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Missa inte!

10 maj Fotbollspremiär i div 5 mot Pol/ Svanstein hemma, spelas dock i Råneå
13 maj Fågelskådning Sladastigen. Samling vid Vitåskolan kl 06.00
10 juni Gäddfisketävling i Jämtön
23 juni

Midsommarfirande vid Storåbron i Vitåfors kl. 12-15. Ankrace!!!!

Se vidare, under evenemang sid 9!

Skolan
Sidan 4 & 6

Inflyttare

Fotboll

Skoterklubben

Sidan 7

Sidan 11

Sidan 12

Klubbtidning från Jämtöns AIK/Vitå BK
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2017 Ett ljust år!?
11-manna om vi har folk annars så
spelar vi 9-manna.

Mårten Larsson
Ordförande

Ja då var det återigen dags för en ny
säsong för fotbollen i byn. Vad tror
vi då om fotbollsåret 2017? Ja det
kan bli ett riktigt ljust år. Om vi börjar
med ungdomarna så är de nu uppe i
11-manna ålder och 11-mannalag
på ungdomssidan har vi inte haft på
många år. I skrivande stund så har vi
inte full koll på hur många vi blir i det
laget, och vi har anmält oss som 9manna vilket innebär att vi spelar

Sen så kommer vi att anmäla ett eller
två 5-manna lag. De kommer att köra
igång träningen då planen i Vitå är
redo. Ser vi till seniorlaget så har vi i år
varit väldigt mycket folk på träningarna och en hel del nya spelare har
skrivit på för oss. Vi kommer att
presentera en del av nyförvärven i
detta nummer. Alla spelare kommer
att presenteras individuellt i nr 2 och
3. Spelare har kommit från Luleå
Fotboll, Hörnefors och Råneå.
Råneå har ju tyvärr fått lägga ner
seniorverksamheten, vilket gör att vi
går miste om de två heta derbyna.
Därifrån har i skrivande stund Simon

Ludvig om seniorfotbollen 2017
Vad händer 2017?
Ja vi har i år kunnat ha riktigt bra träningar då vi varit bra med folk på i princip
varenda träning.
Kul! Hur kommer det sig?
Vi är ju några i laget som spelat futsal i korpen, och flera av de andra spelarna
har nu börjat träna med oss, och sen har fler och fler dykt upp, vilket är
jätteroligt. Sen tog ju även IFK Råneå beslutet att lägga ner sin seniorverksamhet och då kom en del spelare därifrån.
Har ni spelat många matcher?
Nja vi har spelat två DM matcher, en förlust och en vinst med mycket bra spel i
den. Sen skall vi ha en till innan seriepremiären. I den bästa av världar så skulle
vi kanske haft ett par till.

Bergman, Oskar Sjöberg, Petter
Karlqvist, Patrik Knochenhauer
och Anton Ahlbäck kommit.
Vi har tränat två gånger i veckan en i
Luleå och en i Råneå. Vi har varit med
i den årliga inomhus turneringen i
pontushallen, samt spelat två
matcher i DM. Borta mot Svartbjörnsbyn förlorade vi med 4-0 och hemma
vann vi med 4-1 mot Unbyns IF. Vi
kommer att spela en träningsmatch
mot Bergnäsets div 5 lag innan det är
dags för seriepremiär den 10e maj
mot Pol/Svanstein hemma.

trettondagsafton och vid skotercrosstävlingen. Vi har även haft
skidtävlingen, med tillhörande
paltkalas. Samtliga arrangemang har
haft bra uppslutning.
I år kommer vi att få nya träningskläder i föreningen, där senior och
ungdomslag får samma modell.
Nä nu får det vara bra för denna
gången, välkomna på våra hemma-matcher både seniorernas och
ungdomarnas.
Mårten.

Med tanke på hur sent det är i år så lär
ju den spelas i Råneå.
Under året så har vi haft pubafton på
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TÄVLINGSRESULTAT
Vuxenklassen
1.A
Lars Löf
2: A Jouni Kokkonen
3: A Herbert Häggström

Undom
Moa Hagberg

Barn
Elias Finchelsen

Tillsammans drog dom upp 398 kg ﬁsk
Det var 219 vuxna anmälda ,19 ungdomar och 20 barn
På startkorten vann Hasse Berg. Stig Granström, Hilding Drugge

Vad tror du om serien då?
Ja det är ju svårt att sia om med dessa ”lag två”, men jag tror och hoppas att vi
tar ett par snäpp uppåt mot ifjol. Och framförallt spelar en bra fotboll, så att
publiken i Vitå kan vara stolt över oss.
Ja publiken får alltså se lite nya spelare i Vitådressen i år!
Jag hörde att ni skall presentera dem i detta blad.
Något annat du vill säga?
Riktigt trevligt att de äldre pojkarna nu är uppe i 11-manna ålder och jag
hoppas verkligen att alla fortsätter, ska verkligen försöka att hinna med dem
lite också. Sen tycker jag att det är bra att vi kommer att ha nya kläder som
genomsyrar hela föreningen, man skall känna en gemenskap från ungdom till
senior. Sist men inte minst skulle jag vilja säga kom och titta på oss i sommar.
Göran Åberg

Midsommarfirande

vid Storåbron i Vitåfors
Midsommarafton kl 12-15
ng
Mingel och Serveri
Dans och Lekar.
Ankrace!!

Välkommen
/Vitå BK

0920-194 15
Murbruksvägen 10
973 45 LULEÅ
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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!

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.

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

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

www.scaskog.com

Ny, om- och tillbyggnader • Reparationer
• Allt för bygget • Bilrutor och glas,
färg, tapeter, järnhandelssortiment
Eko Miljöisolering i Norr AB
Lappviksvägen 25
95531 Råneå
Stefan Larsson
Tel 076-1415506
www.ekomiljoisolering.se

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

Ekonomisk
rådgivning.
Hos oss är ingen fråga för liten eller för stor
för att ställas. Vi rätar ut dina frågetecken
runt din ekonomi. Välkommen!

Vi utför hela
installationen
– en kontakt och fast pris
bara några av fördelarna.
Samarbete med Energiborr i Töre.

..

Lisbeth Aidanpää,
kontorschef

..

Pa´s Värme & Rör AB | Industrivägen 20, Boden | pasvarme.se
Kontakt: info@pasvarme.se | 0921-130 40

Affärsvägen 4, Råneå
0924-601 50
handelsbanken.se/råneå

Thomas Lundström,
rådgivare

Mats Selberg,
rådgivare
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TRIP TO SPIKEN
The Nail is a historical place. Ore
that got transported from the ore
ﬁeld to the furnace in the coast got
loaded on here. The samis drove
the ore with reindeers and sleds,
later the settlers took over. They
drove with horses and sleds.
One Thursday morning the second
march we were going to the Nail.
At ﬁrst we went to Överstbyn to a
man called Love Rynbäck. There
we got to unload the snowmobiles, borrow stuﬀs and prepare
oneself. When we were done, we
started to drive to the Nail. During
the trip we saw some reindeers
and much more. About halfway to
the Nail, we had a break, ate noodles and played in the snow. The
noodles weren’t done yet but it
was delicious anyhow. And then
we continued our trip. About 20
minutes later we arrived to the big
Nail.
There we went inside a big house
and took a look around it. Later me
and Oliver helped Love to carry
bags with ﬁrewood. When we
were done we began our trip to

the little Nail. About 10 kilometers
later we ﬁnally arrived to the little
Nail. We were all happy especially
our teacher Oskar.
The ﬁrst thing did when we arrived
was that me and Oliver once again
helped Love by carrying logs. Later
me, Oliver and Sebastian helped
each other by digging up the
barbeque area. When we were
done, we started a ﬁre and began
to grill sausage. And when everyone was done eating, we went out
with the snowmobiles. We were
looking for a dead tree. We were
going to cut down the dead tree
and get some dry pine. Of the dry
pine, we were going to make a
nourso.
After we cut down the dead tree,
we drove back to the cabin. It was
almost night and me and Oliver did
a walkway to the privy using
snowshoes. For dinner we had
hamburgers. Later we started to
do a nourso. By making a nourso,
we used dry pine that we cutted
earlier. Our teacher Oskar showed
us how to make a nourso. Later we

decided to take a snowshoe walk.
After 15 minutes we decided to
walk back to the cabin. Me, Oliver
and Louise playedyatzy and throw
the pig. Our teacher Oskar then
saw a northern light and showed
us where it was. Me, Oliver and
Louise started to play again after a
while outside. And soon we then
all fell asleep in our sleeping bags.
Next morning we ate breakfast,
cleaned the cabin and loaded our
bags in a big sled. And when we
were done, we started our trip
back to Överstbyn. When we came
back to Överstbyn we unloaded
our stuﬀs. Louises cars wasn’t
working and we had to ﬁx it but
our trip to Spiken was a wonderful
experience.
By: Reiner

Oss kan du räkna med
i skogen.

Som Sveriges största skogsägare känner vi ett ansvar för att alla vi gör affärer med
blir nöjda. Det gäller våra många lokala kunder, entreprenörer vi anlitar och alla privata
skogsägare som vi samarbetar med runt om i landet. En bra affär för dig som skogsägare kan handla om att vi plockar fram största möjliga andel timmer ur din skog. Att
kvaliteten på arbetet vi gör i skogen är hög. Och att din skog tillsammans med vår egen
i slutänden bidrar till klimatsmarta slutprodukter och tillväxt för hela Sverige.

Gör en bra virkesaffär. Kontakta oss!

Erik Furmark
Kalix, Överkalix,
Övertorneå
070-320 50 44

Leif Randeblad
Boden, Råneå
070-555 92 01

EN REJÄL MACK
Hos oss hittar du

• VIDEOFILMER
• LIVSMEDEL
• KIOSK
• TILLBEHÖR
• GDS-HALLAR
• VERKSTAD
• VARM KORV, MOS, KAFFE

RÅNEÅ

0924-100 90

Ekonomisk
rådgivning.
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Annonsklipptävling

Hos oss är ingen fråga för liten eller för stor
för att ställas. Vi rätar ut dina frågetecken
runt din ekonomi. Välkommen!

ENS BYGGSERVICE

T INOM BYGG MED
AnnonsörKVALITÉ:

appar jag nedSidan
efter 35 år.

åtager mig bara mindre jobb i fortsättningen.

Annonsör

att välja blandAnnonsör

Sidan

Sidan

Nimbus är mycket populär med sin
kurviga och lite kraftigare kropp och
ligger skönt i handen.
Nimbus är försedd med en hög-kvalitativ plastjumbopatron med blått
bläck.
Finns nu även i 4 läckra
transparenta färger.

Allt inom
Annonsörgräv- och
Lisbeth Aidanpää,
Sidan Thomas Lundström,
traktorarbeten
kontorschef
rådgivare

Ulf Anders
Annonsör

Mats Selberg,
rådgivare

Sidan

300 st

inkl enfärgstryck

Namn: ________________________________________

tecknat 2017, men fråga mig gärna

Många färger!

ÖHMANS GRÄV
I VITÅ AB

OssAnnonsör
kan du räkna med
Sidan
i skogen.

1.990:- + moms

Adress:
________________________________________________________________
0924-300
73

B-G
070-675
12
Vinnare av annonsklipptävling nr 4 2016 Daniel Åkerström, Råneå
och Lena
Forsberg,82
Rörbäck

Målare
ulfmalare23@gmail.com

ljning av byggnadsmaterial
Affärsvägen
4, Råneå
Fredrik
070-675 82 11
Grattis till 2 Sverigelotter vardera. Ni kan maila0924-601
era svar till
50vitagunnar@telia.com eller Gunnar Andersson Öberget 67 95596 Vitå
till låga priser!
handelsbanken.se/råneå

Grattis!

Avafors och Luleå

Metallskrot 070-556 65
Tel 0970-248 60 | Järnvägsgatan 13, Malmberget | Epost: info@grafex.se

Som Sveriges största skogsägare känner vi ett ansvar för att alla vi gör affärer med
blir nöjda. Det gäller våra många lokala kunder, entreprenörer vi anlitar och alla privata
skogsägare som vi samarbetar med runt om i landet. En bra affär för dig som skogset 67, 955 96ägare
Vitåkan(vid
skolan)
handla
om att vi plockar fram största möjliga andel timmer ur din skog. Att
0924-301 12,kvaliteten
070-604
20 90
på arbetet
vi gör i skogen är hög. Och att din skog tillsammans med vår egen
i slutänden bidrar till klimatsmarta slutprodukter och tillväxt för hela Sverige.

UNNAR ANDERSSON

Vi vill också värna om miljön. Låt inte skrotet hamna ute i naturen!
Gör en bra virkesaffär. Kontakta oss!
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 överblivna metaller.
Genom att lämna ert skrot så får föreningen in pengar som vi alltid behöver och naturen hålls renare och ingenting står ute och rostar och skräpar. Den som tycker att han själv vill ha pengarna för skrotet får ju själv ombeErik Furmark
Leif Randeblad
Kalix,
Överkalix,
Boden,
Råneå
sörja
transporten
till Cronimet
AB på Bragegatan i Luleå.
Övertorneå
070-320 50 44

070-555 92 01

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, jordbruksredskap, järnspisar. Ja, egentligen all plåt och järnskrot.
OBS! Motorer och växellådor måste vara tömda på olja.

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.
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.

SPARA DETTA!

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

Bredbandsinfo

Johan Öhman

070-675 82 14

Nu går vi i väntans tider. Vitådalens bredbandsprojekt
är ute för upphandling och anbuden ska vara inne
2/5 till Zitius. Mer information kommer så fort Zitius
har gett oss något att berätta. Det är fortfarande
möjligt att anmäla sin fastighet för anslutning på
fibertillalla.se.
Har ni frågor angående inskickade avtal kontakta
landsbygd@zitius.com
Bredbandsgruppen Vitådalen
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ISVAK
Första december badade vi isvak.
Det var tre tjejer och sju killar som
badade. Efter doppet i isvaken
bastade alla tillsammans för att bli
varm. Oskar hade säkerhetsgenomgång innan vi gick ner i vaken. Alla
som badade hade ett rep runt magen
och isdubbar för säkerhetens skull.
De ﬂesta var nervösa för att gå ner i
vaken. När man kom ner i vattnet var
det kallt och alla upplevde en känsla
som vi aldrig erfarit tidigare. Och när
vi kom upp så åkte alla skotern
förutom en elev som sprang upp
till bastun.
En elev säger så här:
Jag kände mig blöt när jag gick ner, men när jag gick upp
kändes det kallt. Det bästa med upplevelsen var att gå ner i
vattnet. Eleven skulle inte vela göra det igen.
Den andra eleven säger att:
Jag kände mig kall och obekväm, men varmare än vad jag
hade förväntat mig. Det bästa med upplevelsen var att jag
vågade bada isvak och skulle gärna göra det igen.
Det skulle även skribenterna göra om

FLUGBINDNING

Flugbindningen på Vitåskolan (år 4-6) började med att en elev
ville binda ﬂugor på Elevens val. Den idén tyckte läraren Mattias
Strand var bra. Vid det första tillfället som vi skulle binda ﬂugor
började vi med att titta på en ﬁlmsnutt på Youtube där dagens
ﬂuga knöts, en Red tag.
Först visade Mattias de olika moment som görs för att binda en
Red tag. Först sätts kroken fast i ﬂugbindarstäd sen fästs tråden
på kroken o en garntuss fäst i krokböjen. Efter det lindas pågågelherl runt kroken och avslutningsvis binds ett kraghackel vid
krokögat.
Eleverna satte sig sedan vid sina medhavda städ och påbörjade
tillverkningen av Red tags. Eleven Oliver Kristoﬀersson som är en
erfaren ﬂugbindare hjälpte sina kompisar med att binda ﬂugor.
Vi har hunnit med fyra tillfällen då vi bundit ﬂugor på skoltid. De
ﬂugor vi bundit är Red tag, Guldribbat haröra med guldskalle,
Superpuppan och Rackelhanen. Alla giftiga ﬂugor för Öring och
Harr.
Oliver Kristoﬀersson, Viktor Eriksson och David Hedenström.

Tecknad serie av Robin Storelv Karlsen
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INFLYTTARE TILL VITÅDALEN
Djur och natur, bland Maritas
bästa vänner
Marita Nordström är inflyttad till Vitå
för snart 3 år sedan. Född och uppväxt i
Luleå och även i Kalixbygden. Hemmanet
ledde henne till Vitå, då hon varit på jakt
efter ett gårdsställe för att kunna
bedriva sina intressen. Allt som har med
djur, natur, skogen och harmonin och
magin här i, gamla dialekter och gamla
seder och bruk ligger henne mycket
varmt om hjärtat.
Marita har studerat vid konstnärsinriktad utbildning bland annat i
Stockholm och haft separatutställningar
bland annat vid Liljevalchs och Norrbottens museum. Arbetar gör hon med
med måleri, tygtryck, järn- och silversmide, smycken, skulptering, installationer, tovning och spinning som behövs
för sina textilalster. Tidigare har hon
arbetat inom vård och omsorg i Kalix.
Djuransvarig på friluftsmusèet Hägnan
står också på hennes cv och en tradition
har blivit att på valborgsmässoafton åka
till Hägnan med fåren och ha fårmys och
fårklippning publikt, vilket är väldigt
uppskattat. Nu jobbar hon i skolans värld
som resursperson för elever med
särskilt behov av stöd. Förra skolåret i
Vitå och numera i Råneå.
Djuren då, ja nog har hon egna djur nu

också som hon ger mycket av sin kärlek
till. 5 gutefår, 3 lappgetter, 3 katter och 3
hundar hör till ”boskapen”. En av getterna mjölkas 2 gånger per dag och förutom att den fantastiska mjölken dricks,
tillverkar hon getost, kaffeost, ”getfil”
och ”getvåfflor”.
-Lill-Klöv ( en av getterna) är helt
fantastisk! Marita tackar henne varje
dag! Lill-Klöv är dessutom väldigt
punktlig. Klockan 6 varje morgon klapprar det på bron bak'i dörren, då tycker
hon det är mjölkningsdags, berättar
Marita
Mjölken är jättegod! smakar nästan som
vanlig komjölk, möjligen lite starkare och
enligt undertecknad ganska god faktiskt!,
efter en försiktig getmjölkshutt!
Hur trivs Marita då här i Vitå? Jo, väldigt
bra, alla är så trevliga, hjälpsamma och
snälla. Här finns egen mark för djuren
att beta av och mycket mumsigt sly!
Djuren är väldigt lydiga och smiter inte
iväg eftersom dom blivit lärda.
Dessutom får dom gå lösa stor del av
tiden och verkar uppskatta det. Väldigt
snälla och sociala getter och får.
- Kliar gärna, ofta och länge och
samtidigt!, myser Marita

Emma är ju född och uppväxt i Råneå,
nere i Ön som man säger. Stor del av
släkten finns ju i Vitådalen, så det föll sig
ganska naturligt för Emma att hamna här.
Emma trivs också väldigt bra här och
uttrycker, ”som en frid när man kommer
hem”. Huset ligger ju lagom avskilt och
närmaste grannar bor ju ca 100 m bort.
Det finns alltid något att pyssla med när
man har eget jämfört med att bo i lägenhet. Emma uppskattar också att det finns
en del sysslor att göra med hus och
tomt. Man får intrycket att Emma fast
hon är så ung och redan bor i ett eget
hus, verkligen vet vad hon vill med livet
Emma är utbildad konditor och bagare
och jobbar i Fazers lunchrestaurang på
LTU i Luleå. Där får hon göra alla
förekommande sysslor från bagare till
kassörska. Jobbet trivs hon också väldigt
bra med. Det har ganska normala och
regelbundna arbetstider. Hon kör egen

Marita är sugen att starta upp ett
”kulturcentrum” i bygden. En knutpunkt
för andra konstnärligt och kulturellt
intresserade och hitta en lämplig lokal
att starta upp i. En plats där man kan
måla, spinna, väva, sy, baka, skapa, sälja
och allt som hör till. Vi behöver attraktioner i bygden, både för innevånare och
turister. Tag gärna kontakt med Marita
de som har liknande intressen, kreativa
personer behövs det flera av!

”Kelgrisen",
gutefåret Stjärnöga

Om hon skulle sakna nåt i närheten av
sitt hemman kunde vara en å elller bäck
där djuren naturligt kunde gå och dricka.

INFLYTTARE TILL VITÅDALEN
Emma Johansson 21år bor sedan ca
1,5 år i Jämtön på norra sidan av E4:an,
det som kallas Ön. Efter att hon flyttat
hemifrån blev det mellanlandning i en
lägenhet i Råneå. Men hon kände att ett
liv i lägenhet måste bli kortvarigt. Emma
längtade efter något eget lantligt ställe, så
när detta fina lilla hus med tillhörande
7-8 ha blev till salu slog hon till. Huset är
ca 80 m², timrat med fräscha ytskikt på
såväl ut- som insida. En del har fräschats
upp sedan inflyttning där hon och
föräldrarna hjälpts åt. Dessutom går ju
huset att bygga ut om det någon dag blir
för litet, med familj och sånt.

Sammanfattningsvis kan sägas att hon
nog lever som hon lär. Djur och natur
tätt inpå sig i en tydlig harmoni.

bil till jobbet och upplever inte det som
något som helst problem.Till fritidsintressena hör bl.a fotografering, bakning
och matlagning samt att vistas ute i
naturen.
Emma tycker att det mesta finns i Vitådalen och saknar inget särskilt. Hon tycker
att det är viktigt att skolan och förskolorna finns kvar. Det skapar mycket
framtidstro tillsammans med fiber och
den övriga utvecklingen av vår bygd som
vi alla gemensamt försöker göra
Något som är signifikativt för våra unga
inflyttare i Vitådalen är ju, att många av
deras kompisar som bor i lägenheter
också ofta uttrycker, ”så här vill vi ju
också bo”. Så det finns hopp för Vitådalen och vi hälsar härmed Emma hjärtligt
välkommen bland oss!

BARBRO NILSSON I RÖRBÄCK ÄR

HOMIATRIKER
Vad är och vad gör en homiatriker och
undrar nog många med alla rätt?
Vad en snickare, elektriker, målare o.s.v.
gör är ganska uppenbart.
En homiatriker är en sorts ”naturläkare”
som ser till hela människan, inte enstaka
symptom eller sjukdomar. Man försöker
hitta den bakomliggande orsaken.
Barbro har varit homiatriker i mer än 20 år.
Yrkesutbildningen är 5-årig och i grundutbildningen lär man sig bl.a. anatomi,
histologi, akupunktur,kiropraktik, irisdiagnostik, zonterapi och massage.
Vid ett första besök görs irisdiagnostik,
och vanlig fysisk undersökning, samt ett
antal frågor som ska besvaras. Därefter
väljs en lämplig behandlingsmetod eller
en kombination av flera. Vissa medicinska
problem och sjukdomar hänvisas till den
vanliga sjukvården.
Barbro har vidareutbildat sig i ämnet. Hon
är även aukt. komplementär- och alternativmedicinare, dipl. kraniosakral terapeut
och dipl. Homiatriker.
Behandlingarna ligger inte inom Region
Norrbottens eller Försäkringskassans
område. Kostnaden får kunden betala
själv, men den är betydligt billigare än hos
t.ex. en massör. För den som har besvär i
axlar, leder, rygg m.m. kan detta vara en
väg till lösning på ett problem.

Tygtrycket heter "Medicin för schelo"
(medicin för själen på kalixbondska)
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Lokaler att hyra
Forshedsgården
Plats för 60 personer, fullt utrustat kök.
Bokning: Margareta Roos 0924-620 32
eller 070-668 39 29

Bagarstugan i Jämtön
Bokning: Ingrid Åkerström 0924-311 22
Rörbäcks Havsbad och Camping
Rlrbäcks turism och fritid ek. förening, äger
sedan 2017 campingen i Rörbäck. Där finns
84 Husvagnsplatser, el, uthyrningsrum,
stugor, servicebyggnad och Café. Duch, WC
och buolebana. Information Reine Lundqvist
tel. 070-679 28 32 eller via FB Rörbäcks
turism och fritid.

Bagarstugan i Forshed
Bokning: Stina Roos 0924-620 33
Vitå Folkets hus
Plats för 200 personer, fullt utrustat kök.
Bokning: Anna Eriksson 070-549 79 35
Vitå Bygdegård
Bokning: Elisabeth Öhman 0924-300 73

Grillkåta i Rörbäck
vid Rörbäcks hamn. Plats för ett 30-tal
personer. Bokning Göran Åberg 0924-311 36
eller 070-299 82 16

Bagarstugan i Vitå
Bokning: Ulla Johansson 0924-300 77

Möjliheternas Älvdal!
I Vitådalen finns goda möjligheter att bo, leva och ha en aktiv fritid.
Här finns skola och förksolor, det är nära till service i Råne och Töre
och pendlingsavstånd till Luleå, Kalix och Boden.
Här erbjuds föreningsliv, naturupplevelser, bra fiskevatten
och bad i sjöar, älv och hav.

Välkommen!
Byar i samverkan
Information:
Margareta Roos Forshed

0924-620 32, 070-668 39 29

Lars Nilsson, Vitå		

0924-350 40, 072-702 70 10

Anna Säthergren, Högsön

070-692 20 31

Eskil Johansson, Jämtön

0924-311 24, 070-676 82 29

www. vitadalen.se

Facebook-grupper:
Vitådalen, Högsön, Jämtön,
Vitå, Rädda Vitåskolan och
Bilder från Vitådalen.

NYHET
!

Rörbäcks hamnförening
Gäst och Djuphamn. Information Mikael
Gladh 070-364 11 11

Vitå BK:s Klubblokal
Möjlig för tillfällig camping för tält,
husvagn el. husbil. Eluttag 220v, toaletter,
dusch och bastu, tvätt och kök,
Boulebanor, grillplats och klippta gräsytor.
150:-/dygn + tillägg för elström.
Bokning:
Gunnar Andersson 070-604 20 90

Strömsundhemmet
Öppet maj-oktober.
Sommarcafé, juni- augusti.
Läger, kurser, konferenser, bröllop,
vandrarhem, stugor för uthyrning.
Matsal för 60 + 40 personer. sängplatser för
ca 100 personer. Vedeldad bastu, dusch,
badstrand.

Högsöns Bygdegård
Plats för 80personer, Fullt utrustat kök.
Bokning: Anna Säthergren 070-692 20 31
Bagarstugan i Högsön
Bokning: Anna Säthergren 070-692 20 31

Upplysningar och bokning: 070-813 30 81
www.stromsundshemmet.se, FB stiftelsen
Strömsundshemmet,
mail strundsundshemmet@gmail.com
Församlingsexp i Råneå 0924 577 50

Jämtögården
Plats för 150personer. Fullt utrustat kök.
Bokning: Eskil Johansson 0924-311 24 ,
070-675 82 29 eller via www.jamton.se
Övrigt: Tennisbana och Hockeyplan.

www.jamton.se

VITÅDALEN

Fiskevatten
Metträsket
Premiär 11 juni 2017 kl. 09:00
Regnbåge inplantering 600 kg/år.
Utsättning 2-3 ggr per år.
Bivacker, eldstäder, handikappbrygga,
toaletter.

Hovlössjön
Gädda, Aborre, Sik, Löja och inplanterad Öring.
Dyngskort: 50kr. Årskort 250kr.
Familjekort 300kr (2 vuxna 2barn under 16år).
Mossaträsk - Där gäller dygnskort i Hovlössjön.
Fiskekort:
Sven Erik Drugge 070-672 018
Monica Hansson 070-204 96 66
Annica Drugge 070-524 92 32
Greta Roos 0924-620 31 el. 070-239 95 95
Båt för uthyrning, nyckel hos Sven-Erik Drugge.

Fiskekortförsäljare:
swich på tel 070-353 11 81
Notera namn samt datum och starttid
för fisket.
Medborgarkontoret Råneå,
Vildmarksshopen, Mieko Fishing,
Camilla Bäckström Laviksvägen 22,
Eskil Johansson Laviksvägen 63 i Jämtön.
100 m från f.d. affären i Jämtön finns en
postlåda med en gul lapp på, där kan fiske
kort kan lösas.

Djupträsket Vitådalens skoterklubb
Regnbåge planteras två gånger/år,
Fiska med drag, mete eller fluga.
Max tre ödelfiskar/dygn.
Bryggor eldplatser och utedass.
Fiskekort:
Dygnskort medlem 90 kr, Icke medlem 100 kr,
årskort familj 500 kr, årskort enskild 350 kr.
För årskort krävs medlemskap i skoterklubben.
Betalning med Swish till Anders A och Arne O
mob-nr. Notera namn, datum och klockslag när
fisket ska börja.
Anders A: 0924-300 82 el. 070-550 17 82,
Arne O 0924-300 29 el. 070-587 54 66.
Ture Roos 0924-620 33,
Greta Roos 0924-620 34,
Håkan Hellman (Morjärv) 0923-50237
samt OK i Töre 0923-640 410

Fiskekort: Se info www.jamtonsff.se eller
kontakta Stefan Johansson 0924-311 81 el.
070-353 11 81.

Rikti Dockas

Mot Vouddas

Dockasberg

Mot Norriån
Renoträsket

Mot Överkalix

Tallberg
Grundforshed

Storkrokberget 307m
tån
Vi

Renoträsk
Aborre, gädda, ädelfisk.
Fiske med drag, mete eller fluga.
Bivacker och eldplatser.
Dygnskort: 100kr. Årskort: 400kr,
2 vuxna 2 barn under 16 år.
Fiskekort: Sven-Anders, Ahlbäck,
Grundforssel, 0924-60020
Margareta Roos, Forshed, 0924-620 32
Fiskekort även via www.ifiske.se

Långsel
Forshed

Badplats

Hovlössjön/Storsjön

Långsund

Kvarnberg

Bjurånäsvägen

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 också. Vill man
inte läsa, går den ju att bränna.
Trots vår beställning har det ändå
visat sig att utdelningen inte
fungerar till 100%.

Djupträsket

Hovlös

mot Boden

Hataträsket

Avafors

356

Långsmalatjärn

Långtjärn

mot Morjärv

691

Vitåfors

Heden

694

693
Vitå
Högsön

Sladan

Vitåfjärden

Råneå

Informationen om Vitådalen
E4

finns på google maps.
QRscanna direkt till
telefonen eller
http://g.co/maps/9r3qb
mot Luleå

Kängsön

mot Haparanda

Högsöfjärden
Jämtöfjärden

Strömsund

mot Töre

Metträsket

Jämtön
Jämtö- Inre Kvarnträsket
avan
Yttre Kvarnträsket
Rörbäck
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Utflyktsmål

Evenemang

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

Maj
13

Sladastigen
Naturstig som utgår från skolan i Vitå och leder till sjön Sladan, en
av kustlandets artrikaste fågelsjöar. Bivacker med eldplatser,
utsiktstorn och informationstavlor. Längd totalt ca 4 km.

Juni
6

Promenadväg längs Sladans Strand
Utgår från anslagstavlan i Högsön. Vägen är ca 3km. Bivack med
eldplats vid Rödnäset.

10

Naturstig fram till Orkidélokal
9 km från E4 förbi Jämtön, t.v. vid kronkilvägens infart 2 km innan
Rörbäck finns informationstavla som visar naturstigens
sträckning. Längs stigen finns information som belyser
naturskogens karaktärer i vårt skogslandskap. Vid kvarnträsket kan
man vi midsommartid 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 öster 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 information 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 camping.
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.

Nornavandring, saml. kl. 10 vid
Bussgaraget, norra byn i Råneå.
Olle Andersson tel. 070-368 49 64
Gäddfisketävling i Jämtön,
start kl. 10. Se annonser.
Fiskepremiär i Metträsket kl. 09
Besök vid Skåpberget intill
Forsträskhed. Samling vid
Kvarnåskolan Niemisel kl. 18.
Olle Andersson 070-368 49 64
och Studiefrämjandet.
Midsommarfirande vid badplatsen
”Storåbron” i Vitåfors, kl. 12-15.
Vitå BK och andra festfixare.
Gudstjänst i Tallberg kapell, kl. 11
Efter gudstjänsten serveras kyrklunch och
kyrkkaffe, auktion, lotterier m.m.
Arr. Gunnarsbyns församling.

11
14

23

25

Juli
1

1
2
7
8-9
29
29
Augusti
5

Badplats m grillplats Storåbron
Badplatsen vid Vitåälven i Vitåfors. Grillplats, omklädningsrum
och vedeldad bastu.

5

Rikti Dockas
Nybyggargård från 1850-talet. Ej farbar bilväg före midsommar. En
kort naturstig leder till rester av mycket 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 5mil. Vitån har
flera fina sträckor för paddling. Under vårflödet är Vitån vattenrik
och flera forsar kräver vana paddlare. Familjevänlig nybörjarpaddling hittar man tex. i trakterna kring Långsel och längs sträckan
från Storåbron ned till Vitåfjärden. För havs- och skärgårdspaddlare bjuder Råneå skärgård på fina möjligheter med Rörbäck,
Jämtöavan, Strömsund och Kängsön som bra utgångspunkter.
Kanot och Kajakuthyrning 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 - fiske och bad
Luleå kommuns största sjö, ca 9km lång, 3-4km bred och med ett
djup på 25m. Det finns även ca 20st mindre 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
Mallan Hovlös och Kvarnberg finns en stig från stora vägen, som
leder fram till kvarnplatsen med rast- och eldplats. Skylt med
hänvisning finns vid vägen.
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
köksutrustning finns i kojan. Vitådalens skoterklubb ansvarig.
Avafors masugn
Gammal masugnruin, verksam åren
1834-1887. Rastplats med eldstad och gångvänlig mark. Enorm
blomprakt
under sommaren.
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

19-20

26

Jämtön-jämtögården
Högsön - Bygdegården
Vitå- Vitåskolans södra ingång
Forshed - Forshedgården
Långsel - Långsel 286
Långstjärn - Långstjärn 644

Fågelskådning Sladasigen. Saml.
Vitåskolan kl. 06. Olle Andersson
070-368 49 64 och Studiefrämjandet.

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.

Naturstig Vitåfors - masugnen i Avafors
Vandringsled Vitån med bivacker, eldplatser och information längs
stigen. Informationstavlor i Vitåfors och vid masugnen i Avafors.
Ledens längd ca 10 km.

Hjärtstartare finns här:

Jämtödagen. Utställning, underhållning,
försäljning och sommargudstjänst.
Se annonsering.
Fest i Rörbäck, med band.
Se annonsering.
Strömmingsfest i Forshedsgården kl. 12-15.
Arr. Forsheds Byaförening.
Cafékväll i Högsöns bygdegård.
Se annonsering.
Högsödagarna, se annonser eller kontakta
Anna Säthergren 070-629 20 31
Fotbollens dag på Vitå IP, Vitå BK/JAIK
Sommarfest i Vitå Folketshus,
se annonsering. Arr. Vitå Folketshus.
Grävardagen 2017 Vitåfors Maskinmuseum
Arr Nils Engfors. Se annonsering FB,
anslag m.m.
Musikcafé med livemusik i Forshedsgården
kl. 12-15. Arr. Forsheds byaförening.
Hantverk och mat i naturbygd. Forsnäs
bygdegård, Bjurådalen. kl. 11-19.
Arr Råneå Hushållningssällskap.
Bagarstugedagen i bagarstugan i
Vitå kl. 12-14

September
15
PRO Jämtöns surstömmingsfest.
Se affischering.
Oktober
29
Hantverksmarknad med mannekänguppvisning på Vitå folketshus kl. 11-15
Vitå BK. Se annonsering.
November
December
8
PRO Jämtöns Julfest. Se affischering.
13
Luciafest i Jämtö Småkyrka. Se affischering.
25
Julotta i Jämtöns småkyrka.

Bostad,hus/fritidshus
i Vitådalen

Bygga, köpa, hyra eller sälja?
Har du frågor eller tips?
Kontakta oss, vi förmedlar
informationen vidare.

vitabk.se så stödjer du oss
utan att det kostar dig
något extra.

STÖD VÅRA 
FÖRENINGAR!
KÖP LOTTER
AV OSS!
BINGOLOTTER OCH

Gunnar 070-604 20 90

Tillfälliga övernattningsrum/stugor
Stuga vid Renoträsket
(Ej vinterbonad)
Sven-Anders Ahlbäck 070-621 27 37

Bagarstuga i Rörbäck
vid havet (Vinterbonad)
Mervi Forsberg 073-065 52 63
Fler alternativ kan finnas,
Kontakta Gunnar Andersson för upplysning

Vill du hjälpa?
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.

SVERIGELOTTER
I VITÅ

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

HOS GUNNAR
070-604 20 90

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

Medlemsavgift:

J/V-bladet önskas

ra!
spa

SPELA ALLTID VIA VÅR HEMSIDA

Gunnar Andersson, Vitå, 070-604 20 90
Paul Brännström, Högsön, 070-513 92 63

Repotagetips till

p
Klip

ch
ut o

Familj 50:-

BILLIGAST I SVER

IGE?!

Enskild 25:-

Inga deltagaravgifter eller andra avgifter tillkommer!

JÄMTÖNS AIK
Styrelsen
Ordförande
Vice ordf
Sekreterare
Kassör
Ledamöter
Suppleanter

Medlemsavgift:

David Andersson
Öystein Karlsen
Jeanette Ek
Lars Berg
Roger Ivaska & Erika Drugge
Sara Ahlbäck & David Henriksson

Familj 100:-

Enskild 50:-
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Skärtorsdag på Vitåskolan innebär
snöskulpturdagen, en tradition som
hållit i sig nästan från det att isen
drog sig undan och dinosaurierna
dog ut.

Allt byggs upp med blod, svett och
tårar med hjälp av spadar, sågar,
hackor och spett för att sedan färgas
i regnbågens alla färger.

Inte riktigt så länge kanske, men
sedan 1990 har barnen tillsammans
med föräldrarna kämpat med de
snöhögarna som ﬁnns på skolgården vid Vitåskolan och skapat riktiga mästerverk.

I år har 90 personer, både barn,
föräldrar och före detta elever slagits om äran om vem som tar hem
första priset i form och fantasi. En
av de elever som var med vid de
första tävlingarna stod i år i en av
högarna, men den här gången som
förälder.

Från första början hade man även
sparkstafett som man tävlade i
vilket nu har blivit utbytt till
bollkastning där man ska pricka
bollen och samla poäng till laget.
Förmiddagen bjuds det på bullar
som eleverna har bakat på skolan.

Det är en dag som visar på den
härliga gemenskap som ﬁnns i vår
dal, där det inte spelar någon roll
hur gammal du är. Det viktiga är att
skapa något tillsammans.

Genom åren har vi kunnat se en
mängd olika skapelser på skolgården, allt från sköldpaddor, drakar
och skattkistor till ägg, kycklingar
och båtar.

/DQWWRV5|U$%
+|JV|Q
GHWHQGDQXPPHUVRPU|UGLJ
$QGHUV

BR KARLSEN AB

073-181 26 88

070-603 11 91
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Främre från vä Ludvig Carlsson, Johan Ström, Rolando Tapio, Andrey Artygin, Petter Karlqvist, David Marklund/ Lundin, Andrè Blomstig, Oskar Sjöberg
Bakre från vä Sonny Engman, Ludvig Ånnhagen, Benjamin Sulaj, Olle Bertilsson, Grevi Malombo, Joel Carlsson, Viktor Hammar, Markus Tomtèn, Leo Granqvist, Mårten Larsson
Omgång 1
2017-05-07
2017-05-07
2017-05-10
2017-05-24

2017-06-14
GSK/GMFF - Överkalix IF ..............................................0
IFK Kalix 2 - Pajala/OAFF 2 ............................................0
Vitå BK - Polcirkeln/Svanstein FF .................................0
Parkalompolo IK - Kiruna FF 2 ......................................0

Omgång 8

Polcirkeln/Svanstein FF - GSK/GMFF ..........................0
Assi IF - Parkalompolo IK ..............................................0
Pajala/OAFF 2 - Vitå BK .................................................0
Kiruna FF 2 - IFK Kalix 2 .................................................0

Omgång 9

Omgång 2
2017-05-13
2017-05-13
2017-05-14
2017-08-12

Omgång 3
2017-05-16 GSK/GMFF - Pajala/OAFF 2 ..........................................0
2017-05-21 Vitå BK - Kiruna FF 2 ......................................................0
2017-05-21 IFK Kalix 2 - Assi IF .........................................................0
2017-05-21 Överkalix IF - Polcirkeln/Svanstein FF .........................0

Omgång 4
2017-05-27 Parkalompolo IK - IFK Kalix 2 .......................................0
2017-05-28 Assi IF - Vitå BK..............................................................0
2017-05-30 Pajala/OAFF 2 - Överkalix IF..........................................0
2017-05-31 Kiruna FF 2 - GSK/GMFF................................................0

Omgång 5
2017-06-04
2017-06-06
2017-06-06
2017-06-06

GSK/GMFF - Assi IF ..................................................0
Vitå BK - Parkalompolo IK .......................................0
Överkalix IF - Kiruna FF 2 ........................................0
Polcirkeln/Svanstein FF - Pajala/OAFF 2 ................0

Omgång 6
2017-06-10
2017-06-11
2017-06-11
2017-06-11

IFK Kalix 2 - Vitå BK...................................................0
Kiruna FF 2 - Polcirkeln/Svanstein FF.......................0
Assi IF - Överkalix IF..................................................0
Parkalompolo IK - GSK/GMFF....................................0

Omgång 7
2017-05-01
2017-06-13
2017-06-14

GSK/GMFF - IFK Kalix 2.............................................0
Pajala/OAFF 2 - Kiruna FF 2......................................0
Överkalix IF - Parkalompolo IK................................0

2017-06-18
2017-06-19
2017-06-20
2017-06-22
2017-06-27
2017-06-29
2017-07-02
2017-08-01

Polcirkeln/Svanstein FF - Assi IF..............................0

2017-08-27
2017-08-27

IFK Kalix 2 - Överkalix IF...........................................0
Assi IF - Pajala/OAFF 2..............................................0
Vitå BK - GSK/GMFF....................................................0
Parkalompolo IK - Polcirkeln/Svanstein FF.............0

Omgång 15

Överkalix IF - Vitå BK................................................0
Polcirkeln/Svanstein FF - IFK Kalix 2........................0
Kiruna FF 2 - Assi IF...................................................0
Pajala/OAFF 2 - Parkalompolo IK............................0

Omgång 16

Polcirkeln/Svanstein FF - Vitå BK............................0
Överkalix IF - GSK/GMFF............................................0
Pajala/OAFF 2 - IFK Kalix 2.......................................0
Kiruna FF 2 - Parkalompolo IK..................................0

Omgång 17

IFK Kalix 2 - Kiruna FF 2.............................................0
Parkalompolo IK - Assi IF..........................................0
Vitå BK - Pajala/OAFF 2............................................0
GSK/GMFF - Polcirkeln/Svanstein FF.......................0

Omgång 18

Omgång 10
2017-08-05
2017-08-06
2017-08-06
2017-08-30

Omgång 11
2017-05-13
2017-07-29
2017-08-09
2017-08-09

Omgång 12
2017-08-13
2017-08-15
2017-08-15
2017-08-19

Polcirkeln/Svanstein FF - Överkalix IF......................0
Pajala/OAFF 2 - GSK/GMFF........................................0
Assi IF - IFK Kalix 2.....................................................0
Kiruna FF 2 - Vitå BK.................................................0

Omgång 13
2017-08-20
2017-08-20
2017-08-22
2017-08-23

IFK Kalix 2 - Parkalompolo IK...................................0
Överkalix IF - Pajala/OAFF 2....................................0
Vitå BK - Assi IF..........................................................0
GSK/GMFF - Kiruna FF 2...........................................0

Omgång 14
2017-08-27
2017-08-27

Kiruna FF 2 - Överkalix IF..........................................0
Pajala/OAFF 2 - Polcirkeln/Svanstein FF..................0

DI V 1:4 P O JK A R GRU PP B
JUNI

MAJ
2017-05-03

Sävast AIF - Södra United..............................0

2017-05-03

IFK Arvidsjaur FK - Storfors AIK ......................0

2017-05-03

FC Norrsken - Jämtö/Vitå BK ........................0

2017-05-03

Notvikens IK - Bergnäsets AIK .......................0

2017-05-06

Södra United - Notvikens IK ..........................0

2017-05-07

Assi IF - IFK Luleå..........................................0

2017-05-10

Bergnäsets AIK - FC Norrsken........................0

2017-05-10

Jämtö/Vitå BK - IFK Arvidsjaur FK .................0

2017-05-10

Storfors AIK - Assi IF....................................0

2017-05-10

IFK Luleå - Sävast AIF...................................0

2017-05-13

Södra United - Bergnäsets AIK ......................0

2017-05-17

Sävast AIF - Storfors AIK ..............................0

2017-05-17

Assi IF - Jämtö/Vitå BK..................................0

2017-05-17

IFK Arvidsjaur FK - Bergnäsets AIK ................0

2017-05-17

FC Norrsken - Notvikens IK ..........................0

2017-05-17

IFK Luleå - Södra United................................0

2017-05-24

Notvikens IK - IFK Arvidsjaur FK ....................0

2017-05-24

Bergnäsets AIK - Assi IF...............................0

2017-05-24

Jämtö/Vitå BK - Sävast AIF...........................0

2017-06-07

C Norrsken - Assi IF......................................0

2017-06-07

Notvikens IK - Sävast AIF..............................0

2017-06-07

Bergnäsets AIK - IFK Luleå.............................0

2017-06-07

Jämtö/Vitå BK - Storfors AIK .........................0

2017-06-07

Södra United - IFK Arvidsjaur FK ....................0

2017-06-14

Sävast AIF - FC Norrsken...............................0

2017-06-14

Assi IF - IFK Arvidsjaur FK ............................0

2017-06-14

Jämtö/Vitå - Södra United............................0

2017-06-14

Storfors AIK - Bergnäsets AIK .......................0

2017-06-14

IFK Luleå - Notvikens IK ...............................0

2017-06-21

IFK Arvidsjaur FK - Sävast AIF.........................0

2017-06-21

FC Norrsken - IFK Luleå..................................0

2017-06-21

Notvikens IK - Storfors AIK ...........................0

2017-06-21

Bergnäsets AIK - Jämtö/Vitå BK ....................0

2017-06-21

Södra United - Assi IF...................................0

2017-06-28

Sävast AIF - Assi IF.......................................0

2017-06-28

Bergnäsets AIK - Södra United......................0

Assi IF - GSK/GMFF......................................................0
Parkalompolo IK - Vitå BK........................................0

2017-08-31 Vitå BK - IFK Kalix 2........................................................0
2017-09-03 Överkalix IF - Assi IF......................................................0
2017-09-03 Polcirkeln/Svanstein FF - Kiruna FF 2..........................0
2017-09-03 GSK/GMFF - Parkalompolo IK..................................0
2017-09-09
2017-09-10
2017-09-13
2017-09-13
2017-09-17
2017-09-17
2017-09-17
2017-09-17

Assi IF - Polcirkeln/Svanstein FF.............................0
Parkalompolo IK - Överkalix IF...............................0
IFK Kalix 2 - GSK/GMFF.............................................0
Kiruna FF 2 - Pajala/OAFF 2.....................................0
Överkalix IF - IFK Kalix 2...........................................0
Polcirkeln/Svanstein FF - Parkalompolo IK.............0
SK/GMFF - Vitå BK....................................................0
Pajala/OAFF 2 - Assi IF.............................................0

2017-08-13 Parkalompolo IK - Pajala/OAFF 2.................................0
2017-08-16 Vitå BK - Överkalix IF....................................................0
2017-09-24 Assi IF - Kiruna FF 2.......................................................0
2017-09-24 IFK Kalix 2 - Polcirkeln/Svanstein FF............................0
Assi IF			0

0

0

0

0-0

0

0

GSK/GMFF			0

0

0

0

0-0

0

0

IFK KALIX			

0

0

0

0

0-0

0

0

KIRUNA FF			0

0

0

0

0-0

0

0

PAJALA/OAFF 2		

0

0

0

0

0-0

0

0

PARKALOMPOLO		

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

Sävast AIF - IFK Luleå.....................................0

2017-08-09
2017-08-09

Assi IF - Storfors AIK ....................................0

2017-08-09

IFK Arvidsjaur FK - Jämtö/Vitå BK .................0

2017-08-09

FC Norrsken - Bergnäsets AIK .......................0

2017-08-09

Notvikens IK - Södra United..........................0

2017-08-16

Notvikens IK - FC Norrsken............................0

2017-08-16

Bergnäsets AIK - IFK Arvidsjaur FK ................0

2017-08-16

Jämtö/Vitå BK 9-Manna - Assi IF...................0

2017-08-16

Storfors AIK - Sävast AIF...............................0

2017-08-16

Södra United - IFK Luleå................................0

2017-08-23

Sävast AIF - Jämtö/Vitå BK ............................0

2017-08-23

Assi IF - Bergnäsets AIK ...............................0

2017-08-23

IFK Arvidsjaur FK - Notvikens IK ....................0

2017-08-23

FC Norrsken - Södra United...........................0

2017-08-23

IFK Luleå - Storfors AIK .................................0

2017-08-29

Södra United - Storfors AIK ...........................0

2017-08-30

FC Norrsken - IFK Arvidsjaur FK .....................0

2017-08-30

Notvikens IK - Assi IF....................................0

2017-08-30

Bergnäsets AIK - Sävast AIF...........................0

2017-08-30

Jämtö/Vitå BK 9-Manna - IFK Luleå..............0

2017-06-28

Jämtö/Vitå BK 9-Manna - Notvikens IK .........0

SEPTEMBER

2017-06-28

Storfors AIK - FC Norrsken.............................0

2017-09-06

Sävast AIF - Notvikens IK ..............................0

2017-06-28

IFK Luleå - IFK Arvidsjaur FK ..........................0

2017-09-06

Assi IF - FC Norrsken......................................0

2017-09-06

IFK Arvidsjaur FK - Södra United....................0

2017-05-24

Storfors AIK - IFK Luleå.................................0

2017-05-24

Södra United - FC Norrsken...........................0

JULI

2017-05-31

Sävast AIF - Bergnäsets AIK ...........................0

2017-07-04

2017-05-31

Assi IF - Notvikens IK ....................................0

AUGUSTI

2017-05-31

IFK Arvidsjaur FK - FC Norrsken.....................0

2017-08-02

Bergnäsets AIK - Notvikens IK .......................0

2017-05-31

Storfors AIK - Södra United...........................0

2017-08-02

2017-05-31

IFK Luleå - Jämtö/Vitå BK .............................0

2017-09-06

Storfors AIK - Jämtö/Vitå BK.........................0

2017-09-06

IFK Luleå - Bergnäsets AIK ............................0

2017-09-10

Södra United - Jämtö/Vitå BK ........................0

2017-09-13

IFK Arvidsjaur FK - Assi IF..............................0

Jämtö/Vitå BK - FC Norrsken........................0

2017-09-13

FC Norrsken - Sävast AIF...............................0

2017-08-02

Storfors AIK - IFK Arvidsjaur FK .....................0

2017-09-13

Notvikens IK - IFK Luleå................................0

2017-08-02

IFK Luleå - Assi IF........................................0

2017-09-13

Bergnäsets AIK - Storfors AIK.........................0

Södra United - Sävast AIF.............................0

0

D E L A R AV Å R E T S N Y F Ö R VÄ R V

Från Vänster Leo Granqvist, Rolando Tapia, Benjamin Sulaj,
Oskar Sjöberg, Andrè Blomstig, Petter Karlqvist

UNGDOMSFOTBOLLEN 2017
I skrivande stund så har vi inte kommit igång
med ungdomsfotbollen, men tanken är att
ha ett lag i den yngsta 11-manna serien,
anmält som 9-manna lag, vilket innebär att
om vi har spelare att spela 11-manna så gör
vi det annars spelar vi 9-manna. Dessutom
kommen vi att ha ett eller två 5-manna lag.
Det äldre laget kommer att få vara med i en
cup den 14e maj i Sunderbyn, vilket skall bli
riktigt kul att se hur det kommer att gå för
dem. Och det yngre laget har sin avslutning
från ifjol kvar att göra, så de kommer nog att
få en rolig start på året. Nästa blad så
kommer det mer text från ungdomsfotbollen. Ha det bra till dess.
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Gym

Föreningsträff/ Vitådalsträff
Vi spånar som bäst på att anordna någon form av träff för att få rejäl
fart på föreningen Vitådalen. Nu finns där många kompetenta
och drivande människor i ledningen. Vi behöver dock hjälp från er
alla att komma med idèer för att utveckla oss i Vitådalen.
Vi börjar med en träff för alla föreningar att spinna vidare.
Är du privatperson och inte med i någon förening går det bra att
kontakta och bli kallad. Kanske utmynnar detta i en Vitådalsträff
här i sommar?
Har du en idè om något du vill vi ska göra, så hör gärna av dig till
bl.a ordf Anna Säthergren anna.sathergren@gmail.com

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

Sugen på att spela
fotboll 2017?
Div 5 herrar
Kontakta Mårten Larsson,
070-6906544

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

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.

-

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, 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
absolut 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

Många färger!
att välja bland

Nimbus är mycket populär med sin
kurviga och lite kraftigare kropp och
ligger skönt i handen.
Nimbus är försedd med en hög-kvalitativ plastjumbopatron med blått
bläck.
Finns nu även i 4 läckra
transparenta färger.

300 st

inkl enfärgstryck

1.990:- + moms

Sörsidan 9,
tel 0924-230 19
Välkommen in till oss!

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

HUSBILAR OCH ÖHMANS GRÄV
I VITÅ AB
HUSVAGNAR
Välkommen till Norrlands största
husbil- och husvagnshandlare!

Allt inom gräv- och
traktorarbeten
0924-300 73
B-G 070-675 82 12
Fredrik 070-675 82 11

Gjutvägen 8, Boden • Tel 0921-180 50 • www.bothniafritid.se
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VITÅDALENS SKOTERKLUBBS AKTIVITETER
Sedan starten 1992 har skoterklubben anordnat aktiviteter för både klubbmedlemmar och öviga inom området. Att försöka samlas och umgås är en del av
skoterkulturen. Vi underhåller leder mellan Bodösund (Vitå) via Avafors, upp till Grundforshed. Vi har även gjort en led till Malmens väg. Totalt underhåller
klubben 16 mil led. Om intresse finns för ungdomarna så finns möjlighet att ta förarbevis för skoter genom klubben. Det här är någonting som krävs för att
få köra skoter om man inte tagit körkort före år 2000. Det är också viktigt att veta att från den 1 januari 2016 är det även krav på hjälm när man kör skoter.
Vi är också medlemmar i Svemo vilket gör det möjligt för våra medlemmar att vara med och tävla i motorsporter.

FAMILJEDAGEN

ÄRTSOPPAN

Långfredag bjöd på familjedag i Forshed där man kunde äta
hamburgare, våfflor, dricka kaffe och njuta av vädret samtidigt
som man gick en tipsrunda och kollade av sina kunskaper.
Tyvärr så är det april vilket innebär typiskt aprilväder, som
började med sol och avslutade med att prisbordet nästan
täcktes av snö. Många trotsade vädret och tog skotern medan
andra tog det säkra kortet och använde bilen. Trots vädret var
det fullt med folk i köerna och klubben avslutade härmed
säsongens aktiviteter.

Varje år i februari bjuder klubben på ärtsoppa i Kristinakojan, som är den klubbstuga vi har 2 km väster om
Långvik. Utöver soppan bjuder vi även på kaffe som kokas
vid elden. Det kokades soppa på nio kg ärtor och det gick
åt som smör i solsken. Det var fullt med skotrar kring
stugan och på vägen därifrån stod skotrar parkerade en
bra bit efter leden.

Nästa år firar vi 25 års jubileum på bland annat ärtsoppan och vi
hoppas kunna bjuda i minst lika många år till.

CAFÈ

Vi dukar även upp till café i Forshedsgården i
mars där vi anordnar fika för alla smaker samt
smörgåsar för dem som är extra hungrig, våra
100 smörgåsar gick åt och mot slutet av dagen
fanns det inte mycket fika kvar. I år fick vi även
besök från ett företag i Kalix som anordnade
skotersafari och det var folk från både England
och Frankrike ibland dem. Så lilla Forshed blev
utmärkt på världskartan.

VITÅDALENS SKOTERKLUBBS PIMPELTÄVLING

På Djupträsket Lördag 25 Mars
Skoterklubben anordnar varje vår, från
På vädre
1996, en klubbkamp i pimpelfiske på
t kunde
Djupträsket. Sjön ligger vackert belägen
vi inte kla
mellan Avafors och Morjärv, 8 km från
ga!
Avafors, avtagsväg Moåkölen. Efter
drygt 2 km åker man över en järnvägsviadukt. Man svänger direkt höger efter
viadukten. Sedan är sjön ca 800 m bort
på vänster sida. Se karta på fiskevatten i
denna tidning. Där står också hur man
löser fiskekort. Enklast är det om man
har swish. På sommaren kör man bil
fram till sjön, men på vintern är det
skoter eller skidor som gäller.
Solen sken och det var vindstilla, så det
var en skön dag för alla pimplare,
hamburgerätare och soldyrkare. I år var
det rekord vad gäller antalet fångade
regnbågar, totalt 10 st. 1:a pris fick Mats Drugge som drog upp 3 fiskar, tvåa Birgitta Olsson,
trea Torsten Jakobsson, fyra Sven-Olov Antonsson och femma Mikael Wrisén. Därefter
lottades, som vanligt, priser ut. Fiskesektionen vill tacka alla deltagare för att ni kom. Alla
intäkter går oavkortat till utsättning av fisk.

SVERIGECUPTÄVLING
i Vitå den11mars

Att sammanhållningen i byn är viktig är
något som vi i Vitådalen visar gång på gång.
Ett exempel på detta är den årliga skotertävlingen som hålls i byn. Entreprenörerna
runt om i Vitådalen ställer upp med sin tid
och maskiner och bygger upp banan från
grunden. Tack vare ett stort engagemang
från dessa entreprenörer så kan vi anordna
tävlingen.

Dessa eldsjälar har arbetat ideellt och lagt ner både tid och pengar för att bygga banan
vilket syntes vid skolan i början av februari då de körde för fullt under två dagar. Finns det
fler företag/ privatpersoner i bygden som vill hjälpa till med byggandet så kan ni kontakta
Stefan Säthergren.
Det är det nionde året som Vitå bollklubb, Vitådalens skoterklubb och Vitådalens bygdegårdsförening gemensamt anordnar denna tävling. I år kördes en Sverige Cup tävling med
61 förare från Umeå och uppåt. Även Norge och Finland fanns representerade i startfältet. I
år hade vi även 9 st förare som tävlade i snowbike för första gången, annars brukar dessa
maskiner bara köra uppvisningsheat. Det blev en lång dag för de funktionärer som fanns på
plats under dagen. Från klockan sex på morgonen till halv sex på kvällen fanns folk i farten.
Vi avslutade dagen med den traditionella pubkvällen där det serverades väldigt god mat
och bjöds på musik och lite teater från bollklubben. Ett uppskattat inlägg.
Om någon av er är intresserade av att vara med på ett eller annat sätt i kommande tävlingar
så tveka inte att höra av er till någon av oss i de olika föreningarna.

k!
s
fi
k
c
fi
Vi
Fr.v. Torsten Jakobsson, Birgitta Olsson, Mats Druge, Sven-Olov Antobsson och Mikael Wrise'n.
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Säthergrens

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.

När det gäller
- Lastbils- och
lastväxlartransporter
Hyra av containers och flak
- Grävmaskins- och traktorarbeten

Mats Nilsson
070-208 76 47

- Förmedling och transport av
grus och jord
Ring: Arne 070-604 20 80

www.billerudkorsnas.se/skog

Vi ger dig tid!

ett vinnande lag!

• Hemstädning • Företagsstädning
• Flyttstädning • Trappstädning
• Kontorsstädning • Ledsagning
• Enklare trädgårdsarbete
• Inköp m.m.

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.

Välkommen att kontakta oss!

Luleå: Hummergatan 4. 0920-24 73 00
lulea@stadhemservice.se
Tel; 076-800 06 55

ranea@stadhemservice.se
Tel; 073-849 45 97

Vi är ett arbetsintegrerat
socialt företag!

BODEN | GÄLLIVARE | KIRUNA | PAJALA
PITEÅ | SKELLEFTEÅ | UMEÅ

www.laitis.se

– ett självklart val

M ATCHBOLL AR
AP Skog AB  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 070-692 20 31

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

Vitådalens Byggservice .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 070-604 20 90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PA´s Värme & Rör AB  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0921-130 40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NYAB .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 070-581 90 53

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

Jämtötrafik AB .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 073-059 33 70

Tack alla Ni som stöttat vår verksamhet med annonser och matchbollar
Det kostar 300:- att skänka en matchboll – Kontakta Gunnar Andersson, 0924-301 12
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Skrot ger
klirr i kassan!

DEN FRÄSCHA
MATBUTIKEN I RÅNEÅ

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.

Tel. butik 556 30

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!

HANDELSBODEN
ÖPPET ALLA DAGAR 9-21

Hjärtligt välkomna in till
Råneå’s ledande Matbutik

K v ä lls ö pp et t i l
20 .00
må nd a ga r o ch to
r sd a ga r
u nd er ma j må na
d!

önskar Lennart o. Märit med sin glada personal!
Tel. 0920-607 70 • www.cronimetnorr.se

ARBETEN PÅ ENTREPRENAD
4
4
4
4
4
4
4
4

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

Busstransporter
Idrottsresor, gruppresor,
arrangemang, m.m.

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

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

E

GRÖNBERG

BY

Lite bättre!

G

G

N

M&
Ö
R
ST

070-674 18 43 • 070-536 16 46

www.eg-bygg.se

Ulf Andersson
Målare
ulfmalare23@gmail.com
Avafors och Luleå

070-556 65 14

Homiatriker

BARBRO NILSSON
070-586 70 81
www.homiatriker.com
Rörbäck 3 95592 Råneå

16

Nummer 1 - 2017

MPV
MPV
abab

a
y
N
a
Ny
allt inom
branschen!
UtförUtför
allt inom
branschen!
Malmströms
Malmströms
Plåt & Ventilation AB
Plåt & Ventilation AB

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

✔Behöver du röja i din skog?
Kontakta mig så kan jag hjälpa till med detta.

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

Töreforsvägen
13,96,
950
4087
Töre
Fax 0923-64 06 70, mobil
070-534 06
673
69
Töreforsvägen 13, 950 40 Töre

070-382 86 02

Implantatbehandling
enligt de två världsledande
systemen: Brånemark (Nobel)
och Straumann
Välkommen för konsultation!

VVS-BUTIK

• Installationer • Service
• Hushållsmaskiner • Vattenrening
• Värmepumpar • Badrumsinredningar
Öppet mån-tis 7-16
lunch 11-12
Övrig tid ring: 070-677 09 74
AUKTORISERAD
VVS-INSTALLATÖR

URBAN BROSTRÖM 0924-553 04
Kungsgatan 26 C
Målarvägen 9
961 34 BODEN
955 31 RÅNEÅ

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

Öka lönsamheten
i ditt skogsbruk!
Planera åtgärderna på din fastighet.
God lönsamhet är rätt åtgärd i rätt tid.
Kontakta mig så hjälper jag dig med en
skogsbruksplan och en handlingsplan.

www.norra.se

Högsön • 0924-320 12 • 070-669 28 88
Leif Wallerström
Skogsinspektor
070-392 42 84

med fräsch och välfylld Frukt & Gröntavdelning och charkdisken med massor
av olika sorters smörgåsmat.

Välkommen!
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Ombud för Svenska Spel, ATG, Schenker och DHL

Kvalitet i allt vi gör

leif.wallerstrom@norra.se

DIN MATBUTIK!

RÅNEÅ

Per Anderssons
Skogsmaskiner AB
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