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Jämtöns förskola öppnade fjärde maj 2020 i privat 
regi i och med detta har Vitådalen åter två 
förskolor då kommunen ännu sköter driften av 
förskolan i Vitå.  Vitådalens skola ekonomisk 
förening står för driften av den nyöppnade förskola 
i Jämtön. Denna förening arbetar just nu även 
med komplettering av ansökan till en friskola i Vitå.

Verksamheten i Jämtön innefattar både förskola 
med barn i åldern 1-5 år samt pedagogisk omsorg  
för barn i åldern 6-12 år. Denna verksamhet är 
belägen i gamla Jämtögårdens lokaler. 

Förskolans avdelning heter Räven och den 
pedagogiska omsorgens avdelning heter älgen. 

Friförskolan i Jämtön är nu öppnad

Personalen består av förskollärare Helen 
Jakobsson. Barnskötarna Camilla Öhman och 
Sara Adolfsson samt den pedagogiska personalen 
Johanna Strand Markström. Ett glatt och härligt 
gäng med bred kompetens och mycket erfarenhet. 

I dagsläget finns ingen matbespisningspersonal 
utan maten köps in via Roadys restaurang i Töre. 
Den planerade invigningen har skjutits på 
framtiden på grund av rådande Corona pandemi. 

Arbetet med ansökan samt uppstarten av 
Jämtöns förskola har genomförts genom ideellt 

arbete av arbetsgruppen samt styrelsen i den 
ekonomiska föreningen. 

Fjärde maj 2020 var en historisk dag för Vitådalen 
då ett av delmålen uppnåddes i och med öppnan-
det av Jämtöns förskola. Arbetsgruppen samt 
styrelsen arbetar vidare med nästa mål som är ett 
nyöppnade av skolan i Vitå. 

Första dagen på Jämtöns förskola var en glädjens 
dag i bygden då glada, positiva och entusiastiska 
pedagoger tog emot nyfikna, förväntansfulla och 
glada barn i olika åldrar. 

Under första veckan så har stor del av dagarna 
spenderats utomhus med olika lekar och 
aktiviteter.  Denna vecka har även varit en vecka 
att lära känna varandra både barn och vuxna. 

Det har varit ett otroligt stort engagemang i och 
med uppstarten av denna verksamhet, det är 
mycket glädjande att åter se byggnaden fyllas 
med liv och rörelse. 

Arbetet på förskolan med att välkomna och skola 
in nya barn fortsätter och vi ser fram emot 
kommande månader med fint väder, utflykter och 
mycket glädje.

När Coronapandemin klingat av så ser vi fram 
emot en festlig invigning av förskolan dit vi 
välkomnar både stor och liten. 

Text och bilder: Linda, Sandra, Cecilia, Ida och Johanna
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kom följande besked från NFF. Inget seriespel för 
seniorer förrän tidigast 1a augusti. Om spel 
kommer igång tidigare så blir det DM matcher i 
Coop cup. I samband med detta så ändrade man 
serierna i div 5 och vi hamnar i norra serien som 
skall vara lottad under v 20. Dessutom så pratades 
det om att Coop cup också skulle lottas om, så vi 
får se vem vi får möta där. Vi har förutom div 5 
laget anmält ett lag i vad NFF kallar motions-
serien, detta då vi nu har många spelare och alla 
skall ju spela, som är med i vår förening på ett 
eller annat sätt. 

Vi kommer köra igång träning för de små, så 
snabbt Vitå IP har torkat upp, vi har ett lag i 
5-manna födda 11 anmält, precis som ifjol. Dock 
kommer det att bli matcher en och en istället för 
sammandrag, då inte folksamlingar på över 50 
personer är tillåtna. 

Hur mår då föreningen ekonomiskt, då många 
rapporter dräller in om svårigheter? Våran 
förening är ju till stor del uppbyggd på evene-
mang, men i dessa tider får ju allt ställas in. Vi 
hann med trettondagspuben, men har sen fått 
ställa in både skidtävlingen och vår vitådalsdagen, 
med ett intäktsbortfall som följd. På senaste 
styrelsemötet, så bestämdes att flytta fram 
boulekvällen som vi brukar ha i slutet av maj, tills 
det är möjligt att ha den. Kommande fast 
evenemang är ju midsommarafton, och här väntar 
vi in i det sista med att se vad FHMs rekommen-
dationer ligger på då. Om vi skulle bli tvungna att 
ställa in även den, så kommer vi ändå att köra 
ankracet och sälja ankor i förväg. Men i det stora 
så mår föreningen bra, och vi kan hålla ut ett bra 
tag.

Vi har dock trots att fotbollen står på sparlåga 
varit inne på att detta bladet skall ut, då vi tycker 

Ja då denna text skrivs så skulle premiärmatchen 
mot Unbyn borta precis vara avklarad, men matc-
htröjorna har inte behövt bli tvättade, de ligger 
nerpackade i trunken och när den öppnas igen är 
det ingen som vet. Det vi vet är att Unbyn som vi 
skulle möta i premiären, inte ens kommer att vara 
ett lag i våran serie 2020, då Norrbottens fotboll-
förbund har fått ändra mycket i verksamheten för 
att eventuellt få till ett seriespel 2020.

Men vi tar det från början, vi har sedan årets 
början tränat två gånger i veckan, en i arcus och 
en i Råneå sporthall. I Arcus har vi hunnit med två 
träningsmatcher, dels mot Luleå SKs Pojkar 17 lag 
där vi vann med 6-2, efter att en riktigt duktig 
kille spelat 2a halvlek med oss, och där gjort hela 
fyra mål. Det var in kille som bodde på asylboen-
det för ensamkommande med Saadaq på 
Bergnäset.

Matchen gjorde att Luleå SK snabbt högg honom, 
det visade sig att han spelat med allsvenska AIKs 

ungdomslag. Senaste veckorna har han dock 
tränat med oss då han fått besked att han får åka 
tillbaka till Stockholm, och i veckan så gick flytt-
lasset. Känns otroligt hedrande att en kille av den 
kvaliten ville spela och träna med oss. Ett nyför-
värv som gjorde debut för oss i Luleå SK matchen 
är Hampus Yazdany från Lira BK (div4), han har 
med familjen flyttat till Prästholm. Hampus 
kommer att bli otroligt nyttig för oss, då han har 
driv från en högre division och en vilja att lära 
våra spelare det han lärt sig under sin karriär. En 
ny målvakt i Felix Kjellman från Göteborg spelade 
också, även han är överskriven och klar för oss. En 
duktig div 5  målvakt, hur mycket han kan spela 
med oss återstår att se, då han både dömer och 
tillbringar även tid i Göteborg. Dessutom har vi ett 
antal nya killar med invandrarbakgrund som 
tränar med oss, men tillhör i skrivande stund 
andra föreningar, vissa av dessa kan nog också 
komma att bli nya för oss under året. 

Vi hann även med ytterligare en träningsmatch i 
mars mot Överkalix IF som vi vann med 3-1, innan 
viruspandemin covid-19 bröt ut. 

I drygt en månads tid har nu alla matcher varit 
stoppade såväl träningsmatcher som tävlings-
matcher för seniorer, dock har det sen slutet av 
april varit tillåtet att spela tränings och tävlings
matcher för ungdomar, men under vissa förbehåll. 

Vi har fortsatt träna under denna tiden och gick 
tidigt i april ut på Skogsvallen, där vi tränade två 
dar i veckan, tills vi den 7e maj äntligen kom ut 
på Råneå IP, där premiärträningen hade hela 
21 st aktiva. Förhoppningsvis behöver vi inte vara 
många veckor på Råneå IP innan vi beträder gräset 
på Vitå IP. 

Hur blir det då med seriespel, ja i början av maj så 

2020 inget vanligt år, ej heller fotbollsmässigt.

Mårten Larsson
Ordförande

Under vintern har vi tränat i arcushallen och 
Råneå sporthall, men i april så har vi fått gå 
ut på skogsvallens konstgräs. Kvällen då 
Jämtö/Vitå bladet var på plats var en 
onsdag i slutet på april. Tränings-
tiden var 20.30-22.00, laget väntade in ett 
par ungdomslag från IFK Luleå som 
tränade före. Vi tränar på en halv plan, men 
den andra halvan står tom redan 20.30 på 
stans huvudplan, fotbollen har det nog tufft 
även i stan numera. 

Nåväl till kvällens träning hade 14 spelare 
mött upp och David Marklund Lundin 
beordrades av tränare Ludvig att hålla i 
kvällens uppvärmning, efter den så kördes 
den klassiska uppvärmningsövningen 
fyrkanten, där en spelare inne i en fyrkant 
försöker bryta bollen medan de utanför 
spelar den mellan sig. Efter den övningen 
så körs en passningsövning i diamantform, 
där man passar varann på lite längre 
avstånd och i olika varianter. Sen körs en 
passningsövning som skall innehålla att 
hela laget är inblandat och den körs över 
hela planhalvan.

Sen är det dags för något som man väntat 
på länge, skott på mål. Kvällen till ära är två 
målvakter på plats, något som saknats 
senaste två veckorna. Efter ett par skottöv-
ningar och en inläggsövning är det ca 25 
minuter kvar av träningen och dessa vigs åt 
spel. Spelet delas upp i tre kortare matcher. 
Så kan en träningskväll för Vitå BK se ut. 

Vi har nu en blandning av rutinerade
spelare och yngre invandrarkillar, 
bland annat de som spelade i 9-manna 
laget ifjol, plus ett par nya. Våra rutinerade 
spelare försöker på ett föredömligt sätt att 
lära de nya killarna fotbollens konst och i de 

Träning på Skogsvallen en kväll i april!
två träningsmatcher som vi hann med 
innan coronastoppet så vann vi båda mot 
Luleå SK P17 och Överkalix. 

I vanliga fall så hade vi sett fram emot
 seriepremiär nästa helg (skrivet 3/5) skulle 
gått mot Unbyns IF, men nu väntar vi på nya 
direktiv av NFF och kanske framförallt av 
Folkhälsomyndigheten, för än så länge kan 
ju inte NFF göra annat än stoppa alla 
tränings och tävlingsmatcher pga covid-19. 
Så vi får se om det blir några matcher under 
juni, vem vet har vi riktigt otur så kanske det 
inte blir nån seniorfotboll alls i år.

att Vitå och Råneådalens folk behöver läsa om lite 
annat än corona. Därför måste jag säga ett stort 
tack till alla våra annonsörer som ställer upp på 
oss i dessa orostider, och gör utdelningen av 
Jämtö/Vitå-bladet möjligt. Vi från klubben vill 
verkligen trycka på att i möjligaste mån gynna 
dessa företagare som många inte har det lätt i 
dessa tider.  Jag hoppas att ni alla får en trevlig 
lässtund med bladet, även om det inte är den 
läsning som ni vant er vid, utan lite andra 
reportage i detta nummer och kanske under alla 
fyra detta året, framtiden får utvisa. 

Ett par andra grejer ni kan göra för att hjälpa oss, 
är att stödja Vitå BK då ni spelar på Svenska spel, 
kryssa för oss gällande deras Gräsroten, eller tag 
hjälp av ett ombud och be dem ordna det åt er, 
tack på förhand. 

Dessutom får ni gärna lösa medlemskap i Vitå BK 
50 kr för familj eller 25 kr enskild medlem. Och 
släng järnskrotet i containern i Vitå då ni haft eran 
vår och sommarstädning. 

Vitå BK vill även passa på att gratulera Vitådalens 
skola, som i början av maj åter öppnade upp för-
skolan i Jämtön, nu i deras regi. Vi ser fram emot 
en ljus framtid i Vitådalen. Vilket fantastiskt slit 
ni lagt ner, av Vitå BK har ni alltid fullt stöd, vi tar 
stälning.

Nu hoppas vi att sommarvärmen börjar smyga på 
och corona drar härifrån. 

Ta hand om er, vi höres. 
Mårten Larsson Ordförande Vitå BK.

Ungdomsfotbollen 2020
Det enda som vi vet säkert är att ungdomsfotbollen kommer igång som vanligt med 
träningar så fort Vitå IP torkat upp. Träningstider kommer läggas ut i våra informations-
kanaler för ungdomar. Vi har anmält ett 5-manna lag födda 2011 i seriespel som ifjol. 
Vi skall även försöka fixa matcher för de som inte ingår i det också. 

En skillnad iår är att sammandrag som spelform är borttagen, för att inte ha stora 
folkmassor. Istället spelas matcherna en och en. Alla ungdomar är hjärtligt välkomna 
att träna och spela fotboll med oss i Jämtö/Vitå.

Ludvig inför säsong 2020.
- Hur har förberedelserna inför säsongen varit?  
- Ja du vad skall man säga? Förberedelserna har träningsmässigt varit bra, ett par veckor   
   i Råneå sporthall var vi för lite folk, men nu mot slutet har vi varit riktigt bra med folk och  
   snart ska det bli kul att kunna gå ut på Vitås gräsplan med gänget. Men vad är det vi 
   förbereder oss för?, det är svårt att säga.

- Ja covid 19 har ju satt lite käppar i hjulet för fotbollssäsongen!? 
- Ja så är det och egentligen så skulle vi ha varit igång nu med seriespelet, men nu har   
  Norrbottens Fotbollförbund skjutit upp seriestarten till 1a augusti. Kommer det från 
  Folkhälsomyndigheten att släppas tidigare kommer Coop cup (DM) att köra igång i juni.

- Vad har ni fått för lag i Coop cup? Det kan ju bli bra träningsmatcher.
- Vi kommer att möta Ersnäs hemma och Unbyn och Boden City borta. 
  Det blir riktigt bra matcher, två div 4 lag och ett starkt div 5 lag.

- Hur ser laget ut i år? 
- Tycker det ser bra ut, vi har fått in Hampus från Lira och ny målvakt, en student från 
  Göteborg, samt att våra ungdomar Osas, Elias, Saadaq och Seladin har blivit ett år äldre.  
  Dessutom har några av Saadaqs kompisar tränat med oss och kommer förmodligen att 
  skriva över från andra lag.

- Det låter som att ni är mycket folk, kommer det att finnas speltid då vi inte 
  fortsätter  med det äldsta ungdomslaget?
- Vi kommer att anmäla ett lag i något som kallas motionsserien, så alla skall 
  förhoppningsvis få speltid.

- Har du något övrigt att säga till våra läsare av Jämtö/Vitå bladet?
- Skall bli riktigt kul att få visa upp oss för vår publik då vi får möjlighet, 
   håll ut vi ses snart igen.
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sca.com/skog

När du väljer SCA får du en samarbetspartner som
är trygg, lokal och långsiktig. Våra tjänster täcker 

skogsägarens hela behov – från skogsbruksplan och 
skogsvård till gallring och slutavverkning.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Att äga skog 
ska vara enkelt 

och tryggt

0920-194 15
Murbruksvägen 10

973 45 LULEÅ

Vi är en bank som vill ha långa och bra relationer 
med våra kunder. Det kan vi bara uppnå så 

länge du som kund är nöjd. För att du ska bli 
nöjd lägger vi fokus på dig och dina behov. 

Och genom att finnas där i din vardag.

handelsbanken.se
Affärsvägen 4, 955 31 Råneå

Ny, om- och tillbyggnader • Reparationer
• Allt för bygget • Glas, färg, tapeter, 

järnhandelssortiment

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

Välkommen till vår butik på Kängsövägen 19
Öppet: Måndag-fredag 7.00-17.00 • Lördag 10.00-13.00

KAMPANJPRISER
på gräsklippar-traktorer och Rider.

Vi har det mesta i lager inom Skog & Trädgård.
Välkommen in!

Murbruksvägen 13, Luleå
0920 - 22 55 00
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 BR KARLSEN AB
 073-181 26 88     070-603 11 91

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 skogs-
ägare 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

Råneå • 0924-100 90

VI UTFÖR
• Tomtplanering
• Husdräneringar
• Grundläggningar
• Urgrävning
• Rivningsarbeten

• Anläggning, stensättning
   gräsmattor
• Vatten & avlopp
• Trädfällning, stubbortagning
• Maskintjänster & mark-
   arbeten i alla former mm

Kontakta Tomas på 070-382 09 01

NFR NORRLANDSFORDONSREP AB

�����������������������������
��������
	�����������������

������������

Vi finns vid Lindströms i Råneå

VI UTFÖR ALLA TYPER AV 
REPARATIONER PÅ PERSONBILAR, 

LASTBILAR, TRAKTORER, M.M.
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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 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 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, jordbruksredskap, 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
Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Namn: ________________________________________     Adress: ________________________________________________________________

Vinnare av annonsklipptävling nr 4, 2019 Roger Tillstam, Råneå och Ann- Kristin Eklund, Råneå 

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

KAMPANJPRISER
på gräsklippar-traktorer och Rider.

Vi har det mesta i lager inom Skog & Trädgård.
Välkommen in!

Murbruksvägen 13, Luleå
0920 - 22 55 00

 www.bnearit.se

Allt från Energilösningar med Bergvärme/
Jordvärme till kompletta badrum. 

0920-156 00 • info@wfix.se

DEN KOMPLETTA 
VVS-LEVERANTÖREN!

* Ung Företagsamhet är en ideell organisation som utbildar i entreprenörskap och företagande i grund- och gymnasieskolan.  

Vårt samhälls- 
engagemang.  
 

Swedbanks samhällsengagemang började redan för 200 år 
sedan, en viktig tradition för oss. Genom olika initiativ delar  
vi kunskap och erfarenhet som rustar unga för framtiden.  

Lära unga ekonomi 
Vi vill inspirera barn och unga att påverka sin 
ekonomi, sin framtid. Med tidningen Lyckoslanten 
bidrar vi till privatekonomisk utbildning redan  
i mellanstadiet. Spara & Slösa är lika aktuella idag 
som 1926, när första numret gavs ut. Högstadie- 
och gymnasieelever rustar vi för framtiden via 
initiativet Ung Ekonomi, där vi genom kostnadsfria 
föreläsningar ger ungdomar insikt om hur 
privatekonomisk kunskap och medvetna val ökar  
möjligheten att nå sina mål och drömmar. Under 
ett läsår är cirka 200 av bankens rådgivare ute  
i skolorna och ger Ung Ekonomi-föreläsningar  
för omkring 50 000 elever.  
 

Friends 
Swedbank är sedan 2002 huvudsponsor till  
stiftelsen Friends och på så vis en viktig del i deras 
arbete för att stoppa mobbning. Varje dag mobbas 
barn i Sverige och varje dag arbetar Friends för att 
förändra genom att förebygga och utbilda. Genom 
vårt samarbete bidrar vi till att ännu fler barn, 
unga och vuxna inom skolan och idrottsrörelsen 
får möjligheten att ta del av Friends kunskap, 
erfarenhet och engagemang.  
 

Ung Företagsamhet 
Framtidens entreprenörer finns bland dagens 
unga och det behövs många nya företagare och 
företagsamma medarbetare för att säkra Sveriges 

tillväxt. Därför samarbetar vi med organisationen 
Ung Företagsamhet*. Genom att starta, driva  
och avveckla ett UF-företag under ett läsår får 
gymnasieeleverna prova på livet som företagare. 
Hos oss får de träna på att vara företagskunder 
i banken. Vi erbjuder bankprodukter och tjänster 
kostnadsfritt under UF-året.  
 

Äntligen jobb 
Vi har flera års erfarenhet av olika jobbinitiativ. 
Genom att erbjuda praktikplatser underlättas 
vägen till jobb för arbetssökande, samtidigt som 
det bidrar till att säkerställa företags kompetens-
behov. Initiativet Äntligen Jobb vänder sig till 
utrikesfödda akademiker och är ett samarbete  
med Arbetsförmedlingen. Arbetssökande matchas 
mot relevanta arbetsgivare och erbjuds sex 
månaders praktik. Många av de som praktiserat 
hos Swedbank har fått fortsatt anställning i 
banken.  

Välkommen att 
kontakta oss!  

Vi är en bank som vill ha långa och bra relationer 
med våra kunder. Det kan vi bara uppnå så 

länge du som kund är nöjd. För att du ska bli 
nöjd lägger vi fokus på dig och dina behov. 

Och genom att finnas där i din vardag.

handelsbanken.se
Affärsvägen 4, 955 31 Råneå

ARBETEN PÅ ENTREPRENAD

FREDRIK NORDSTRÖM MASKINENTREPRENAD
070-581 22 09, fnordsromab@gmail.com

HJULLASTAR-ARBETEN, PLANERING, LYFT, M.M. 

 SOPARBETEN

 BUSKRÖJNING AV ÅKERDIKEN, VÄGDIKEN 

GRÄVMASKINSARBETEN

RIVNINGSARBETEN

GRÖNYTESKÖTSEL

FÄLLNING AV TRÄD

 FÖRSÄLJNING AV MATJORD, FYLLNINGSJORD, 

M.M.

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Det här var vårt lag i den första träningsmatchen mot Luleå SK. Vi gör ingen presentation nu och återkommer 
med en annan lagbild om och när seriespelet drar igång. Vi kan således heller inte presentera något serieprogram 
i dagsläget. Håll utkik på Fb eller affischer!
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Årets påsk bjöd på fint, men lite blåsigt väder under fredag 
och lördag. Då passade Jämtö/vitåbladets utsände på att åka 
ut på Vitå�ärden för lite livsnjutande aktiviteter. 

På fredag så stötte jag på gamla innermittfältaren Anders Juto 
som satt och pimplade, rykten om att storabborren hade 
hittat till �ärden hade gått och nu skulle den upp. Tänkte att 
jag slänger väl i en pirk och testar om det stämmer. Efter ca 5 
minuter och inte tillstymmelse till napp så tar jag paus och 
överlämnar spöt till Jenny, jag har ju trots allt även ett uppdrag 
för Jämtö/Vitå-bladet. 

Jag ser att familjen Andersson/Johansson sitter uppe på grill-
platsen vid udden och vandrar dit. Där sitter dem och grillar 
korv och varma mackor och njuter av livet. Jag blir bjuden på 
en varm macka av Cecilia, men tackar nej då ens egna gängs 
ryggsäckar är överfull av mat för ett isäventyr. Men det är så 
här det ofta fungerar i Vitådalen, en otrolig gästfrihet och nån 
gång framåt så hugger jag nog den varma mackan, om man 
blir bjuden igen. Emil är ju känd storfiskare på �ärden och han 
meddelade att det idag inte var det bästa fisket. Efter att ha 
tagit några bilder så vandrar jag tillbaka och då har även Karin 
Engfors kommit ut på isen. Jenny lämnar över spöt och jag 
lägger ner fisket efter rapporten från Emil att det är si och så 
med fiskelyckan.

Nu siktas två skotrar och en hund utanför bodisundet, det är 
backklippan Anders Lantto och Päivi Yngstad som kommer 
och vårat gäng är då komplett. Jag och Lantto åker och rekar 
ut ett ställe där det är lite lä och vi kan göra upp en eld. Vi hittar 
ett bra ställe bort mot Råken och då vi fixat till platsen och 
gjort upp eld, så ser vi till att kocken Tareq Taylor (Anders Juto) 
och övriga kommer för tillagning av en god variant av älgskav, 
som avnjöts i mjukt tunnbröd. Medan vi satt och käkade kom 

�������������������������
Oskar Lantto förbi med en stor abborre som Daniel Lundin fått 
upp. Vi satt och njöt i solen ett par timmar och började tänka 
på storabborren igen, hade Daniel lyckats så borde ju vi……, 
men det fick bli lördagens projekt. 

På lördagen hade vädret blivit ytterligare lite bättre, och nu 
skulle storabborren upp. Då vi kommer ut på �ärden är ung-
domarna Daniel och Arvid Heginuz redan på plats och några 
fina abborrar är redan uppdragna. Förutom dem så är även 
Emil med familj redan på plats och ytterligare två större gäng. 
Så var det dags att göra ett hål och sätta igång. Och nu tar det 
inte lång tid så nappar det och första abborren är uppe. 

Sen är den där, den stora abborren, men halvvägs upp i hålet 
så släpper den, upp kommer pirk utan krok, jag hade alltså 
haft på den, men som den ytterst sporadiske fiskaren jag är så 
fanns nu inga krokar kvar och ingen annan i mitt gäng hade 
det. Det var bara att åka några hål bort till storfiskaren Emil 
och tigga till sig en ny. Jag fick en ny krok och sa till Emil att det 
är bara komma bort till oss då det inte nappade så mycket där 
han satt. Han skulle fundera på saken och jag vände tillbaks, 
nu var hela gänget på plats och idag hade även Lovisa kommit 
ut med oss. Vi drog upp en hel del fisk och just före vi skulle 
käka så kommer Marcus Hedgren med familj ut och lille Tage 
skulle även han visa hur man drog upp abborre. Återigen en 
god lunch, men då de andra stannade kvar vid elden, så åker 
jag ut till hålen igen, medans jag käkande hade Emil vågat sig 
till ”våra” hål och hade fått en del abborre samt en gädda, 
månne det var den som tog min krok? Det fiskades lite till och 
då kommer även familjen Krutrök ut till oss. Då vi var klar så 
hade vi fått upp ett par middagar med fina abborrar, och för 
min del så avnjöts det halstrad abborre på annandag påsk för 
första gången på många år. 
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* Ung Företagsamhet är en ideell organisation som utbildar i entreprenörskap och företagande i grund- och gymnasieskolan.  

Vårt samhälls- 
engagemang.  
 

Swedbanks samhällsengagemang började redan för 200 år 
sedan, en viktig tradition för oss. Genom olika initiativ delar  
vi kunskap och erfarenhet som rustar unga för framtiden.  

Lära unga ekonomi 
Vi vill inspirera barn och unga att påverka sin 
ekonomi, sin framtid. Med tidningen Lyckoslanten 
bidrar vi till privatekonomisk utbildning redan  
i mellanstadiet. Spara & Slösa är lika aktuella idag 
som 1926, när första numret gavs ut. Högstadie- 
och gymnasieelever rustar vi för framtiden via 
initiativet Ung Ekonomi, där vi genom kostnadsfria 
föreläsningar ger ungdomar insikt om hur 
privatekonomisk kunskap och medvetna val ökar  
möjligheten att nå sina mål och drömmar. Under 
ett läsår är cirka 200 av bankens rådgivare ute  
i skolorna och ger Ung Ekonomi-föreläsningar  
för omkring 50 000 elever.  
 

Friends 
Swedbank är sedan 2002 huvudsponsor till  
stiftelsen Friends och på så vis en viktig del i deras 
arbete för att stoppa mobbning. Varje dag mobbas 
barn i Sverige och varje dag arbetar Friends för att 
förändra genom att förebygga och utbilda. Genom 
vårt samarbete bidrar vi till att ännu fler barn, 
unga och vuxna inom skolan och idrottsrörelsen 
får möjligheten att ta del av Friends kunskap, 
erfarenhet och engagemang.  
 

Ung Företagsamhet 
Framtidens entreprenörer finns bland dagens 
unga och det behövs många nya företagare och 
företagsamma medarbetare för att säkra Sveriges 

tillväxt. Därför samarbetar vi med organisationen 
Ung Företagsamhet*. Genom att starta, driva  
och avveckla ett UF-företag under ett läsår får 
gymnasieeleverna prova på livet som företagare. 
Hos oss får de träna på att vara företagskunder 
i banken. Vi erbjuder bankprodukter och tjänster 
kostnadsfritt under UF-året.  
 

Äntligen jobb 
Vi har flera års erfarenhet av olika jobbinitiativ. 
Genom att erbjuda praktikplatser underlättas 
vägen till jobb för arbetssökande, samtidigt som 
det bidrar till att säkerställa företags kompetens-
behov. Initiativet Äntligen Jobb vänder sig till 
utrikesfödda akademiker och är ett samarbete  
med Arbetsförmedlingen. Arbetssökande matchas 
mot relevanta arbetsgivare och erbjuds sex 
månaders praktik. Många av de som praktiserat 
hos Swedbank har fått fortsatt anställning i 
banken.  

Välkommen att 
kontakta oss!  

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

Välkommen till Norrlands största 
husbil- och husvagnshandlare!

HUSBILAR OCH
HUSVAGNAR

Allt inom gräv- och 
traktorarbeten

0924-300 73
B-G 070-675 82 12

Söndag den 5e april, så var det dags för årets sandning av Vitå IP, 
vi samlades dryga 10 talet för att sprida ut sand över planer, bou-
lebana och gymmet. 

Det var en riktig skare så det var inga problem för någon att 
vandra ut på plan, dessutom hade Gunnar och Anders med sig 
sina skotrar för att köra ut hinkar till ivriga sandutkastare. Då det 
visade sig att sanden var lite ”klumpig” så kom Bosse ut med sin 
lilla grävare och krossade klumparna och snabbt var även Arne 
med mer sand, det är riktigt kul att se att så många ställer upp för 
bollklubben. Sandat och klart var det på dryga timmen och alla 
fick välförtjänt svalka sig med en läsk efter avslutat jobb, nu är 
det bara för solen att göra sitt jobb, så vi snart har en spelbar 
gräsplan. Vitå BK tackar alla som var med och hjälpte till.

�������������������

Det var en liten text om vad som föregick på Vitå�ärden under 
två dagar påsken 2020. 
Vid pennan Mårten Larsson.
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Fiskevatten

Lokaler att hyra

VITÅDALEN

2020

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            www.jamton.se   

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

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

Kängsön

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

Renoträsk
Abborre, gädda och ädelfisk. Fiske med drag mete 
eller fluga. Bivacker och eldplatser. 
Fiskekort: Sven-Anders Ahlbäck, Grundforssel 
0924-600 20. Margaretha Roos, Forshed, 
0924-620 32 eller 070-668 39 29
Fiskekort även via www.ifiske.se

Hovlössjön
Gädda, Abborre, Sik, Löja och inplanerad Öring. 
Dygnskort 50 kr, årskort 250 kr, familjekort 300 kr.
Mossaträsk - Där gäller dygnskort i Hovlössjön.
Fiskekort: Sven-Erik Drugge 070-672 01 86
Monica Hansson 070-204 96 66. 
Annika Drugge 070-524 92 32, 
Greta Roos 0924-620 31 eller 070-239 95 95
Båt för uthyrning, nyckel hos Sven-Erik Drugge. 

Djupträsket Vitådalens Skoterklubb
Regnbåge planteras två gånger/år. Fiska med drag, 
mete eller fluga. Max tre ädelfiskar/dyg. 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 börjar. 
Anders Andersson 0924-300 82 mob. 070-550 17 82
Arne Olsson mob. 070-587 54 66,
Ture Roos 0924-620 33, Greta Roos 0924-620 34,
Håkan Hellman (Morjärv) 0923-502 37 samt 
OK i Töre 0923-640 410

Metträsket
Premiär: 8 juni 2019  kl. 19.00
Regnbåge inplantering 600 kr/år
Utsättning 2-3 ggr/år.
Bivacker, eldstäder, handikappbrygga, toaletter.
Fiskekort: Se info www.jamtonsff.se eller kontakta
Stefan Johansson 0924-311 81, 070-353 11 81
Fiskekortförsäljare: Swish på tel. 070-353 11 81 och 
notera namn samt datum och starttid för fisket. 
Säljställen: Medborgarkontoret Råneå, 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 
fiskekort också kan lösas.

Informationen om Vitådalen

�nns på google maps. 

QRscanna direkt till 

telefonen eller 

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

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%.

Forshedsgården
Plats för 60 personer, fullt utrustat kök.
Bokning: Margaretha Roos 0924-620 32
            070-668 39 29

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 070-675 82 33

Bagarstugan i Vitå
Bokning: Ulla Johansson 0924-300 77

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

Bagarstugan i Högsön
Bokning: Staffan Bergman 070-355 96 99

Jämtögården
Plats för 150 pers, fullt utrustat kök. Bokning: via 
bokningsfunktion på www.jamton.se. Info/nyckel: 
Eskil Johansson 0924-311 24, 070-675 82 29. 
Övrig: tennisbana och hockeyplan. 

Bagarstugan i Jämtön
Bokning: Ingrid Åkerström 0924-311 22

Rörbäcks camping och Havsbad
Naturskönt belägen camping med barnvänlig 
strand och fina badmöjligheter. Café och kiosk, 84 
Husvagnsplatser el, stugor och rum för uthyrning, 
servicebyggnad, dusch. wc samt badtunna. 
Aktiviteter: 18-håls minigolfbana, beach, volley- 
och boulebanor, kajaker för uthyrning samt 
eldplatser och grillkåta med 30 platser.  Grillkåtan 
kan hyras för privata arrangemang fre-sö.
Kontakt, information och bokningar via 
campingens reception tel. 072-740 68 08, 
web och FB. 

Rörbäcks gäst- och djuphamn
Information Mikael Gladh 070-364 11 11 samt
Rörbäcks camping reception 072-740 68 08

Strömsundshemmet
Sommarcafé från den 1 juni. 
Läger, kurser, konferenser, bröllop, vandrarhem, 
stugor för uthyrning. Matsal för 60 + 40 personer, 
sängplatser för ca 100 personer. Vedeldad bastu, 
dusch, badstrand. 
Upplysningar och bokning: 076-813 30 81
www.stromsundshemmet.se, 
FB Stiftelsen Strömsundshemmet
Mail: stromsundshemmet@gmail.com
Församlingsexp i Råneå 0924-577 50

Högsöns Bygdegård
Plats för 80 personer, fullt utrustat kök. 
Bokning: Staffan Bergman 070-355 96 99

Vill du använda 
Vitå BK:s utegym? 

Gör så här. Bet m.kort
via swish 0706042090 

(Gunnar) eller kont! 
Sedan, träna på!

Sugen på att 
spela fotboll 2020?

Div 5 herrar
Kontakta Mårten Larsson, 
070-6906544

För yngre, födda -00 eller senare
Kontakta 
Mårten Larsson 070-6906544 eller 
Ludvig Carlsson 076-8114249

Medlemsskap i Vitå BK, 
förmodligen billigast i Sverige!
Familj 50:-/år, enskild 25:-/år, 

inga andra avgifter.
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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 Lindström  

Suppleanter: Markus Hedgren
 Mikael Jonsson
 Bodil Andersson

JÄMTÖNS AIK
Styrelsen

Ordförande David Andersson
Vice ordf Öystein Karlsen
Sekreterare Jeanette Ek
Kassör Lars Berg
Ledamöter David Henriksson &
 Alexander Easterlinge
Suppleanter Stefan Westman & Amanda Peters

Medlemsavgift:     Familj 100:-   Enskild 50:- 

Medlemsavgift:     Familj  50:-   Enskild 25:- 

BILLIGAST I SVERIGE?!

Inga deltagaravgifter eller andra avgifter tillkommer! 

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

Klipp ut och spara!

Gå gärna in på denna förträffliga sida! Där kan du nu även se 
fastighets- annonser i området, eller gratis lägga ut din egen 
fastighet vid ev behov.

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.

Fornlämningar vid Heden
Längs väg 693 Vitåfors mot Melderstein finns 3-4000-åriga 
fornlänningar. 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, 
utsiktstorn och informationstavlor. Längd totalt ca 4 km. Lätt.

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

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. Lätt/medel.

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 det ekologiska 
sammanhanget i naturen. Medel/Svår.

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.  

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. 

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. Bitvis medelsvår till svår pga 
bäverfällen.

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. 

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

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. Mer 
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. 

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. 
Mycket riklig blomprakt under sommaren. Vandringsled längs 
Vitån ned till Vitåfors.

Rörbäck havsbad
Vackert beläget på udden ut mot havet utanför Rörbäck. Det 
finns fina badmöjligheter på båda sior om udden, mer 
barnvänligt och låggrunt på södra sidan. Strand och bad ligger i 
anslutning till Rörbäcks camping, där det finns kiosk, café, 
minigolf och beachvolley- och bouleplaner. Se mer information 
om campingen aktiviteter under spalten lokaler/anläggningar 
att hyra. 

Vi avvaktar coronaläget.

Repotagetips till 
J/V-bladet önskas

Gunnar 070-604 20 90

Utflyktsmål Evenemang

Bostad,hus/fritidshus 
i Vitådalen
Bygga, köpa, hyra eller sälja?

Har du frågor eller tips? 
Kontakta oss, vi förmedlar 
informationen vidare.

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

STÖD VÅRA
FÖRENINGAR!

 

 

Köp lotter och 
medlemskort! 

Jämtöns AIK och 
Vitå BK. 

I alla våra projekt som ständigt 
�nns 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 för Vitå BK

Vill du hjälpa?

SPELA ALLTID VIA 
VÅR HEMSIDA 
vitabk.se   
så stödjer du oss 

utan att det kostar 
dig något extra.
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Vem hade räknat med detta? Alla på hela jorden blev tagna på 
sängen. Mycket står stilla. Gränser är stängda, flyg står nästan 
stilla. Man bör helst inte resa runt i sitt eget land och träffa andra 
p.g.a. smittan. Någon kanske förlorat sitt arbete, tillfälligt eller 
permanent. Ekonomin överallt är i gungning. Kanske tillhör du 
den som klarat dig lindrigt undan? Eller så blev du personligt 
drabbad på något sätt? Vi sitter dock alla i samma båt, inte bara 
här, utan överallt.

Vi kommer den närmaste tiden, kanske månader, möjligen år att 
behöva förhålla oss och bete oss på ett visst sätt. Vi får en 
tillfälligt annan livsstil med helt andra 
förutsättningar. Så länge inga samman-
komster är tillåtna måste vi själva fylla vår fritid med annat. 
Kanske intressen som vi redan har eller också helt nya.

En sak som jag personligen noterat i mars och april. Folk fiskar 
från isen som aldrig förr. Även om fisket inte är ens främsta 
hobby så har man ”karantänfiskat”. Kanske har den milda våren 
och solen i kombination med brist på annat bidragit till detta. 

Undertecknad har ju alltid mer eller mindre gillat att fiska, 
sommar som vinter. En fantastiskt bra och rofylld sysselsättning 
egentligen, dessutom är ju fisk både gott och nyttigt. Har denna 
vår träffat många fiskare, proffs som amatörer i närområdet. 
Många lägger ner hela sin själ i utrustningen, medan andra tar 
det mer med en klackspark och njuter av den rofyllda stunden. 
Resultat av fisket har varit varierande. Ibland inget vidare, andra 
gånger riktigt många fiskar. En del har fått stora och del riktiga 
baddare som jag redovisar i några bilder. Fiska kan man göra 
året om, bara som ett tips

Nu när det blivit vår då måste vi ha andra sysselsättningar ett 
tag. De som har egen tomt brukar ju räfsa, fixa och dona innan 
det börjar grönska. Sedan tar ju den eviga gräsklippningen vid. 
Någon ser över sina odlingar och sätter och planterar som 
efterhand behöver skötsel innan skörden. När hösten så 
småningom kommer är det ju 
bär- och svampplockning och jakt för en del.

Så nu är det bara se över era intressen och låta dom styra en del 
av er fritid, för jag tror att begränsningarna kan pågå längre än 
vad man tror. Sköt om er och hjälp varandra när det behövs?

/ Gunnar Andersson

CORONATIDER

Storfiskande paret Anna och Stefan Lundbäck från Sävast 

med en rejäl bit på 10,2 kg och 118 cm fångad på  Vitåfjärden.

Storfiskaren Roger Engman, 

en baddare här också 8,7 kg 

och 115 cm också Vitå fjärden

En lyckad dag på Sladan 

med fina abborrar

En rejäl ädelbit fångad 

på Renoträsket av 

Greger Björklund

'+'

Fortsättning på nästa sida

Flottningen upphörde 1955, men återupptogs tillfälligt 1957 efter en stor skogsbrand
ovanför Avafors för nedforslingen av virket som då blev.
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VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! 
För 100 kr per familj och år får du tillgång till hela bild- och artikelarkivet och dessutom 
möjlighet att bidra till utvecklingen av webbplatsen. Gå in på vår hemsida: www.raan.nu 
och registrera dig under Bli medlem. E-post: info@raan.nu 

Fortsättning

VITÅDALENS SKOTERKLUBB
Årligen arrangerar skoterklubben ett flertal aktiviteter till både medlemmar och andra intresserade i området. I år hann vi med två av våra mest älskade 
aktiviteter, Ärtsoppa i Kristinakojan och Skotercafé i Forshedsgården innan restriktionerna gjorde resterande aktiviteterna omöjliga att arrangera.

 
Ärtsoppan lockade till sig mycket folk, som vanligt. Skoterklubben har 
som tradition sedan 1992 att bjuda på ärtsoppa i Kristina-
kojan, den lilla klubbstugan mitt i skogen i Övre Vitådalen. I år 
uppmärksammades detta även i en av länets dagstidningar. Vädret var 
strålande och i år räknade man till minst 150 skotrar, undra om det var 
ett nytt rekord!

Till Skotercafé i Forshedsgården anlände det massor av fikasugna gäster 
från nära och fjärran. I år såldes det över 100 mackor och även denna 
gång fanns det otroligt många sorters fikabröd att välja mellan och alla 
verkade nöjda och belåtna.

Till vintern arrangeras det återigen kurser för att ta förarbevis för skoter 
via Skoterklubben. Nästa år kommer nya 
evenemang, så vi hoppas att vi möts efter lederna.
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Uthyrning av skylift och 
fordon av alla sorter 

Säljer, monterar och 
underhåller alla Prido portar

Däckservice personbilar, traktorer, 
lastbil och entrepenad

ET Transport AB 070-5595534, 
Eero Tallus N. Prästholm 401. 

Gym
Öppet 
kl. 05.00–23.00 

alla dagar

Pris: Vuxen 600:-/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 Epost: kometen@grafex.se 

Mycket prisvärd penna med gummigrepp 
i läckra färger och pennkropp i silver 
samt chromade detaljer. 

Pennor med tryck!

300 st
2.490:- 
exkl moms
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I skrivande stund känns det långt kvar till sommaren, ett av vårens 
sena bakslag ger oss snö igen, fast vi skriver den 9e maj. Tänk att 
det bara om en månad är tid för den först blommande nornan och 
därefter fortsatt explosion av
blomsterprakt i hela älvdalen.

Mitt tips är att ta vara på detta tysta men livfulla skådespel som för-
sommaren bjuder på. Kanske en välförtjänt paus för att bryta den 
norrbottniska försommarens hets och stress. Tiden är förvisso kort för 
renoverings- och målningsplaner eller att få trädgård och land i skick, 
men några djupa andetag och intryck från naturens färger kan ge ny 
energi som gör jobbet lättare igen. Eller blir det just den här sommaren, 
mer tid att ”hemestra” och upptäcka mer av närområdet, nu när resor 
land och rike runt avråds p.g.a. risk för smittspridning? Då passar det bra 
att göra en utflykt till någon av de många blommande oaser och smult-
ronställen eller andra utflyktsmål som finns här i Vitådalen. Det kan räcka 
med en eller två timmars tur, att till fots eller med cykel göra en utfärd för 
att få se vad naturen bjuder på. Blomprakt är inte bara unika orkidéer 
utan kan lika gärna vara färg, form och doften från blåbärsris eller andra 
växter som visar upp sina ofta små men fantastiskt vackra blommor och 
blad. För att verkligen ta in och låta sig imponeras, kryp så nära du kan 
och fånga intrycket med mobil- eller vanlig kamera, eller nöj dig helt 
enkelt bara med att studera underverken av färg och form på plats just i 
den stunden! Och när färden ändå görs, finns det också flera fina 
utflyktsmål och rastställen i närheten av de blomsterlokaler som nämns 
här nedan. 

Platser för blomsterprakt och fina rastställen längs vägen:

Rikti Dokkas: I trakterna av Vitåns källflöden, finns detta fantastiska 
nybyggarställe som uppfördes 1847. Här återfinns en mängd blommor 
och gården med dess sluttande ängar är en plats väl värd ett besök 
både för den blomster- och kulturhistoriskt intresserade. 

Gårdsstället Spik Långsel: Gammalt gårdsställe med gott om blomster 
och är även ett fint rastställe med bänkar sittplatser, efter Tuvbäcksvägen 
t.h. upp mot Storkrokbeget i Långsel. 

En orkidérik utflyktsidé i försommartid 
Badplatsen i Storssjön/Hovlössjöns norra ände: Fin badstrand, 
rastplats och perfekt ställe för bad och vattenlek, eller att sätta i en kanot 
eller kajak. F.ö. Luleå Kommuns största sjö.

Kvarnådammen: en halv kilometer norr om Hovlös, går stigen några 
hundra meter upp till den gamla kvarnplatsen. Ett fint och mysigt ställe 
som bjuder på lugn och ger utrymme för tankar om den tid som flytt.

Masugnsruinen i Avafors: Känn historiens vingslag vid den gamla 
masugnsruinen och fascineras över det utbud av sommarblomster som 
finns på ängssluttningen ner mot Vitån. Här finns bord och eldstad, och 
platsen besöks även av fiskeintresserade som gärna prövar lyckan 
nedanför forsen. Vandringsleden som går ned till Vitåfors/Kvarnforsen 
har sin ena ände här.

Storliden: vid Vitån, 5 km från Avafors mot Vitåfors, hittar ni ett 
vindskydd med eldstad, precis i kanten av den branta sluttningen ner 
mot Vitån.

Storåbron i Vitåfors: Rast- och badplats med grill/eldstad, fina sitt-
platser och en bastu. Där går även Bäverstigen längs Vitån, där det 
både går att fiska och följa åns stilla flöde ner till Vitåfjärden.  

Yttre Kvarnträsket: Kvarnträskleden vid Kronkilvägen ett par kilometer 
innan Rörbäck. Här går en välmärkt och lättgången stig, som passerar 
Blesbergets stora klapperstensfält och vidare bort till en fin lokal för 
orkidéer av många olika slag. Kvarnträskkojan några hundra meter 
längre bort, är ett bra ställe att pausa vid, ifall inte vädret bjuder till rast 
på sluttningen mot träsket eller behov finns att tända eld för kaffekok 
eller korvgrillning.  

Rörbäcks Camping och Havsbad: I närheten av Kvarnträskleden tre 
km ut mot havet. Avsluta turen med ett fika, glass och spela minigolf på 
campingen. Är det dessutom temperatur som tillåter ett dopp i havet så 
är det här ett väl valt ställe för sol och bad. 

Lättgånget och vackert längs Kvarnträskleden. 
En bit av det stora klapperstensfältet upp på 
Blesberget syns till höger. 

Sommarblomster i 
massor längs våra vägar. 

Från midsommar och någon 
vecka framåt blommar det 
rikligt av Guckusskor vid 
Nedre Kvarnträsket. 

Jungfru Marie Nycklar, 
en orkidé som återfinns 
lite här och där, och med 
ögonen på spänn kan man se 
gott om dessa längs Vitåvägen 
i trakterna av militärförråden 
ovanför Vitåfors. 

Guckusskor på rad vid Nedre 
Kvarnträsket. 
(Från midsommar och någon vecka 
framåt blommar det rikligt av 
Guckussko vid Nedre Kvarnträsket.) 

Ormbär, med sitt karaktäristiska 
ensamma bär på den långa stjälken. 
Bäret är giftigt och ska inte plockas 
med i blåbärshinken. 

(Text och bild Mats Widgren)
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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  

 

 

 

Det är vi som ser till att  
din glädje blir bestående

VI KÖPER DITT VIRKE

Framtidens hållbara förpackningar tillverkas  
inte av vad som helst. Därför älskar vi skogen  
– en verklig källa till glädje.

www.billerudkorsnas.se/skog

Mats Nilsson
Råne älvdal, Boden 
070-208 76 47
mats.r.nilsson@billerudkorsnas.com

Göran Nilsson
Töre älvdal, Överkalix,
Gällivare, Råneå 
070-300 53 54
goran.nilsson@billerudkorsnas.com

Vi ger dig tid!
• Hemstädning • Företagsstädning
• Flyttstädning  • Trappstädning 
• Kontorsstädning • Ledsagning 
• Enklare trädgårdsarbete
• Inköp m.m.

Välkommen att kontakta oss!

lulea@stadhemservice.se 
Tel; 076-800 06 55 

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

AP Skog AB  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  070-692 20 31

Angelas Kinesiologi & Kroppsterapi  .  .  .  .  . 070-382 66 97

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

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

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

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

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

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

Ängebysågen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0920-74829

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

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

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

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

Lövgrens Åkeri  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

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

Mäklarhuset Hans Andersson  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .070-659 18 46

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

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

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

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

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

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

Bilbolaget Luleå  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0920-203 200

Lars Bergs Skogsvård (2 st) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 070-382 86 02

Canoe Adventure North  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .070-542 51 10

Tack alla Ni som stöttat vår verksamhet med annonser och match bollar
Det kostar 300:- att skänka en matchboll – Kontakta Gunnar  Andersson, 070-604 20 90

MATCHBOLLAR

Vi är ett arbetsintegrerat 
socialt företag!

Allt från Energilösningar med Bergvärme/
Jordvärme till kompletta badrum. 

0920-156 00 • info@wfix.se

DEN KOMPLETTA 
VVS-LEVERANTÖREN!
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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!

Sara och Benny 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, fnordsromab@gmail.com

HJULLASTAR-ARBETEN, PLANERING, LYFT, M.M. 

 SOPARBETEN

 BUSKRÖJNING AV ÅKERDIKEN, VÄGDIKEN 

GRÄVMASKINSARBETEN

RIVNINGSARBETEN

GRÖNYTESKÖTSEL

FÄLLNING AV TRÄD

 FÖRSÄLJNING AV MATJORD, FYLLNINGSJORD, 

M.M.

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

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

www.eg-bygg.se

ENSTRÖM & GRÖNBERG BYGG

I dessa coronatider så är en stor del av PRO´s medlemmar i karantän. 
Men vi kan ju vara ute, så vi är lyckligt lottade, trots allt!

Vi har börjat spela boule på Vitå IP väldigt tidigt i år. Vid den officiella premiären 4 maj 
var vi 12 stycken väl påklädda personer som spelade. Intresset har ökat så nu räcker 
inte två banor till, men en grupp på 6 personer kan ju spela på gruset framför 
omklädningsrummet. Du som är intresserad, välkommen till boulebanorna! 

Vi träffas varje onsdag kl. 13-15 för spel. Medtag eget fika och ett glatt humör! 
Du som har, tag med egna klot och ev. en campingstol ifall vi blir fler än utspridda 
sittplatser. Vi håller avstånd!

Tyvärr frös ju kursen i nybörjaritalienska in nu i vår. Även föreläsningen av 
Handelsbanken om Framtidsfullmakt och våra onsdagsträffar fick ställas in.

På onsdagarna började vi med gympa följt av medhavt fika, knivslöjd, stickning, 
broderi och olika kortspel. Vi startar om när vi kan samlas inne igen OM vi har någon 
lokal att vara i, vill säga?!! Därtill är en surströmmingsfest planerad till någon dag i 
slutet av augusti. Men det får vi återkomma till. 

Vi vill också påminna om att Luleå kommun erbjuder riskgrupper/70+ gratis 
hemkörning av mat från ICA och Konsum i Råneå. SMS:a Susanne Näslund 
073-849 45 97.   

COOP: Skriv ditt namn, personnummer och adress samt vilken affär du vill handla från 
och sedan vilka varor du vill köpa. Coop fakturerar dina inköp. 
ICA: Samma som ovan, men utan personnummer. Du lämnar in ditt ICA-kort laddat 
med pengar i kassan, så drar de kortet när Susanne handlar åt dig. 
Varorna levereras på torsdagar. Jättebra service!

Vi hjälps åt för att undvika att bli smittade och ev. ta upp plats på 
sjukhuset. Sprid gärna till de som inte uppmärksammat detta!

Du som vill bli medlem i PRO Vitå kan kontakta Gun Skoog 
070-675 8219 för information! Välkomna till PRO – Sveriges största 
mötesplats för folk i de grövre tonåren – med andra ord pensionärer. 
Umgänge under roliga och utvecklande former och som medlem 
stöder du också av bara farten PRO:s arbete med att göra samhället 
bättre för oss pensionärer.
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Fikarast med avstånd vid boulespelet 4 maj

Onsdagsträff före coronautbrottet med spel.
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  MPV abNya

Malmströms
Plåt & Ventilation AB

0923-64 06 53

Utför allt inom branschen!

Mobil 070-534 06 96
Töreforsvägen 13, 950 40 Töre

URBAN BROSTRÖM
Kungsgatan 26 C Affärsvägen 6
961 34 BODEN 955 31 RÅNEÅ

0924-553 04

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

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

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

Per Anderssons
Skogsmaskiner AB

Högsön • 0924-320 12 • 070-669 28 88

Kvalitet i allt vi gör
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DJUPTRÄSK
Vitådalens skoterklubb arrenderar detta vatten. 
Vi planterar 2 gånger per år.

Ett årskort för medlemmar kostar 
500 kr för familj, 350 kr enskild.  
90 kr/dygn för medlem
100 kr/dygn för icke medlem.

Max. 3 ädelfiskar 
per dygn, Vänligen respektera!

Korten finns att köpa hos  
Arne Olsson, Vitå, 
Anders Andersson, Vitå, 
Greta Roos, Forshed, 
Ture Roos, Forshed,
 OK, Töre, 
Håkan Hellman, Morjärv.

BETALA MED SWISH!
Telefonnummer 070-587 54 66 (Arne)
eller 070-550 17 82 (Anders)
Notera namn, datum när du skall 
fiska, klockslag när du skall börja fiska.
Upplysningar via ovanstående tele. nr.

 www.bnearit.se


