenser, vandrarhem, 

stugor för uthyrning. Matsal för 60 + 40 

personer, sängplatser för ca 100 personer. 

Vedeldad bastu, dusch, badstrand.

Upplysningar och bokning: 0924/330 81

 www.stromsundshemmet.se

Mail: stromsundshemmet@gmail.com

Församlingsexp i Råneå 0924/577 50

 

Möjligheternas Älvdal!

I Vitådalen finns det goda möjligeheter att bo och leva.
Närheten till service i Råneå och med pendlingsavstånd till
Luleå, Kalix och Boden, gör det lätt att finna sig till rätta här.

För en aktiv fritid bjuds utflyktsmål, föreningsliv och 
gästfrihet. Fina fiskevatten, bra bad och

sköna naturupplevelser i skogar
sjöar, älv och hav.

Välkommen!
Byar i samverkan

Information:
Margareta Roos Forshed      0924/620 32

Lars Nilsson, Vitå                     0924/35040

Staffan Bergman, Högsön    070-355 96 99

Eskil Johansson, Jämtön     0924-311 24

www. vitadalen.se           www.jamton.se
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Tillfälliga 
övernattningsrum/stugor

Evenemang

VITÅ BK
Ordf: Mårten Larsson 070-690 65 44 
 
Kassör: Gunnar Andersson 070-604 20 90

Sekr: Cenneth Lööf 070-362 46 72 

Ledamöter: Emil Andersson, Ulla Ahlbäck, Angela Heginuz   
Ludvig Carlsson, Anders Lantto, Erik Lundström  

Suppleanter: Markus Hedgren
 Karin Engfors
 Bodil Andersson

JÄMTÖNS AIK
Styrelsen

Ordförande David Andersson
Vice ordf Öystein Karlsen
Sekreterare Jeanette Ek
Kassör Lars Berg
Ledamöter Roger Ivaska  &  Erika Drugge
Suppleanter Sara Ahlbäck & David Henriksson

STÖD  VÅRA  
FÖRENINGAR!

KÖP LOTTER 
AV OSS!

BINGOLOTTER OCH 
SVERIGELOTTER

I VITÅ HOS
GUNNAR 

070-604 20 90

Fornlämningar vid Heden
Längs väg 693 Vitåfors mot Melderstein finns 
3-4000åriga fornlämningar. Informationstavla och 
skyltat från vägen. 

Sladastigen
Naturstig som utgår från skolan i Vitå och leder till 
sjön Sladan, en av kustlandets artrikaste fågelsjöar. 
Bivacker med eldplatser, utkikstorn och 

informationstavlor. Längt totalt ca 4km. 

Promenadväg längs Sladans Strand
Utgår från anslagstavlan i Högsön. Vägen är 

ca 3 km. Bivack med eldplats vid Rödnäset.

Strömsunds Masugn
Gammal masugnsruin, verksam åren 1741-1830

Naturstig fram till Orkidélokal
9 km från E4 förbi Jämtön, t.v. vid kronkilvägens in-
fart 2 km innan rörbäck finns informationstavla som 
visar naturstigens sträckning. Längs stigen finns in-
formation som belyser naturskogens karaktärer i vårt 
skogslandskap. Vid kvarnträsket kan man vi midsom-
martid beskåda blommande guckskor. Vandringen kan 
fortsätta fram till Kvarnträskkojan och upp till Kronkil-
vägen. Stigens längd är ca 3 km.

Vandringsled - Rörbäck - E4
Vandringsguide med karta finns i låda vid den stora 
informationstavlan vid Kronkilsvägens infart ca 2 km 
innan Rörbäck. Naturstig genom skogslandskapet ös-
ter om Jämtön. Ledens totala längd är ca 12 km, varav 
ca 7 km efter farbar bilväg. Vid ”Stället” kan man vila 
och koka kaffe inne i kojan. Längs leden finns infor-
mation om den ekologiska sammanhanget i naturen. 

Vandringsled öster om Högsö- och Vitåfjärden 
Naturstig genom skogslandskapet är under 

färdigställande. Start från E4 vid Jämtöbacken. Total 
längd ca 8 km, varav 5 km efter farbar bilväg.  

Rörbäcks havsbad
Barnvänligt havsbad i anslutning till Rörbäcks cam-
ping. Information om campingen: se under lokaler att 
hyra. 

Tjärdalar Nötkallen
Lämningar efter två stora tjärdalar, kör 7,6 km från E4 
efter vägen mot Jämtön vidare mot Rörbäck. Skylt t.h. 
om vägen. 

Den blå sjön - Blåmissusjön
Mellan Högsön och Strömsund, längs den gamla vä-
gen finns den ”blå sjön”. Vattnet är kristallklart och vid 
rätt ljus azurblått. Sjön är kanske Sveriges naturligt 
suraste sjö, med ett pH värde på ca 3. Orsak till försu-
ningen är att alunjordar (sulfidjordar) i sjöns närhet 
utdiktades. Vid torrläggning av alunjordar oxideras 
sulfiderna med försurning och utfällning av vattnets 
humusämnen som följd. Därför blir vattnet glasklart. 

Bäverstigen Storåbron
Naturstig nedströms Vitån, med start vid badplatsen 
intill Storåbron i Vitåfors. Två bivacker med eldplatser. 
Information om bäver längs stigen. Ledens längd är 2 
km. 

Rikti Dockas
Nybyggargård från 1850-talet. Ej farbar bilväg före 
midsommar. En kort naturstig leder till rester av myck-
et gammal skog. Många av de största tallarna är över 
400år gamla. Övernattningsmöjligheter och eldplatser

Storkrokberget väster Långsel
Berget är Luleå kommuns högsta berg 307möh. Det 
sluttar brant ner mot Vitån. Det finns ingen farbar 
bilväg till berget, besökaren får räkna med ca 2 km 
skogsvandring.

Paddling
Vitån är det längsta vattendraget inom kommunen. 
Från kommungränsen i norr till utflödet i havet är 
det ca 7mil. Vitån har flera fina sträckor för paddling. 
Under vårflödet är många forsar vatenrika och krä-
ver vana paddlare. Familjevänlig nybörjarpaddling 
hittar man tex. i trakterna kring Långsel och längs 
sträckan från Storåbron net till Vitåfjärden. För havs- 
och skärgårdspaddlare bjuder Råneå skärgård på fina 
möjligheter med Rörbäck, Jämtöavan, Strömsund och 
Kängsön som bra utgångspunkter. Kanot och Kajakut-
hyrning samt försäljning finns hos Canoe Adventure 
North i Kängsön tel. 070-542 51 10

Toppstugan väster Forshed
Koja med eldplats. Ta vägen förbi fd. Roos Lanthandel 
eller Tuvbäcksvägen och Norra Långviksvägen. 

Hovlössjön
Luleå kommuns största sjö, ca 9km lång, 3-4km bred 
och med ett djup på 25m. Det finns även ca 20st min-
dre öar i sjön, vilket gör den mysigt att färdas på och 
bra att fiska i. Vid norra strandbadet hittar man fint 
bad och vackert belägen rastplats. 

Gammal kvarnplats intill Kvarnberg
Vid kvarnån finns en stig från stora vägen, som leder 
fram till kvarnplatsen där det också finns en rast- och 
eldplats. 

Krstinakojan
Från vägen E4-Tallberg, ca 5km norr om Avafors, tag 
vänster vid Bjurånäsvägen, åk ca 3km till 

Strycktjärvägen som efter ca 4km leder till kojan. 

Övernattningsmöjligheter samt tillgång till köksut-
rustning  finns i kojan. Vitådalens skoterklubb ansva-
rig. 

Avafors masugn
Gammal masignsuin, verksam åren 

1834-1887. Rastplats med eldstad och gångvänlig 
mark. Enorm blomprakt 

under sommaren.  

Naturstig från Vitåfors till 
masugnen i Avafors
Vandringsled längs Vitån med bivacker, eldplatser och 
information längs stigen. Informationstavlor i Vitåfors 
och vid masugnen i Avafors. Ledens längd 

ca 10km.

Naturupplevelser
Guidade skogsvandringar kan ordnas för intresserade 
av djur, växter, ekologiskt samspel samt naturhänsyn

i vårt skogslandskap. 

Målgrupp: Skolor och mindre 

instressegrupper. 

Bokn. enl. ö.k. 

Olle Andersson tel. 070-368 49 64

 
Maj
7  Fågelskådning - Sladastigen. Saml. 
 Vitåskolan kl 06 
 Olle Andersson 070-368 49 64 
14  Invigning av boulébanan på Vitå IP 
 kl 12-16. Vitå BK. 
28  Fiskepremiär i Metträsket, kl 09 

Juni
6 Nornavandring, Saml kl 10, 
 vid Bussgaraget, norra  byn i Råneå. 
 Olle Andersson tel 070 -368 49 64. 
11  Gäddfisketävling i Jämtön. 
 Start kl 10. Se annonser. 
20-23  Fotbollsskola i Vitå. Se annonsering. 
 Vitå BK 

24  Midsommarfirande vid badplatsen   
 ”Storåbron” i Vitåfors, kl 12 -15. 

 Vitå BK och andra festfixare. 
26  Gudstjänst i Tallbergs kapell, kl 11. 

 Efter gudstjänsten serveras kyrklunch och  
 kyrkkaffe, auktion, lotterier mm  
 Arr. Gunnarsbyns  församling. 
Juli
2  Jämtödagen. 
 Utställning, underhållning, försäljning  
 och  sommargudstjänst. Se annonser. 
3  Strömmingsfest i Forshedsgården, 
 kl 12-15.  Arr. Forsheds Byaförening. 
8-10  Högsödagarna, Se annonser. 
 eller kontakta Anna Säthergren 
 070-692 20 31. 

9  Besök vid Masugnsruinen i Avafors  
 samling kl 10  Avaforskorsningen . 
 O Andersson 070 -368 49 64.
16  Grävardagen 2016 Vitåfors 
 Maskinmuseum  Arr. Nils Engfors . 
 Se annosering FB, anslag mm. 
23  Fotbollens dag med loppis på Vitå IP, 
 Vitå BK/JAIK. 
23  Sommarfest i Vitå Folketshus kl 19. 
 Se annonsering. 
 Arr. Vitå Folkets Hus-förening .
Augusti 
6  Bäverdammens för- och nackdelar. 
 Samling vid  Kvarnåskolan kl 10. 
 O Andersson 070 -368 49 64 
6  Musikcafé med livemusik i 
 Forshedsgården,13-16.  Arr. 
 Forsheds byaförening. 
13  Besök Grundträskberget, 
 ”Hönan och ägget”. Kvarnåskolan 
 Niemisel kl 10. 
 O Andersson tel  070-3684964. 
20-21  Hantverk och mat i naturbygd. 

 Forsnäs bygdegård, Bjurådalen. Kl 11-16.  
 Arr. Råneå Hushållningssällskap. 
27  Bagarstugedagen i bagarstugan i Vitå. 
 Kl 12-14  
September 

16  PRO Jämtöns surströmmingsfest. 
 Se affischering. 
Oktober 
30  Höstmarknad på Vitå Folketshus, kl 11-15.

  Arr.Vitå BK. Se info och annonsering i  
 Vitåbladet.  

November 
December 
9  PRO Jämtöns Julfest. Se affischering. 
13  Luciafest i Jämtö Småkyrka. 
 Se affischering. 
25 Julotta i Jämtöns småkyrka.

Medlemsavgift:     Familj 100:-   Enskild 50:- 

Medlemsavgift:     Familj  50:-   Enskild 25:- 

BILLIGAST I SVERIGE?!

Inga deltagaravgifter eller andra avgifter tillkommer! 

I alla våra projekt som ständigt finns  
behöver vi hjälp. Har du någon tid över så är 
vi tacksam om du kan ställa upp såväl stort 
som smått. Vi är en ideell förening i en liten 
by och engagemanget sliter hårt på många av 
oss. 

Ex: Ledare, bygghjälp, planskötsel, 
styrelseuppdrag, bakning, iordningställande 
vid evenemang..  Ja listan kan göras lång.  
Hör av dig till någon av oss i styrelsen

Vill du hjälpa?

Hjärtstartare finns här:
Jämtön-jämtögården
Högsön - Bygdegården
Vitå- Vitåskolans södra ingång
Forshed - Forshedgården
Långsel - Långsel 286
Långstjärn - Långstjärn 644

Klipp ut och spara!

SPELA ALLTID VIA VÅR HEMSIDA
 vitabk.se så stödjer du oss utan
att det kostar dig 
något extra. 

Får du inte tidningen?
Hör i så fall av dig till 07-6042090 så 
ordnar vi detta. Vi har av SDR beställt 
utdelning till samtliga postlådor i 
Vitådalen, även de som har ”reklam, 
nej tack”. Vi anser att tidningen är 
viktig information för Vitådalen ock-
så. Vill man inte läsa, går den ju att 
bränna. Trots vår beställning har det 
ändå visat sig att utdelningen inte 
fungerar till 100%.

Stuga vid Renoträsket 

(ej vinterbonad)  

Sven-Anders Ahlbäck 070-6212737

Bagarstuga i Rörbäck vid havet 
(vinterbonad) 

Mervi Forsberg  073-0655263

Fler alternativ kan finnas, 
Kontakta Gunnar Andersson för upplysning
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Per Anderssons
Skogsmaskiner AB

Högsön • 0924-320 12 • 070-669 28 88

Kvalitet i allt vi gör

 

 BR KARLSEN AB
 073-181 26 88     070-603 11 91

SKOTERCROSS
Samarbetet mellan Vitå Bollklubb, 
Vitådalens Skoterklubb och Vitådalens-
Bygdegårdsförening fortsätter i samma 
goda anda för 8:e året i rad där vi arrang-
erar Vitådalsracet. Årets tävling som var 
den 2 april lockade 22 förare från 
Sverige, Norge och Finland.

På plats i år fanns även en marknad, 
loppis och ponnyridning som de drygt 
250 besökarna kunde kika på.

Kvällen avslutandes med vår årliga pub-
kväll där Moonshine inc från Piteå bjöd 
på högklassig rockmusik som fick hela 
lokalen att gunga.

Planeringen för att kunna slutföra 
denna åtrådda familjedag med skotern i 
fokus startar redan året före i november 
där de olika grupperna för tävlingen, 
banan, parkeringen, hamburgeriet, 

marknadsföringen och pubkvällen 
träffas och börjar planera och komma 
överens om vad som behövs göras. 

Det är sammanlagt mellan 90 – 100 
personer som ställer upp ideellt för att 
möjliggöra denna uppskattade och 
eftertraktade evenemang.

Entreprenörerna runt om i Vitådalen 
ställer upp med sin tid och maskiner 
och bygger upp banan från grunden. Vi 
är mycket beroende av vädret och i år 
hade vi enormt tur med strålande sol 
hela dagen. 

Om ni mot förmodan inte varit på 
någon av våra tävlingar så rekommen-
derar vi starkt att ni kommer och tittar 
nästa år där de tävlande verkligen visar 
vad de går för. 

Foto: Örjan Larsson

BOSTAD ELLER HUS
Har du eller vet du av ett hus 
till salu i Vitådalen? 

Tipsa oss! Så förmedlar vi det vidare. 
Vi vill se att fler människor flyttar till Vitådalen.

Gunnar Andersson 070-604 20 90 eller 
Paul Brännström 070-513 92 63
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Bergnäsets AIK 3  1          1          0          0          2-1          1          3

Assi IF   0          0          0          0          0-0          0          0

GSK/ GMFF   0          0          0          0          0-0          0          0

IFK Kalix 2   0          0          0          0          0-0          0          0

IFK Råneå    0          0          0          0          0-0          0          0

Polcirkeln/ Svanstein FF     0          0          0          0          0-0          0          0

Vitå BK   0          0          0          0          0-0          0          0

Överkalix IF   0          0          0          0          0-0          0          0

Pajala/ OAFF 2       1          0          0          1          1-2          1          0

Omgång 1
2016-05-07      Polcirkeln/Svanstein FF - Vitå BK..................................
2016-05-08      Assi IF - GSK/GMFF.........................................................
2016-05-08      IFK Råneå - Pajala/OAFF 2..............................................
2016-05-11      Bergnäsets AIK 3 - Överkalix IF.......................................

Omgång 2
2016-05-14      GSK/GMFF - Polcirkeln/Svanstein FF............................
2016-05-15      Pajala/OAFF 2 - Assi IF.....................................................
2016-05-18      Vitå BK - Bergnäsets AIK 3..............................................
2016-05-18      Överkalix IF - IFK Kalix 2..................................................

Omgång 3
2016-05-18      Assi IF - IFK Råneå............................................................
2016-05-22       Bergnäsets AIK 3 - GSK/GMFF........................................
2016-05-22      Polcirkeln/Svanstein FF - Pajala/OAFF 2.......................
2016-05-22      IFK Kalix 2 - Vitå BK..........................................................

Omgång 4
2016-04-23       Pajala/OAFF 2 - Bergnäsets AIK 3...........................1 - 2
2016-05-28      IFK Råneå - Polcirkeln/Svanstein FF...............................
2016-05-29       GSK/GMFF - IFK Kalix 2...................................................
2016-05-30      Vitå BK - Överkalix IF.......................................................

Omgång 5
2016-06-01      Överkalix IF - GSK/GMFF................................................
2016-06-01      Bergnäsets AIK 3 - IFK Råneå..........................................
2016-06-05      Polcirkeln/Svanstein FF - Assi IF....................................
2016-08-02      IFK Kalix 2 - Pajala/OAFF 2..............................................

Omgång 6
2016-06-07      Pajala/OAFF 2 - Överkalix IF.......................................
2016-06-08      IFK Råneå - IFK Kalix 2................................................
2016-06-11      GSK/GMFF - Vitå BK....................................................
2016-06-12      Assi IF - Bergnäsets AIK 3...........................................

Omgång 7
2016-06-15      FK Kalix 2 - Assi IF........................................................
2016-06-15      Överkalix IF - IFK Råneå................................................
2016-06-15      Vitå BK - Pajala/OAFF 2..............................................
2016-06-17      Bergnäsets AIK 3 - Polcirkeln/Svanstein FF..............

Omgång 8
2016-06-21      Pajala/OAFF 2 - GSK/GMFF..........................................
2016-06-23      IFK Råneå - Vitå BK.....................................................
2016-06-23      Polcirkeln/Svanstein FF - IFK Kalix 2..........................
2016-06-26      Assi IF - Överkalix IF....................................................

Omgång 9
2016-06-06      GSK/GMFF - IFK Råneå.................................................
2016-06-21      Överkalix IF - Polcirkeln/Svanstein FF.......................
2016-06-29      IFK Kalix 2 - Bergnäsets AIK 3....................................
2016-06-29      Vitå BK - Assi IF............................................................

Omgång 10
2016-07-27      Assi IF - Pajala/OAFF 2................................................
2016-07-27      IFK Kalix 2 - Överkalix IF..............................................
2016-07-30      Polcirkeln/Svanstein FF - GSK/GMFF.........................
2016-08-03      Bergnäsets AIK 3 - Vitå BK.........................................

Omgång 11
2016-08-06      GSK/GMFF - Assi IF.....................................................
2016-08-07      Pajala/OAFF 2 - IFK Råneå...........................................
2016-08-07      Vitå BK - Polcirkeln/Svanstein FF..............................
2016-08-09      Överkalix IF - Bergnäsets AIK 3.................................

Omgång 12
2016-07-30      Bergnäsets AIK 3 - Pajala/OAFF 2...................................
2016-08-12      Överkalix IF - Vitå BK......................................................
2016-08-14      IFK Kalix 2 - GSK/GMFF...................................................
2016-08-14      Polcirkeln/Svanstein FF - IFK Råneå..............................

Omgång 13
2016-08-17      Vitå BK - IFK Kalix 2..........................................................
2016-08-17      Pajala/OAFF 2 - Polcirkeln/Svanstein FF.......................
2016-08-20      IFK Råneå - Assi IF............................................................
2016-08-21      GSK/GMFF - Bergnäsets AIK 3........................................

Omgång 14
2016-08-24       Assi IF - Vitå B..................................................................
2016-08-28      IFK Råneå - GSK/GMFF....................................................
2016-08-28      Polcirkeln/Svanstein FF - Överkalix IF...........................
2016-08-29      Bergnäsets AIK 3 - IFK Kalix 2..........................................

Omgång 15
2016-09-01      Bergnäsets AIK 3 - Assi IF................................................
2016-09-03      Vitå BK - GSK/GMFF........................................................
2016-09-04      IFK Kalix 2 - IFK Råneå.....................................................
2016-09-04      Överkalix IF - Pajala/OAFF 2...........................................

Omgång 16
2016-06-18      Pajala/OAFF 2 - IFK Kalix 2..............................................
2016-09-10      GSK/GMFF - Överkalix IF................................................
2016-09-11      Assi IF - Polcirkeln/Svanstein FF....................................
2016-09-14      IFK Råneå - Bergnäsets AIK 3..........................................

Omgång 17
2016-08-16      Överkalix IF - Assi IF........................................................
2016-09-13      GSK/GMFF - Pajala/OAFF 2............................................
2016-09-17      Vitå BK - IFK Råneå..........................................................
2016-09-18      IFK Kalix 2 - Polcirkeln/Svanstein FF..............................

Omgång 18
2016-08-03      IFK Råneå - Överkalix IF..................................................
2016-08-21      Pajala/OAFF 2 - Vitå BK...................................................
2016-09-24      Assi IF - IFK Kalix 2...........................................................
2016-09-24      Polcirkeln/Svanstein FF - Bergnäsets AIK 3..................

Intervju med A-lagstränaren Ludvig inför säsongen.

› Ja då börjar det närma sig säsongsstart, vad kan supportrarna 
förvänta sig av Vitå BK 2016? 
–De får ännu ett år se att Vitå BK har ett A-lag. Vi spelar först och främst för att 
ha kul, men givetvis så ska vi föröka att vinna så många matcher som möjligt. 
› Ni har lyckats knyta till er några nyförvärv hur ser du på dem?
 – Riktigt roligt att vi är så pass attraktiva att nya spelare vill komma till vår 
förening. En av nyförvärven är målvakt till Mårten och Andreys stora glädje. 
Jag och föreningen önskar dem varmt välkomna till oss i Vitå BK.
› Så långt en träningsmatch mot Unbyn 2-4 och DM mot Pålänge 1-4, hur 
har de sett ut spelmässigt? 
–Spelet har stundtals värmt, och stundtals haft en del i övrigt att önska, dock 
känns det bra att vi har kommit en bra bit på väg från sparka och spring 
fotboll, utan vi försöker verkligen rulla boll.
› Enligt nordic bet så är Vitå rankat trea från slutet, är de ute och cyklar i 
oddssättningen? 
–Vi låter säsongen tala så får de sätta oddsen.
› Pol/Svanstein borta i premiären, låter som en tu� start då de verkar ha 
fått en del nyförvärv? 
– Utan tvekan så �ck vi nog den tu�ast tänkbara matchen i premiären. Dock 
vann vi borta mot Pol/S i�ol så slagna på förhand är vi inte.
· Hemmapremiär 18/5 kl 19.00 mot BAIK 3, vad har du att säga om det? 
– Skall bli otroligt roligt med hemmapremiär. Hoppas nu verkligen att den 
kan gå på Vitå IP så vi inte får samma väderkaos som i�ol då vi inte hade 
hemmapremiär förrän i juni.
› Något att tillägga? 
– Ja den 18/5 kl 19.00 då hoppas jag att vi ses på Vitå IP. Vi uppskattar 
verkligen då vi har en stor publik, så kom och heja på oss under säsongen.
› Då får J/V bladet tacka för att du tog dig tid och önska lycka till under 
säsongen 2016.

UNGDOMSFOTBOLLEN 2016
Ja ungdomsfotbollen 2016 kom igång betydligt tidigare än 
2015. Vi startade upp redan v 15 på Råneå IP.  Vi kommer att köra 
där en gång i veckan torsdagar tills planen i Vitå är redo. Då vi 
kommer hem till Vitå så kommer vi att träna två gånger i veckan. 

Vi kommer att ha ett 9-manna lag i seriespel. Här var vi och 
representerade föreningen på ungdomsforumet i Luleå och 
talade om vår åldersstruktur. Lagen i vår serie var mycket 
förstående för hur det ser ut i vår förening.

Vi hälsar Alexander välkommen tillbaka till Jämtö/VitåBK efter 
några säsonger i IFK Råneå. Dessutom önskar vi Einar lycka till i 
Råneå, då han har valt att gå den andra vägen. Du vet att du 
alltid är välkommen tillbaka.

Förutom 9-manna laget kommer vi att ha ett 5-manna lag, här 
hälsar vi alla välkomna till spel både de som spelat tidigare och 
de som vill börja att spela. Var inte rädd för att komma ner till 
Vitå IP och prova på. 

Om någon som läser detta är intresserad av att hjälpa till med 
ungdomsfotbollen så tveka inte att höra av er. Detta gäller 
framförallt det yngre gänget då Tomas valt att stiga åt sidan. Vi 
tackar Tomas för ett härligt engagemang under många år. 
Eventuellt kommer vi att köra en fotbollsskola till sommaren, om 
så blir fallet får ni se på hemsidan, facebook eller 
a�schering. Så om ni inte gått med och gillat Vitå BK på 
facebook gör det nu.

Vi i Jämtö/Vitå ser fram emot en riktigt rolig fotbollssommar, 
häng på vet ja.

Mårten och Karin.

Bakre raden från vänster Kent Gustafsson, Jimmy Strand, Olle Bertilsson, Joel Carlsson, Sonny Engman, Charlie Fredin/ Buske, Andrè Krutrök, Suljo Hasikic, Mårten Larsson.

Främre raden från vänster  Markus Hedgren, Johan Stångberg, Linus Andersson/ Taskinen, Keenan Kudomovic, Ludvig Carlsson, Ludvig Ånnhagen.
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Sugen på att  spela  
fotboll 2016?

Div 5 herrar
Kontakta Mårten Larsson, 
070-6906544
För yngre, födda -00 eller senare
Kontakta Mårten Larsson 070-6906544 
eller Karin Engfors 073-8447370

Medlemsskap i Vitå BK, förmodligen billigast i Sverige!

Familj 50:-/år, enskild 25:-/år, inga andra avgifter.

Gjutvägen 8, Boden • Tel 0921-180 50 • www.bothniafritid.se

Välkommen till Norrlands största 
husbil- och husvagnshandlare!

HUSBILAR OCH
HUSVAGNAR

Sörsidan 9, tel 0924-230 19
  

Välkommen in till oss!

 

Pennor med tryck!

Ultra De Luxe
med enfärgstryck.

250 st

1.650:- exkl moms

Z-Matic blyerts
med enfärgstryck.

250 st

1.490:- exkl moms

Bermuda pen
med enfärgstryck.

250 st

4.280:- exkl moms

Tel 0970-248 60 | Järnvägsgatan 13, Malmberget | Epost: info@grafex.se

ÖHMANS GRÄV

Allt inom gräv- och 
traktorarbeten

0924-300 73

B-G 070-675 82 12
Fredrik 070-675 82 11

I VITÅ AB

Försäkra dig genom oss – välkommen in till vårt kontor i 
Råneå eller boka ett möte på telefon 0924-52990.

Landa mjukt!

Gym

-

Öppet kl. 06.30–23.00 alla dagar
Pris:

 

Vuxen 500:-/år, student 300:-/år (studerande 
ungdom 15-20 år). Kalenderår gäller 1/1 - 31/12.

Medlemsskap i JAIK krävs, familj 100:-/år, enskild 25:-/år

Kontaktpersoner: Janette Ek 070-308 71 55
 och Erika Drugge 072-234 46 14

Vitå BKs damer har i vinter haft tio träffar med Yogainstruktören Catarina 
Lindgren från Kroppsterapi i Norr. Vi kunde tyvärr inte gå ut med någon 
annonsering då vi redan vid intressekollen förstod att vi skulle fylla 
gymnastiksalen. Roligt inslag i den annars lite tråkigare vinterträningen.
 
Nu när kylan släppt sitt grepp och vägarna har tinat fram har vi dock 
återgått till vår vanliga träningsform innehållande jogging och tabata. Nu 
i maj hoppas vi att fotbollsplanen torkar upp så vi så snart som möjligt får 
flytta över träningen dit. Just nu är vi på Vitåskolan och tränar så vill du 
komma och träna med oss, kom dit. Vi träffas tisdagar klockan 19. 
Välkommen!

Karin Engfors

VITÅ BK DAMER
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I förra numret skrev vi om Anna Semrèn 
som är ”hästveterinär” i synnerhet.
Nu har turen kommit till ”Stall Laviken” 
som Nina Ivaska driver tillsammans med 
sin man Roger.

Allt började 2007 när de flyttade till 
Jämtön och började bygga till bostads-
huset och rusta upp anläggningen till ett 
idag väldigt fräscht ställe. Allt präglas av 
ordning och reda trots att dylik verksamhet 
är väldigt utrymmeskrävande.

Med hästar började man så smått 2010, i 
huvudsak islandshästar. För närvarande 
finns 5 egna hästar i ”stallet”. Islandshästen 
är en s.k. urhäst som är van att vistas ute 
dygnet runt. Dom har ett tämligen lugnt 
och förnöjt kynne som gör dem väl lämpa-
de som ridhästar till nybörjare. Dom passar 
väldigt bra att färdas i terräng eftersom 
deras anatomi är 
utformad för det. Islandshästen kan utöver 
att skritta, trava och galoppera tölta, 
gångarten tölt ligger någonstans mellan 
skritt och trav och är väldigt bekväm att 
rida i.

Det är ju i huvudsak Nina som med sin 
entusiasm och sprudlande glädje 
förverkligar sitt intresse.

Hästar är mode i Jämtön
Nu har hon utvecklat verksamheten till att 
erbjuda turridningar för såväl vuxna som 
barn. Det anordnas också aktiviteter för 
barn i anslutning till loven och ridläger på 
sommaren står också på programmet. 

Eftersom hon jobbar 80 % som studieväg-
ledare på Sunderby Folkhögskola så 
återstår 20 % till hästverksamheten. Hon 
påstår dock att den ekvationen inte riktigt 
stämmer, hästarna tar betydligt mer %, 
något som inte gör henne något då verk-
samheten angränsar mellan arbete och 
intresse och ger så mycket mer än det tar. 
Till sin hjälp har Nina ett antal medryttare 
och ”stalltjejer” som hjälper till och rider 
hästarna. Hästarna behöver nämligen 
utbildas och ridas med kvalitet mellan 
turerna för att behålla sina gångarter och 
sin fysik.

Familjen har under åren i Jämtön utökats 
med grabben Vide, snart 5 år och tjejen 
Lomi snart 2 år. 

Deras planer är att stanna och bo i Jämtön 
länge, här man trivs alldeles utmärkt

Jämtönappet gick av stapeln den 16 april 2016 
i Jämtösund.

Dagen började med lite snöglopp som avtog vid tävlingens 
början. Det var 171 tappra �skare som slöt upp den här lördagen. 
7 barn i åldern 0-11 år drog upp 4,035 kilo �sk, �nt kämpat! 12 
ungdomar i åldern 12-17 år drog upp 26,913 kilo �sk.

JÄMTÖNAPPET

Etta i ungdomsklassen blev Artto Kontojärvi  med 5,600 kilo �sk , 
tvåa med 4,995 kilo blev Daniel  Bergman trea med 3,424 kilo blev 
Felicia Hägglund. Grattis till er och bra jobbat alla ungdomar!

I vuxenklassen 2016 drog man upp 747 kilo �sk, 2015 �ck man 683 kilo.

Jämtöns AIK gm Yvonne Berg

Vinnare i vuxenklassen blev Toni Akola med 
16,137 kg, tvåa blev Vilho Neionen med 15,322 kg 
och trea blev Marina Sundqvist med 13,186 kg 
�sk, grattis till er!

Vilho Neionen tag hem vandringspriset i 
Jämtönappet med 25 poäng fördelade på 
2013= 8 poäng

2015 = 8 poäng och med en andra plats som gav 
9 poäng iår så var priset Vilhos. Vandringspriset 
består av en kristallvas och 1000 kronor.

Vi tackar sponsorer, tävlande och besökare samt 
alla som hjälpte till den här dagen för ert 
engagemang!
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Vitådalens Byggservice .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .070-604 20 90

CL:s Motor o Teknik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 070-362 46 72

Swedbank  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0924-556 00

ICA Handelsboden .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0924-556 30

Konsum Råneå .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0924-100 68

Riströms Rör  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0924-105 30

OK Råneå .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0924-100 90

Mibo Konsult  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0924-311 61

Lindströms Golv& Bygg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0924-102 00

Jämtöns Skogsfrakt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0924-311 22

Vitå Byamän .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0924-300 63

Vitå Folkets Husförening  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 070-549 79 35

VB Skog AB .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 070-246 23 78

Lövgrens Åkeri  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0924-52020

Billerud Skog (2 st)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 070-548 17 50

Bo Eriksson Vitå (3 st)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0924-300 93

Hans Hellbergs Elektriska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 070-395 73 40

Wibergs Bilel & Diesel AB, Luleå  .  .  .  .  .  .  .  . 0920-23 68 80

Beijer Byggmaterial, Luleå  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 075-241 39 34

Fastighetsmäklare Hans Andersson  .  .  .  .  .  . 0924-104 85

PÁ s Värme & Rör AB  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0921-130 40

Ralfs Truckutbildning .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .070-632 96 11

Br . Lidströms Grävmaskiner  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 070-382 09 01

Electromec  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .070-583 11 37

Revholms Eltjänst  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 070-654 04 67

Vitåfors Maskinmuséum  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 070-336 30 88

Färdigstädat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 076-141 29 67

FIN Snickeri AB .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0924-55620

Tack alla Ni som stöttat vår verksamhet med annonser och match bollar
Det kostar 300:- att skänka en matchboll – Kontakta Gunnar  Andersson, 0924-301 12

MATCHBOLLAR

www.billerudkorsnas.se/skog

Mats Nilsson
070-208 76 47

Det är jag som köper virket 
i Råneå/Boden-området!
Jag vill hjälpa dig att få ut det bästa av din skog.  
Ring mig direkt för en diskussion.

   Säthergrens    
 

När det gäller 

-

 

Lastbils- och 
lastväxlartransporter

 

- 

Hyra av containers och flak

 

- 

Grävmaskins-  och traktorarbeten 

 

- 

Förmedling och transport av
grus och jord

 

 

Ring: Arne 070-604 20 80; Stefan 070-581 90 53; 
Robert 070-600 52 92

 
 

– ett självklart val

Luleå: Hummergatan 4. 0920-24 73 00
BODEN | GÄLLIVARE | KIRUNA | PAJALA
PITEÅ | SKELLEFTEÅ | UMEÅ

www.laitis.se  

ett vinnande lag!
Tillbehör till allt som rullar.

Reservdelar till det som står still.

Nordens största kedja för industrikunder.
Helhetslösningar för ditt behov av verktyg, 

förnödenheter, tjänster och råd.
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önskar Lennart o. Märit med sin glada personal!

Hjärtligt välkomna in till 
Råneå’s ledande Matbutik

Tel. butik 556 30

DEN FRÄSCHA
MATBUTIKEN I RÅNEÅ
HANDELSBODEN

ÖPPET ALLA DAGAR 9-21

ARBETEN PÅ ENTREPRENAD

FREDRIK NORDSTRÖM MASKINENTREPRENAD
070-581 22 09, 0924-552 08

HJULLASTAR-ARBETEN,  PLANERING, LYFT, M.M.
 SOPARBETEN
 BUSKRÖJNING AV ÅKER DIKEN, VÄGDIKEN
GRÄVMASKINSARBETEN
RIVNINGSARBETEN
GRÖNYTESKÖTSEL
FÄLLNING AV TRÄD
 FÖRSÄLJNING AV MATJORD, FYLLNINGSJORD, 
M.M.

4
4
4
4
4
4
4
4

RÅNEÅ BUSSTRAFIK AB
  0924-501 14, 070-608 67 14

Busstransporter
Idrottsresor, gruppresor,

arrangemang, m.m.

Tel. 0920-607 70 • www.cronimetnorr.se

K vä l lsöppet t i l 20.00måndagar och tor sdaga r
under ma j månad!

Visst är du rädd om vår miljö? Bra, det är till och med lönsamt! 
Och nu när snön smält bort – släng upp dina gamla, rostiga cyklar, 
den trasiga varmvattenberedaren eller annat metallskrot på släpet och 
kör direkt till Bragegatan 2 i Luleå, ett stenkast från SSAB. 

Här tar vi på Cronimet hand om skrotet och återvinner allt ståloch metallskrot. 
Det sorteras noga och blir råvara vid tillverkning av nytt friskt stål i Sveriges största 
stålverk.

Så sälj ditt skrot till oss. Det är en bra affär, 
både för din plånbok och vår miljö!

Skrot ger
klirr i kassan!

Lite bättre!
070-674 18 43 • 070-536 16 46

www.eg-bygg.se

ENSTRÖM & GRÖNBERG BYGG

Ulf Andersson
Målare
ulfmalare@yahoo.se

Ring även kvällar och helger

070-556 65 14

Rundgatan 10
974 33 Luleå

Målerifirma Ulf Andersson

Gå med i Facebook och få tillgång till snabb och 
enkel information om allt vad som händer i 

Vitådalen, eller något helt annat. 

Några sidor är Rädda Vitåskolan, Högsön, 

Jämtön, Vitå, Vitådalen,  Bilder från Vitådalen, 
Hela Sverige ska leva/ Norrbotten, Fåglar inpå 

knuten, Olika köp och säljsidor, osv. 

Du hittar säkert något som passar just dig.
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URBAN BROSTRÖM
Kungsgatan 26 C Målarvägen 9
961 34 BODEN 955 31 RÅNEÅ

Implantatbehandling
enligt de två världsledande

systemen: Brånemark (Nobel)
och Straumann

Välkommen för konsultation!

0924-553 04

 

  MPV abNya

Malmströms
Plåt & Ventilation AB

0923-64 06 53
Fax 0923-64 06 70, mobil 070-534 06 96, 673 87 69

Töreforsvägen 13, 950 40 Töre

Utför allt inom branschen!

Vad gör du av framtiden?
Nutidsmänniskans tillvaro med tids brist 

och ständigt flödande, informa tion bidrar 

till en känsla av att inte räcka till. Norra 

 Skogsägarnas målsättning är vara en trygg 

sam arbetspartner som du som skogsägare 

kan lita på och utvecklas tillsammans med. 

Är du nyfiken på vilka  
möjligheter Norra Skogsägarna  
skulle kunna bidra med för just dig?  
Kontakta mig gärna! www.norra.se

Leif Wallerström 
Skogsinspektor
070-392 42 84
leif.wallerstrom@norra.se

Vill du köpa färsk fisk, salt-/
surströmming eller löjrom? 

Behöver du röja i din skog?

✔

✔
Kontakta mig så kan jag hjälpa till med detta.

070-382 86 02

VVS-BUTIK
• Installationer • Service

• Hushållsmaskiner • Vattenrening
• Värmepumpar • Badrumsinredningar

Torggatan 27, 955 32 RÅNEÅ
Tel. 0924-105 30, mobiltel. 070-677 09 74

AUKTORISERAD
VVS-INSTALLATÖR

Öppet mån-tis 7-16       lunch 11-12
Övrig tid ring: 070-677 09 74

RÅNEÅ
Ombud för Svenska Spel, ATG, Schenker och DHL

med fräsch och välfylld Frukt & Grönt-
avdelning och charkdisken med massor 

av olika sorters smörgåsmat.

Välkommen!

DIN MATBUTIK!

ÖPPETTIDER ALLA DAGAR

8-21
0924-100 75

 

  MPV abNya

Malmströms
Plåt & Ventilation AB

0923-64 06 53
Fax 0923-64 06 70, mobil 070-534 06 96, 673 87 69

Töreforsvägen 13, 950 40 Töre

Utför allt inom branschen!
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VITÅDALENS BYGGSERVICE
UTFÖR ALLT INOM BYGG MED KVALITÉ:

Men nu trappar jag ned efter 35 år.

Jag slutar inte, men åtager mig bara mindre jobb i fortsättningen. 

Ganska fulltecknat 2016, men fråga mig gärna

Även försäljning av byggnadsmaterial
till låga priser!

GUNNAR ANDERSSON
Öberget 67, 955 96 Vitå (vid skolan)

Tel. 0924-301

 

12, 070-604 20 90


