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BLADET FÖR HELA

PIMPELTÄVLING I RENOTRÄSKET 17 APRIL
Renoträsket brukar locka �ll en fin och inte så stor pimpeltävling varje år i april. 
Gissningsvis 50 som pimplade de�a år. I�ol blev den dock inställd av bekanta 
skäl. Greger Björklund och några kompisar brukar arrangera och ha e� stort 
prisbord som räcker �ll alla. Dessutom vet man a� eventuella översko�et går �ll 
något bra, nämligen a� hjälpa vissa utsa�a. 

Hamburger- och fikaförsäljning finns förstås också för a� man ska orka e� 3 
�mmars pass på isen.

Denna lördag i det mest fantas�ska vårväder dessutom och då spelar fiskelyckan 
lite mindre roll. Tror ändå de flesta lyckades dra upp någon abborre och priser 
lo�ades också �ll de som ev inte få� någon fisk.

E� tämligen coronasäkert arrangemang också, så nu längtar vi �ll nästa vår och 
förhoppningsvis lite mer normala förhållanden

FOTBOLL I PANDEMITID 
A� bedriva fotbollsträning i pandemi�d är e� konststycke. Allt måste ju göras så 
coronasäkert som möjligt. Kondi�onsträningen har u�örts i mindre grupper eller 
enskilt. Bollövningar på e� sä� för a� försöka undvika kroppskontakt. Inga tränings-
matcher har varit �llåtna a� spela, osv. Ja, ni förstår hur besvärligt det är och varit. 
Man får trösta sig med a� alla lag på denna nivå ha� det likadant. Dessutom kanske 
ljuset i tunneln kan skönjas i och med a� vaccina�onerna nu kommit igång rejält. 
När seriespelet börjar står i skrivande stund skrivet i stjärnorna.

Köp medlemskort i Vitå BK och 
Jämtöns AIK! Se sid 9!
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ligen har svårt att tro att vi är igång förrän 
någon gång i juni. 

Ja det är mycket som står på vänt, så också 
vårt årsmöte, vi kommer inte ha det digitalt, 
utan vi väntar till vi kan ha det fysiskt, even-
tuellt utomhus beroende på hur myndighe-
terna väljer att gå till väga då de släpper på. 
Vad vi kan släppa redan nu är att vi har klarat 
2020 väldigt bra. Känns viktigt att delge er 
den infon, då det har varit mycket svarta 
rubriker kring idrottens och kulturens över-
levnad under pandemin. 

Det troliga är att vi måste ställa in midsom-
marfirandet, om så blir fallet kommer vi 
isåfall göra som ifjol och ändå köra ett eller 
eventuellt två ankrace ändå. Men hur det blir 
definitivt återkommer vi med längre fram. 
Sen har vi ju mer arrangemang under 
sommaren och framåt, som vi verkligen 
hoppas kan bli av. Fotbollens dag, marknaden 
på Strömsundshemmet, boulekvällen mm 
mm. 

För första gången på många år så har vi i år 
anmält ett 7-manna lag i år, ska bli riktigt kul 

Förra året så hann vi börja året med den 
traditionsenliga puben på trettondagsafton. 
Oj vad jag nu saknar en trevlig pubafton i 
Vitå där vi kan träffas för en trevlig kväll 
med god mat och dryck och lite dans till 
levande musik. När corona är över och 
samhället släpps på så ska vi se till att ha 
en pubafton, när på året det än sker, det 
behöver vi. (Det lovar jag er trots att jag 
inte har tagit det med styrelsen). 

Förra året så hade vi hunnit träna ett par 
månader i Arcus innan nedstängningen 
kom i mitten av mars. Vi hade hunnit spela 

ett par träningsmatcher, innan matchande 
blev förbjudet. Då släppte man på spel den 
13/6 och våran serie blev enkelserie och 
började i augusti. I år så har vi varit portade 
från Luleå kommuns inomhuslokaler under 
hela försäsongen. Vi har därför kört igång 
senare än på mycket länge. Under februari så 
konstaterade vi att vi måste komma igång 
och mycket mer än löpning fanns inte på 
menyn. Vi delade upp oss i två gäng ett i 
Råneå och ett i Luleå som sprang två gånger i 
veckan. Så fort som Luleå kommun fick upp 
utomhusplanerna i stan, så kom vi ut på 
Porsön, en sliten konstgräsplan och Skogs-
vallen, en plan i mycket bra skick. Där var vi 
ett par veckor innan man hade fått upp Råneå 
IP. Råneå IP är i bra skick förutom lite sät-
tningar som tyvärr har blivit ett faktum. 

Något som varit under all kritik i Råneå har ju 
varit omklädningsrummen, men nu har man 
börjat med rivning av det och så småningom 
så skall där stå nytt. Nu väntar vi bara på att 
få komma till Vitå, det är ju då det börjar på 
riktigt. När börjar då matchandet? Ja 
det står skrivet i stjärnorna, i skrivande stund 
så är det stopp fram till 17/5, men jag person-

                  YTTERLIGARE ETT ÅR PÅVERKAT AV CORONAVIRUSET.

Mårten Larsson
Ordförande

att följa dem, ungdomsfotbollen blir säkert 
de första som släpps på då det öppnas upp.  
Alla ungdomars träningar börja vi med, så 
fort det torkar upp i Vitå. 

I detta bladet har vi premiär för ett samarbete 
med Raan.nu, det är otroligt roligt att kunna 
erbjuda er intressant läsning om vår historia. 
Ni kommer få läsa om sånt som ni inte kände 
till om er hembygd och bli överraskad och 
imponerad av era förfäders vardag. Tack 
Raan.nu för denna möjligheten.

Nä nu får det vara bra för denna gången, 
glöm inte att följa oss på Instagram, facebook 
och vår hemsida. Och glöm inte att välja Vitå 
BK i gräsroten, det betyder mycket för oss, 
och har ni valt någon annan där så kom ihåg 
att ni kan välja tre olika lag. Vi får ta betydligt 
mer om fotbollen nästa gång då den för-
hoppningsvis har kommit igång så smått. Ha 
en riktigt trevlig läsning. Mårten

P.S Tänk på att ställa upp på våra annonsörer, 
de ställer upp på oss och det är vi oerhört 
tacksamma för.

Mårten Ordf Vitå BK.

Tyvärr bara ankrace som ifjol p.g.a. smittskyddsläget och restriktioner därav.

I nr 1 2020 när coronapandemin var tämligen 
ny för oss skrev jag bl.a följande i Corona-
tider här.. ”Vem hade räknat med detta? Alla 
på jorden blev tagna på sängen. Någon 
kanske förlorat sitt arbete, tillfälligt eller 
permanent. Kanske tillhör du den som klarat 
dig lindrigt undan? Eller så blev du personligt 
drabbad på något sätt. Vi kommer den 
närmaste tiden, kanske månader, möjligen år 
att behöva förhålla oss och bete oss på ett 
visst sätt.”

Nu har ett år gått sedan dess och alla vet 
mer än då. Flera varianter av vaccin har
 framställts på rekordtid och förhoppningsvis 
utan biverkningar för oss människor som vill 
ta vaccinet. Många av de äldsta har t.o.m. 
fått sina 2 doser och anses fullvaccinerade, 

åtminstone för ett år framåt. Vi något yngre 
har hunnit med att få första dosen, medan ni 
under 65 år möjligen hinner få första dosen 
innan sommaren.

Men nog har vägen varit krokig för alla
profeter som siat om flockimmunitet, 
nedstängningar, munskydd och annat
kontroversiellt. När detta diskuterats på bl.a
sociala medier känns det nästan som det 
blivit politik av det hela. De som sympatiserar 
med regeringen i alla lägen verkar inte kunna 
ifrågasätta och i efterhand erkänna det som 
blivit mindre bra. Visst, det har varit jättesvårt 
att veta vad som är bäst totalt sett. Kan dock 
konstateras att Sverige i jämförelse med sina 
Nordiska grannländer åtminstone hittills
dragit nitlotten. Alldeles för många döda i

jämförelse bl.a. oavsett om man dött av eller 
med covid. Våra grannländer har gjort något 
som totalt är bättre än Sverige, det tänker jag 
sticka ut hakan och säga redan nu fast
pandemin inte på något sätt är över.

Vill rikta en rejäl känga till många som beter 
sig respektlöst mot andra människor. Den 
som är i t.ex. 20-årsåldern kan också bli 
väldigt sjuk eller smitta andra. Det går inte att 
bete sig ansvarslöst och skapa onödiga 
folksamlingar ännu. Lugna ner er tills alla fått 
sitt vaccin och pandemin möjligen självdör, 
men vi är inte där ännu!

Kontentan av det jag skrivit blir ju att det blir 
sparsamt med större evenemang även i 
sommar. Kanske det går till hösten ……..

så håll avstånd, håll ut och visa respekt mot 
varandra så länge!

Redan nu kan vi säga att Midsommarfirandet 
i Vitåfors blir som fjolårets, alltså bara ank-
racet. Ni kommer att kunna köpa anklotter 
både via FB och på annat sätt.

Hur det blir med Jämtödagen och Högsö-
dagarna, liksom Fotbollens dag i Vitå är 
ytterst tveksamt.

Vitådalsloppisen kan möjligen genomföras 
eftersom det är mer utspritt, men det tål att 
tänkas på.

Det viktigaste är trots allt liv och hälsa och 
ett liv efter pandemin.  / Gunnar Andersson

CORONATIDER DEL 2

INGET MIDSOMMARFIRANDE I ÅR HELLER...

Vinstpotten (2.500:- ) är halva insatsen som fördelas till 3 olika vinnande nr.    

1300:-  till vinnaren och 800:- resp 400:- till övriga två

Ankor kommer att kunna köpas av 
Agneta Löf  070-346 41 57 och 
Gunnar Andersson 070-604 20 90

Betalas antingen via swish eller kontanter

Ankorna är numrerade 1-250 och man får alltså inte ankan, 
bara lottnumret och kostar 20:-/ anklott.

Ankor kan köpas via Fb eller som vanligt på ifylld lista. Vi meddelar både genom 

vanlig annonsering och på FB när lottförsäljningen börjar. Om behov finns kommer 

vi att köra två ankrace så att så många som möjligt kan köpa anklotter. 

LUDVIG INFÖR 2021.
Hur har försäsongen 2021 sett ut?
– På grund av corona restriktioner så har vi inte haft möjlighet att komma in och träna inomhus, varken i arcus eller 
Råneå sporthall. Därför så väntade vi in i det längsta med att dra igång säsongen. I början av februari så kom vi igång 
med vad som gick att göra, nämligen löpning. Vi delade gruppen på Råneå och Luleå. När kommunen fick upp utomhus-
anläggningarna, så har vi varit på både Porsön och Skogsvallen och numera så tränar vi på Råneå IP, i väntan på att 
äntligen få gå på gräs i Vitå. Vi har naturligtvis inte kunnat spela några träningsmatcher, då detta varit förbjudet.
Hur är det tänkt med seriestart? 
– Ja man undrar ju om NFF har koll på pandemin. De lottade igång serien till den 3e maj och verkade på allvar tro att den 
skulle komma igång då. Som det är nu så gäller ju restriktioner fram till den 17/5 och tidigast den 18/5 skulle det kunna 
spelas match. Det troliga är ju att man lättar upp med ungdomsfotboll först, och kanske som ifjol att seniorer kommer 
kunna spela match i mitten av juni. Men vi får se.
Publiken är ju intresserad av hur det ser ut på spelarfronten. 
–Vi har ett nyförvärv i Jonas Pålsson från skånska Tjörnarps BoIF och hoppas på comeback av Fredrik Skogkvist som 
flyttat in i Råneå och min bror Joel Carlsson. Jonas är nyinflyttad i Prästholm. På förlustkontot så har vi Osas Louis som 
går över till div 3 klubben Skogså IF, vi i Vitå BK önskar Osas lycka till, och du är alltid välkommen tillbaka. 
Har du något mer att tillägga? 
– Ja jag skulle vilja påpeka att vi i Vitå BK har tagit och tar vårt ansvar i pandemitider. Vi kör coronasäkra träningar utan några 
kampmoment och utan spel, men med ganska mycket kondition. Vi hoppas att vi inte är helt ur form i matchmomentet om det 
blir en skarp övergång till match. Hoppas vi ses på Vitå IP i sommar.

Vad händer med 
ungdomsfotbollen 2021? 

Jo vi har anmält ett 7-manna lag
till seriespel, vilket var många år sen. 
Sen hoppas vi på att kunna fortsätta 
vårt påbörjade utbyte med Töre SK. 

Vi kommer att köra igång träningarna 
för ungdomarna så fort det tinar upp 

på Vitå IP. Corona restriktioner gör att 
det inte kommer att bli några matcher 
förrän tidigast 18/5. Mycket mera text 

och bilder kring ungdomsfotbollen 
i nästa nummer.

UNGDOMS-
FOTBOLLEN 

2021.
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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

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

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

Murbruksvägen 13, Luleå
0920 - 22 55 00

ROBOTGRÄSKLIPPARE
HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X
Avancerad och fullstor modell i X-serien från världsledaren 
inom robotgräsklippare. Smart nog att hantera stora och 
komplexa gräsmattor med flera smala passager, hinder, 
tuff terräng och sluttningar på upp till 45 %. 

32 900:-

MOTORSÅGAR
HUSQVARNA 445 II E-SERIES
Stark allroundsåg för dig som värderar professionell 
kvalitet. X-TORQ® motorn ger mindre bränsle-
förbrukning och reducerade avgasemissioner. 
Stoppreglage som automatiskt ställer sig i 
ON-läge för problemfri start. 

4 990:-
Ord. pris 5 990:-

RIDERS
HUSQVARNA R 214TC
En flexibel och kraftfull Rider med en 
tvåcylindrig motor med högt drivmoment 
och ett fabriksmonterat Combi-klippaggregat 
på 94 cm som erbjuder förstklassig BioClip® 
(mulching) och bakutkast. Passar villa- och 
markägare som kräver extra hög effektivitet, 
enkel användning, bästa möjliga styrförmåga 
och verkligt njutbar körning.

39 900:-
Ord. pris 41 900:-

Vi erbjuder 
installation av 
robotklippare!

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

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

EN REJÄL MACK
Hos oss hittar du

RÅNEÅ
0924-100 90 • Öppet: Mån-Fre 6-22  Lör-Sön 7-22

• LIVSMEDEL
• KIOSK
• TILLBEHÖR
• HEM O FRITID
• GDS-HALLAR
• KORV, HAMBURGARE, KAFFE
• VERKSTAD

handelsbanken.se/lulea_storgatan

RENOTRÄSKET FVF SOCIAL
Tillgängliga fiskekort för Renoträsket fvf social
Du kan köpa �skekort av Renoträsket fvf social genom oss på iFiske! Alla produkter 
(�skekort) som säljs digitala, dvs det och kvittot levereras via ePost, till appen och 
som ett SMS (tillval) från oss på iFiske. Renoträsket fvf social Redovisar ej moms.

www.ifiske.se/fiskekort-renotrasket

Dygnskort  150:-
Årskort   500:-
Stuguthyrning 200:-
Båtuthyrning 100:-

Årskort  350:-
- Boende och stugägare
 i närområdet
Endast för dig som bor eller har ett 
fritidshus i någon av byarna Dockas-
berg, Dockas, Tallberg, Gunforshed, 
Forshed, Långsel eller Näverberg.

För barn och ungdomar:
Renoträsk (Ketura) erbjuder fritt fiske för unga fiskare. Tänk på att alltid 
läsa och noga följa de fiskeregler som finns för området. 
Specifikt för barn och ungdomar gäller:
• Fritt �ske för barn och ungdomar till och med ålder av 14 år.
• Endast i sällskap med en målsman/vuxe/person som har giltligt �skekort 
(på dennes kvot)
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Annonsklipptävling
Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Namn: ________________________________________     Adress: ________________________________________________________________

Vinnare av annonsklipptävling nr 4 2020, Ingrid Åkerström Jämtön och Anita Sundqvist Råneå 

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

Allt inom gräv- och 
traktorarbeten

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

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

Välkommen till Norrlands största 
husbil- och husvagnshandlare!

HUSBILAR, HUSVAGNAR
OCH BEG. PERSONBILAR

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 
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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 och bilbatterier på pall utanför.

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

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.

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

Murbruksvägen 13, Luleå
0920 - 22 55 00

ROBOTGRÄSKLIPPARE
HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X
Avancerad och fullstor modell i X-serien från världsledaren 
inom robotgräsklippare. Smart nog att hantera stora och 
komplexa gräsmattor med flera smala passager, hinder, 
tuff terräng och sluttningar på upp till 45 %. 

32 900:-

MOTORSÅGAR
HUSQVARNA 445 II E-SERIES
Stark allroundsåg för dig som värderar professionell 
kvalitet. X-TORQ® motorn ger mindre bränsle-
förbrukning och reducerade avgasemissioner. 
Stoppreglage som automatiskt ställer sig i 
ON-läge för problemfri start. 

4 990:-
Ord. pris 5 990:-

RIDERS
HUSQVARNA R 214TC
En flexibel och kraftfull Rider med en 
tvåcylindrig motor med högt drivmoment 
och ett fabriksmonterat Combi-klippaggregat 
på 94 cm som erbjuder förstklassig BioClip® 
(mulching) och bakutkast. Passar villa- och 
markägare som kräver extra hög effektivitet, 
enkel användning, bästa möjliga styrförmåga 
och verkligt njutbar körning.

39 900:-
Ord. pris 41 900:-

Vi erbjuder 
installation av 
robotklippare!

RUSTA FÖR
SOMMAREN
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Utför allt inom 
plåt och ventilation!

Mest värde 
för din skog 
Vi verkar för att erbjuda bästa 
möjliga värde för din skog.  
Din råvara förädlar vi sedan  
till trävaror, massa och bio-
energi i industrier som du är 
med och äger. Tillsammans 
delar vi på vinsten.

norraskog.se
Vill du ha en trygg affär
och bäst betalt?

Nu har vi vuxit och 
blir ännu bättre!
Vi är stolta över fastighetsmäklare 
Hans Andersson som finns hos oss på 
Svensk Fastighetsförmedling.
Kontakta Hans 
070- 659 18 46
hans.andersson@svenskfast.se
eller på Hans kontor i Råneå!

Luleå
BESÖK OSS PÅ KUNGSGATAN 28
RING OSS PÅ TEL. 0920-22 58 50. 
LÄS MER PÅ www.lulea.svenskfast.se

DANIEL
070-101 40 70

LOUISE 
070-104 02 14

SANNA
Gällivare 
070-101 40 72

EMMA 
070-272 58 50

TAINA
070-298 00 67

ANDREAS
070-261 00 88

HANS 
070-659 18 46

JOSEFINE
Gällivare 
070-107 41 41

DANIEL
070-101 40 71
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Detta är ju ett talesätt och inget bokstav-
ligt. Tänk hur blomstrande både Råneå- 
och Vitå älvdalar var för drygt 50 år 
sedan. Se hur det ser ut nu för den som 
har nog hög ålder att kunna jämföra. Inte 
kanske det var bättre förr i allt, men 
Råneå och byarna runt om var levande 
landsbygd trots att det är samma parti 
som ”regerar” i kommunen idag. För det 
kan väl inte bero på att Råneå införliva-
des med Luleå Kommun i slutet på 
60-talet? 
Isf drogs nitlotten redan då, men det är 
ju främst senaste 10-15 åren man 
märker vart åt allt lutar. Allt ska nämligen 
till Luleå och det är politiken som styr.

Ifall någon undrar, så har kommunen en 
enorm kommunal skatteskuld till 
landsbygden. Undrar när politiken fattar 
det och åtgärdar? Finns bara ett sätt 
som det verkar och det är via valsedeln

Råneå får för skams skull behålla en del 
av kakan, men är ändå stor förlorare. 
Affärer och företag �yttar, dels för att 
kundunderlaget minskat och dålig 
köptrohet. Varför handla i stadens stora 
matbutiker när din lokala butik behöver 
alla kunder? I slutändan är vi alla 
förlorare för att varorna är lite dyrare i 
Råneå, men har du räknat resan och 
trängseln?

Däremot i byarna har i stort sett alla 
kommunala arbetsplatser tagits ifrån 
oss. Skolor, förskolor och hemtjänsten 
har centraliserats till Råneå

Den som minns Råneå för en mans-
ålder sedan kommer ihåg alla mat-
varuaffärer, �era banker, �era bränsle-
mackar, massa andra affärer, �era 
skofabriker, m.m. Vad är kvar nu i den 
jämförelsen? Troligen är det inte långt 
borta med rivet badhus, nedlagd 
hälsocentral. Skulle vilja påstå att det är 
upp till oss hur vi vill ha utvecklingen. 
Nyttja och gynna det som �nns, annars 
är det borta på några år!

Ni som är lite äldre minns säkert hur det 
såg ut i just er by för 50-60 år sedan. I 
minst vart annat hus fanns en hyfsat stor 
barnaskara och gärna ett mindre 
jordbruk med skog. Det kanske inte 
ledde till rikedom i pengar, men i annat. 
Betande kossor och slåtter gjorde en 
levande landsbygd som faktiskt någon 
entusiastisk familj vill prova på även 
idag. 

Vi kommer i kommande nummer av 
tidningen uppmärksamma några ganska 
nystartade företag i området som 
annonserar här.. Vi kommer förstås 
också berätta om �era etablerade allt 
eftersom och när utrymme �nns

Några slutsatser således, 
Handla lokalt och gynna våra 
annonsörer, (även de ej lokala)

I detta nummer har vi av förklarliga skäl 
en hel del historiska reportage i brist på 
nutida händelser att skriva om p.g.a. 
pandemin. Vi tackar raan.nu för era 
bidrag och insatser till detta blad

/Gunnar Andersson

Varför gå över ån efter vatten ….?
Slutet av mars och början av april var riktigt varm och snön minskade i rask takt på 
Vitå IP. Då vi den 10e april hade den årliga sandningen av Vitå IP, så var det inte mer 
än ca 30 cm snö kvar på planen. Den 9e hade det dock kommit lite snö och varit en 
kall natt, detta gjorde att det var perfekta förutsättningar för de 7 som kommit för att 
hjälpa till. Fort var det gjort och i skrivande stund är planen i princip bar. Vi höll på i 
dryga timman och �ck en välförtjänt kexchoklad då vi var klara. Tack alla som var på 
plats för hjälpen.

Den årliga sandningen av Vitå IP

NFR NORRLANDSFORDONSREP AB
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Vi finns vid Lindströms i Råneå

VI UTFÖR ALLA TYPER AV 
REPARATIONER PÅ PERSONBILAR, 

LASTBILAR, TRAKTORER, M.M.
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MASKINDEPÅN I NORR AB
Manfreds maskins lokaler (intill OK i Råneå) • 0924-552 10

Motorsågar · Röjsågar · Gräsklippare
Tillbehör Stiga & Husqvarna

ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR

S & H M.M

HAR DU BEHOV AV EN NY ELLER BEG TRAKTOR? 
Eller kanske något redskap?

Tveka inte, kontakta oss för din bästa deal!

Vi köper även in beg traktorer/
redskap samt tar på oss säljuppdrag

Reparationer av alla slags traktorer ,
maskiner stora som små

I vår välsorterade butik kan vi erbjuda det 
mesta,det vi inte har hemma fixar vi 

Välkommen in på en kopp kaffe och 
gör en god affär med oss!

Fredrik, Niklas, Greger & Andreas
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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!  

Pilotprojektet ”Växa tillsammans” är en 
kommunöverskridande satsning mellan 
Luleå kommun och Bodens kommun, 
där ödehus ska inventeras för att på 
sikt möjliggöra att fler kan flytta till 
landsbygden.

Det är bra för miljön att ta vara på 
ödehusen när de gamla fastigheterna kan 
bevaras och behovet av att bygga ett nytt 
hus minskar. Huset på bilden har ingenting 
med projektet att göra.

Stort intresse för livet på landet
Intresset för att flytta till landsbygden ökar, 
inte minst som följd av Corona pandemin, 
men att hitta bostäder är 
svårt. Detta på grund av att det är för få 
hus som säljs på den öppna bostadsmark-
naden. Samtidigt finns det bostäder
 i båda kommuner som står öde. Just nu 
är uppskattning att ca 1 500 bostäder
 står tomma.

– Vi har märkt att det finns ett ökat 
intresse för att bo på landsbygden, 
framförallt hos de unga. Men det är tyvärr 
många som får ge upp den drömmen på 
grund av att det inte finns några bostäder 
till försäljning, säger Marja-Leena Tallus 
Johansson, utvecklare på Råneå 
Medborgarkontor.

Inventering av ödehus
Inom projektet har personal från 
medborgarkontoret och den ekonomiska 
föreningen Råek påbörjat arbetet med att 
ta reda på varför bostadsmarknaden är 
inaktiv och vilket stöd behövs för att få 
igång försäljningsprocesser.

Just nu håller man på med att inventera 
ödehus inom Råneå och Vitå älvdalar (se 
bilen på bilden), där man på avstånd 

MÖJLIGGÖR ETT LIV PÅ LANDET FÖR FLER

Det är bra för miljön att ta vara på ödehusen när de gamla 
fastigheterna kan bevaras och behovet av att bygga ett nytt hus 
minskar. Huset på bilden har ingenting med projektet att göra.

försöker bedöma vilka 
fastigheter som har 
potential att säljas 
eller hyras ut. 
Projektet har även 
fått tillgång till 
kommunens 
fastighetsuppgifter. 

Målet med projektet 
är att öka antalet hus 
till försäljning och 
inspirera till en ökad 
inflyttning.

FAKTA

· Projektet Växa tillsammans är en satsning av 
  Luleå kommun och Bodens kommun.

· Det är Råneå Medborgarkontor och Råek 
  (Råne älvdalsrådet i Gunnarsby församling 
  ekonomiska förening som driver projektet.

Text: Vårt Luleå, Luleå kommun
Bild: pxhere.com, Marja-Leena Tallus Johansson

Intentionen är att man ska ha hunnit färdigt med 
inventeringen juli 2021.  

Många av de aktiviteter som utövades tidigare har uteblivit under vintern 2020/ 2021, men några finns kvar. Jag tänker då på vävstugan i Forsheds-
gården, där tappra själarna har varit Elsie Drugge, Kristina Johansson och Karin Roos. De har varit aktiva med att producera mattor i långa banor. 
Det har varit varp med vit tråd, det har varit varp med svart tråd och för att inte tala om alla mattrasor som blivit till. En del mattrasor har skänkts av 
anhöriga till avlidna och därmed bidragit till att föra vidare ett hantverk efter någons bortgång. Det har burits kartonger till höger och vänster och det 
verkar aldrig ta slut. Man funderar om inte tyg/klädesplagg eller dylikt börjar sina, så snart får man nog gå näck i bara strumplästen.

Övre Vitådalens aktiviteter i Forshed vintern 2020/2021

Elsie Drugge Kristina Johansson Karin Roos Den tidigare generationen
Elly Selberg och Lea Ahlbäck

Det som har varit en stor händelse i byn nu i vinter är byte av den luftburna högspänningsledningen. 
Det har ökat byns befolkning under dagtid med någon procent, men framför allt så har det hänt något i 
tristessen under coronatiden. De personer som utfört arbetet har bidragit till en känsla av att byn har 
börjat leva under den mörkaste tiden. 

Andra aktiviteter som pågått är skoterkörning och då flertalet besök till det så kallade Skåpberget med 
grillning och umgänge med både vuxna och barn. Skoterspårens kvalitét får vi tacka Ture Roos för, som 
är aktiv från morgon till kväll. Tittar man ut kl. 06.00 på morgonen, så nog ser man Ture med skoter och 
spaden bak, på väg att fästa sladden bakpå skotern.

Ture Roos

Vi har även aktiviteter med spårläggning av skidspår. Sven-Ove Rensfeldt och Paul Roos står för de 
aktiviteterna. De har bidragit till att några hurtbullar, både från byn och från andra byar, kan lägga ner 
sin kraft för att få fram några droppar svett. Detta var en liten del av vintern i Forshed med omnejd. 
Det har nog hänt en hel del andra aktiviteter som inte kom med.
Sture Roos, Forshed 
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Fiskevatten

Lokaler att hyra

VITÅDALEN

2021

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: Virve Lantto 073-031 15 63

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

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

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

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 2021?

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 Easterling
Suppleanter Amanda Peters & Erik Ahlström

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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Till Sverige kom sporten "Backhoppning" från Norge. Det var så tidigt som på 1880 - talet , men till Jämtön kom den från Tyskland. I och med 
att Tysk- födde Gerhard Hauptmann kom vandrande år 1934 från Töre-hållet och bosatte sig i Jämtön. Gerhard medförde och förverkligade 
sina drömmar, att bygga en hoppbacke, att han sedan blev en stor profil i byn, gjorde inte saken sämre.

BACKHOPPNING I JÄMTÖN

Inspiratör 
Gerhard Hauptmann föddes 1912 i Johan Sebastian Bachs hemstad, Leipzig. Efter att i sin 
ungdom genomgått en träteknisk fackskola skulle utbildningen avslutas med ett gesällår. 
Detta genomförde Gerhard som en gesällvandring i Österrike, Schweiz och Italien. När han 
kom hem till Tyskland insåg han att det var dåliga tider och dåliga tankar med nya ledare som 
nazisten Adolf Hitler med flera. 

Gerhard planerade att utvandra till Amerika (USA), men hamnade först i Helsingborg 1933. 
Efter en lång resa hamnade han via Stockholm i Töre. Där stannade han hos en familj vid 
namn Bäcklin. Töre tillhörde emellertid Kalix Försvarsområde, vilket gjorde att Gerhard som 
utlänning inte kunde stanna kvar. I familjen Bäcklin fanns syskon till Fanny Berg på Holmen i 
Jämtön. Fanny var gift med Konrad Berg. År 1934 kom Gerhard till Jämtön. Där bodde han i 
en bagarstuga på gårdsställlet " Ejde ". Artur och Beda Sandström bodde i huvudbyggnaden. 

Gerhard medverkade genom sin hantverksmässiga bakgrund till många husbyggen i Jämtön, 
men även i byarna runt omkring, Vitåfors, Sören och många byar upp efter Vitådalen. 
 

Gerhard Haupmann med sin
lättviktare "Speed" c:a år 1939. 
Baktill sitter Staffan Åkerström.

Livskamrat från Jämtön
Givetvis blev Gerhard kvar i Jämtön, där han hittade sin livskamrat, Anna Bergman. 
Den 28 juni 1941 blev det stor fest i Jämtön, då gifta sig Gerhard och Anna - född 
Bergman. Barn till Gerhard och Anna: Kurt född 1943 och Lars Gustaf född 1949

Barnen Kurt till vänster och Lars-Gustaf Haupmann på bilden även föräldrarna 
Anna och Gerhard samt farfar Otto och farmor Martha i mitten av bilden.
Foto: Gösta Sandström

Stora intressen 
Två intressen som Gerhard hade och som kan liknas vid en passion, bygga båtar och 
sporten backhoppning.

Backhoppningsintresset 
Gerhard hade fascinerats av backhoppning, som han sett i Alperna i sin ungdom. Hans stora dröm var att själv bygga en hoppbacke. När han kom till 
Jämtön ville han förverkliga sin dröm. Bästa stället/läget fann han i Höglandsberget. Gerhard fick lite hjälp i sin skaparglädje av en modell av 
Hallstabacken i Sollefteå, som han hittade i turistföreningens årsbok. Med inspiration av denna ritning ritade och konstruerade han hur en över 
och en underbacke skulle se ut. Med stor framgång. 

Erling Lundström (1920-2006)  ställde upp och
arbetade i detta  byggprojekt.

Mycket hjälp av välvilliga Jämtöbor 
och från andra grannbyar.

I detta udda byggprojekt var det 
många som ställde upp, för att 
nämna några Bengt Andersson, 
Holger Andersson, Jonas 
Andersson, Martin Berg, Rolf Berg, 
Helmer Bergman, Bertil Björk, 
Gunnar Björk, David Boman, 
Sigvard Boman, Östen Clark, 
Birger Eriksson, Signar Johansson, 
Eli Jämte, Erling Lundström, Göte 
Lundström, Helge Nilsson, 
Per Sandberg, Artur Sandström, 
Oskar Sundberg, Ragnar Sund-
berg, Ebert Sundström, Harry 
Sundström, och Alf Åkerström.

Utsikt från tornet i Hoppbacken vid Höglansberget.
I bakgrunden finns Furunäset, Klubben samt Jämtöälven.
Bilden är tagen omkring 1940.

Råneås vackra kyrka – riktmärke
Som en hjälp vid avvägningen satt Gerhard upp en "flukt" mot kyrkan 
i Råneå, ett bra riktmärke.

Utgrävningen av backen påbörjades våren 1938. På julaftonen detta 
år, arbetade man med att borra plintar till backen. Mycket virke gick 
åt, detta virke skänktes av olika markägare från Jämtön med omnejd.

Råneå kyrka

Färdig backe 1939
Backen stod färdig 1939 och ett fantastiskt arbete hade genomförts. Det 
totala antalet arbetstimmar som utfördes för backens färdigställande var 
811 timmar, varav Gerhard själv stod för 497 timmar. Hoppningen i backen 
påbörjades direkt, men den officiella invigningen dröjde till 1941.

Vid ett tillfälle i mars månad 1940 anordnades den första hopptävlingen 
och det var Luleå Sportklubb (LSK) som arrangerade den. Sixten Johans-
son från Boden vann seniortävlingen och Ingemar Sundberg från LSK vann 
juniortävlingen. Det längsta hoppet utfördes av Sixten Johansson med 
utmärkta 27 meter.

Juniorvinnaren Ingemar Sundberg hoppade så långt som 26 meter.
Totala antalet deltagare var 23 st, 15 i senior-klassen och 8 i junior-klassen. 
Den enda Jämtöbo som deltog i denna backhoppartävling var Holger 
Andersson från Utadal. Holger belade plats 13 i seniorklassen. En bedrift 
med tanke på den erfarenhet Holger hade i denna nya sport.

Kan vara Holger Andersson som utför detta hopp

Publikrekord
Vid denna tävling var det mycket folk på plats, mellan 500 och 600 personer. Ett mycket stort antal således, 
även om de flesta av åskådarna var militärer som blivit förlagda till Jämtön under beredskaps-
tiden. 
 
Backen var professionellt utformad och blev använd i tävlingssammanhang till 1956. Hoppskidor för de första 
hopparna, tillverkade Gerhard själv. Till bl a Tor Sundqvist och Per Åkerström.Sonen Kurt berättar 
att skidorna var långa, mellan 2.40 - 2.50 centimeter. En del hoppare köpte skidor av märket Edsbyn.
3 räfflor fanns under skidorna, vanliga längdåkningsskidor har bara en räffla. 

Imponerande Hoppbacke vid Höglandsberget

Olycksdrabbad backhoppare
Vid ett tillfälle efter trettonhelgen 1941 så råkade Gerhard själv bryta benet vid 
hoppning i backen. Det hade kommit cirka 20 centimeter nysnö vid tillfället, 
varför det var mycket svårhoppat. Vid olyckstillfället fanns också Sven-Olov 
Bergman och Göte Sandström på plats. Göte skidade i snabb fart till "Klubb-
Ernst" för att begära hjälp. Sven-Olof stannade kvar med den olycksdrabbade 
Gerhard.

"Klubb-Ernst" kom med häst och släde och man drog sedan Gerhard upp till 
"Ejde" där man tog in honom i ladugården och kallade på en doktor. Därefter 
forslades han till sjukhus med hjälp av en byadroska (taxi), troligen Torsten 
Öström. Det var ett komplicerat benbrott, därför blev han kvar på lasarettet i 
Boden i flera veckor. Resten av sitt liv hade han värk i benet. 

Många provade på att hoppa. De första hopparna var Holger Andersson, Sven 
Andersson, Helmer Bergman, Martin Gladh, Bert Lundström, Marti Mäntyniemi 
och Per Åkerström. Skidtillverkare till alla dessa var Gerhard Hauptmann. 

Torsten Öström - legendarisk droskägare. Bilden är tagen 1987

Domartornet i bakgrunden. Dessa tre domare skulle avgöra hur långt hoppet 
var och stilpoäng. Ett visst kunnande måste dessa män ha i denna relativt
nya sportgren. Inga damer var påtänkta att delta.
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Tex Berg - svensk
mästare på 1950-talet

Konstnären Tex Berg i Råneå vid ett kulturarrangemang 1997. 
Till höger konstnären Bertil Sundstedt

 

Mångsidig man 
Tex Berg är mera känd som konstnär. 
Vad många inte vet är att Tex var en mycket fram-
stående backhoppare och även skidlöpare av klass, 
definitivt i Sverige-eliten. Tex tog med sina back-
hopparskidor, när han gick Konstfack i Stockholm. 
Han blev svensk juniormästare i nordisk kombination 
både 1954 och 1955. Tex tävlade för Djurgårdens IF 
och ingick i det Svensk Landslaget.

Idag är det ingen som pratar om Nordisk Kombination, 
en kombination av att först hoppa i en tävlingsbacke, 
som ger poäng sedan efter detta resultat är det en 
skidtävling. Eftersom Tex var en utmärkt backhoppare 
så förstår man att denna gren tilltalade honom. 
Andra bra backhoppare var Knut Fägnell, Rolf Jonsson, 
Matti Fredriksson, Kurt Hauptmann, Håkan Hellström 
och Sixten Johansson från Vittjärv.

Det var Sixten som satte backrekordet i en officiell tävling 1948 på det utmärkta resultatet 27 meter. Sixten deltog samma år i de Olympiska 
Vinterspelen i Garmisch Partenkirchen i Tyskland, vilket gladde Gerhard Haupmann lite extra.  

En vanlig söndagsutflykt bland ungdomarna under 1950-talet var att åka skidor till skidbacken. Ett spår gick från Tjärnberget över "Ejd- gårdarna" fram 
till Klubbvägen och följa denna väg fram till Däppstigen och därmed vidare till Hoppbacken. På plats äkte man sedan vid sidan av hopptornet och utför 
underbacken, förutsatt att man inte vågade att hoppa. Därefter intogs fika i form av exempelvis varm choklad, bullar och smörgås. Ett riktigt äventyr. 
 
Backen var i bruk ända fram till i början av 1960-talet, men revs sedan i skarven mellan 1960/1970-talet, eftersom den hade börjats förstöras av väder 
och vind. Ungdomar från byn hade också använt den som en äventyrsbacke. 

Under årens lopp har många andra naturliga backar funnits i Jämtön. Bl a vid Tjärnberget, Ormrisberget, "Bagars" (mot Kälaosch), Holmen.
Den första backen fanns vid Inauerheden med riktning mot det sund som ligger nedanför denna hed som kallas Innauerssåte (Inauersundet) 
 
 Källor: Boken Jämtön - Ön på fastlandet, intervjuer med Kurt Hauptmann, Eskil Johansson och Seth Holmvall.
Tack till Birgitta Johansson Norberg för korrekturläsning och layout.
Artikelförfattare: Kent Höglund

Tel. 0920-163 00 • 070-644 13 33
www.cronimetnorr.se

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 Tuvåkra Terminal spåret 11 Gammelstad, eller till Kalix Rudträskvägen 4.

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!
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Utför allt inom 
plåt och ventilation!
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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. 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

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

 

Johan Öhman 

070-675 82 14

Barn- och damkläder 
leksaker, presentartiklar 

Öppet  
måndag, onsdag, fredag 10-17

lördag 10-14

Välkommen till butiken  
med personlig service  

Carola Hansson 
070-535 53 00 

Ps Utför även städuppdrag

Lilla Butiken Råneå

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: 
Jeanette Ek 070-308 71 55
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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

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

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

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

Lars Bergs Skogsvård  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 070-382 86 02

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

Strömsundshemmet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 076-8133081

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

Allt från Energilösningar med Bergvärme/
Jordvärme till kompletta badrum. 

0920-156 00 • info@wfix.se

DEN KOMPLETTA 
VVS-LEVERANTÖREN!• Fönsterputsning

• Hemstädning 
• Företagsstädning 

Vi säljerpresentkortVi hjälper er med

Vi är ett arbetsintegrerande socialt företag, ASF • En ekonomisk förening som är ett Arbetskooperativ

Ring oss på telefon
Luleå 070-658 03 31
Råneå 073-849 45 97
E-post: info@fourm.se

• Flyttstädning 
• Trappstädning  
• Kontorsstädning 
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KARTBILDER SOM VISAR STIGAR I JÄMTÖNS NÄRHET

Vitådalens naturstig sträcker sig från Rörbäck upp till järnvägen. Man passerar många sevärdheter på vägen, kojor, orkideställen och fornlämningar. En del av sträckningen följer 
skogsbilvägar men det behövs stövlar på en del ställen. Vandringsleden färdigställdes 2005 med hjälp av Gröna jobbprojektet och föreningen Vitådalen. På många ställen finns Olle 
Anderssons informationstavlor som pekar på naturfenomen. En del av Olles texter behöver förnyas eftersom väder och vind har gått hårt åt materialet.

Hoppas att några promenerare provar på dessa sträckningar. Det finns flera promenadstråk att använda sommartid till exempel Valvtjärnsvägen, P-O:s väg, 
Kronkilvägen, Brännlandsvägen och Bandsmyrvägen

Hela kartmaterialet och Eskil Johanssons förklarande text ligger ute på Raan.nu.

Stigen längs Avatjärnsåsen
Den börjar vid värmestugan som finns 
strax ovanför älgbanan i Jämtön.  Följ 
skoterspåret mot Kvarnträsket. 200 m 
före P-O:s väg svänger man av från 
skoterspåret och går österut. Stigen 
slutar vid Långtjärnsmyren. Man måste 
gå samma väg tillbaka. Det finns inga 
blöta partier. Stigen är röjd och snitslad. 
En skylt kommer att sättas upp där 
stigen svänger av från skoterspåret.

I gamla tider användes stigen då man 
gick upp till skogen för att hämta hem 
korna till mjölkningen.

Däppstigen 
Namnet har den fått från den myr man 
passerar efter drygt halva vägen. Efter 
halva sträckan passerar man ”Fatet”, 
ett klapperstensfält. Stigen är tydlig 
samt snitslad. Skylt kommer att sättas 
upp vid starten som är ca 200 m söder 
Jämtösundsvägen. Stigen slutar nere 
vid havsstranden.

 Vill man inte gå tillbaka samma väg kan 
man välja stig 4 Storsandsstigen och gå 
till Storsand eller Tärnaknabben.

Rävastigen
Den börjar vid Skrattgärdan-
Storsandsvägen och slutar vid 
Storsand. Mycket tydlig och 
lättgången. Skylt vid Skrattgärdan. 

Samma väg tillbaka eller välj den 
något längre Storsandsvägen.

Storsandsstigen. 
Man kan starta den antingen vid 
Tärnaknabben (skyltat) eller Storsand 
(skyltat). Det är den längsta av de fyra 
stigarna. Även denna stig passerar 
Däppmyren och där finns det ett par 
blöta ställen. De senaste åren har den 
stigen felaktigt benämnts Däppstigen 
men nu är ordningen återställd.

Kartorna är 
tidigare publicerade 

på Jämtöns 
hemsida och 

på FB

Vitå Folketshusförening arrangerar för första gången i år en fisketävling som varar hela sommaren. Många har 
bidragit, Bla Jämtöns fiskevårdsförening, Vitådalens skoterklubb och engagerade vid fiskevattnen Renoträsket och 
Hovlösjön. Stort tack! Vi hoppas att fler ska börja fiska och hitta ut till nya roliga ställen i naturen och få fina 
naturupplevelser. Om du inte vill fiska så kanske du hittar några nya utflyktsmål som du inte har tänkt på.

Basen kommer bli en Facebook-sida, ”Fiskejakten i Vitådalen”, där det kommer finnas en detaljerad karta med tips på olika 
roliga ställen där man kan upptäcka naturen och fiska. Våra gratis-tips så här långt är bla masugnsruinen i Avafors, som är 
ett fantastiskt utflyktsmål. Man kan utgå därifrån och sedan fiska längs hela älven ner till Vitåfjärden. Det finns även bi-
vacker där man kan grilla korv längs med sträckan. Mellan broarna i Jämtön är ett annat roligt ställe att prova fiskelyckan. 
Gärna på vårkanten när vattnet är lite högre. Om man är riktigt på hugget kan man prova åka ut i Jämtöfjärden och fiska 
brax med bottenmete och agna med majs.

Tävlingen kommer att gå till så att man får lägga upp en bild under respektive tävlingskategori med sitt deltagande. Det 
kan handla om ”Ditt bästa ute-recept” och naturligtvis kategorier som ”Abborre”, ”Gädda”, ”Skräpfisk”, ”Ädelfisk” och 
”naturbild med fisk”.  

Ungdomar under 16 och vuxna tävlar var för sig och vi uppmuntrar alla 
ungdomar att delta. Start första maj och final sista augusti. Priserna finns 
men kommer inte att överstiga äran av vinsten.

Vi önskar er alla skitfiske!

Jenny VFH

ÄNTLIGEN FÅR VI FIKA UTE OCH JAGA FISK!



Nummer 1 - 202116

Klubbtidning från Jämtöns AIK/Vitå BK

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

0924-553 04

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

MATCHPROGRAM
JAMTÖ AIK/VITÅ BK

Ansvarig utgivare: Mårten Larsson.

Redaktion: Jämtöns AIK/Vitå BK.

Annonsbokning: Gunnar Andersson 070-604 20 90

Upplaga: ca 2000 ex.

Utgivningsområde: Alla hushåll med postnummer 955.

Utgivning: Maj, juli, september och december.

Produktion: Grafex, Malmberget.

Annonsmaterial: info@grafex.se

för

2021

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

Mest värde 
för din skog 
Vi verkar för att erbjuda bästa 
möjliga värde för din skog.  
Din råvara förädlar vi sedan  
till trävaror, massa och bio-
energi i industrier som du är 
med och äger. Tillsammans 
delar vi på vinsten.

norraskog.se

Vill du ha en trygg affär
och bäst betalt?

Nu har vi vuxit och 
blir ännu bättre!
Vi är stolta över fastighetsmäklare 
Hans Andersson som finns hos oss på 
Svensk Fastighetsförmedling.
Kontakta Hans 
070- 659 18 46
hans.andersson@svenskfast.se
eller på Hans kontor i Råneå!

Luleå
BESÖK OSS PÅ KUNGSGATAN 28
RING OSS PÅ TEL. 0920-22 58 50. 
LÄS MER PÅ www.lulea.svenskfast.se

DANIEL
070-101 40 70

LOUISE 
070-104 02 14

SANNA
Gällivare 
070-101 40 72

EMMA 
070-272 58 50

TAINA
070-298 00 67

ANDREAS
070-261 00 88

HANS 
070-659 18 46

JOSEFINE
Gällivare 
070-107 41 41

DANIEL
070-101 40 71


