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Missa inte !

Vårauktion i Forshed kl 14							
14 maj
Boulèkväll på Vitå IP kl 18							
20 maj
Midsommarfirande vid Storåbron i Vitåfors kl 12-15		
24 juni
Jämtödagen 									 2 juli
Högsödagarna 								
8-10 juli

FOTBOLL!

Vi är på gång!

POLITIK!

Några händelser

sid 2

sid 7

sid 10-11

sid 15

Klubbtidning från Jämtöns AIK/Vitå BK
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VITÅ BK ÅTER I DIVISION 4

Mårten Larsson
Ordförande

Det dröjde hela tolv år innan vi tog oss upp
till division 4 igen, efter att åkt ur 2010. Men
nu är vi där igen, möten mot lag som IFK
Kalix, Haparanda FF och Gällivare SK väntar oss,
smaka på den lilla Vitå BK mot dessa lag.
Men premiären går lördag den 7e maj borta mot
Pol/Svanstein. Därefter så möter vi Notviken
2 borta, innan det är dags för hemmapremiär
lördag den 21a maj klockan 13.00 mot
Gällivare SK. Då hoppas jag att vi kan bjuda
lagen på en riktigt stor publik. Vi skall göra allt
vi kan för att höja arrangemanget också, vår
tanke är att vi skall kunna ha grillen igång varje
hemmamatch och vi fortsätter på fjolårets linje
med frivillig entré/stödbiljett, med chans att
vinna sverigelotter. Hur ser då laget ut
kommande säsong.

Ja vi fick ju två killar under senare delen av
fjolårssäsongen Carl-Martin Johansson och
Fredrik Molander, glädjande nog fortsätter dom.
Dessutom har vi fått in tre nyförvärv, nämligen
målvakten Mansour Satari och Ibrahim Said båda
från Gammelstads IF och Kahled Omar från
Bergnäsets AIK, tre grabbar som kommer att bidra
mycket under säsongen. Saadaq som förra året
lämnade oss för Lira BK är åter i Vitå BK. Dessutom
har vi ju ett nytt tränarpar i Hampus och David
som kommer sätta sin prägel på spelet.
Vi har spelat ett antal träningsmatcher med bättre
och bättre resultat. Efter träningsmatcherna så
har vi spelat en DM match mot Haparanda borta,
som vi förlorade med 1-0. Innan seriestarten skall
vi hinna med en andra DM match mot Ersnäs IF.

Våra ungdomar är anmälda till en 7-manna serie
och de yngre som tränar skall vi försöka hitta
några matcher för under året. Bla så kommer vi
ju nu kunna arrangera fotbollens dag, som fått
pausa i två år pga covidsmittan.
Som sagt så har vi ju arrangemang i full gång, i
år har vi redan hunnit ha familjeskidtäving,
vårvitådalsdag med pubafton och konsert med
Leo Holmberg och Ronny Eriksson. Och mer skall
det bli, vi kommer äntligen att åter få fira
midsommar vid storåbron mm mm. Artiklar om de
arrangemang vi haft finns på annan plats i bladet.
Nu är det bara att vänta på att premiärdagen skall
infinna sig och vi träffas väl på Vitå IP lördagen
den 21 maj kl 13, för hemmapremiären i div 4, det
var tolv år sen sist.
Mårten

TABELL OCH RESULTAT, DIV 4 NORRA

Hampus till vä, David till hö

Vitå BK,
säsongen 2022,
division 4
norra Norrbotten
Nu ska vi dra igång säsongen 2022
och kommer då spela i division 4 för
första gången sedan 2010.
Vi har tränat på riktigt bra under
försäsongen och det är roligt att se
vilket engagemang det är från alla
spelarna och vi hoppas att det
kommer kunna fortsätta så genom
hela säsongen.
Nu under försäsongen har vi också
hunnit med många tuffa och roliga
träningsmatcher som resulterat i både
vinster och förluster, men som har
gett oss nyttig speltid där vi kunnat se
vilka styrkor vi har och vad vi kan
behöva träna lite mer på. Roligast har
nog varit att vi fått chansen att mäta
oss mot lag som etablerats sig väl i
division 4 och detta har vi gjort bra.
Vi är riktigt taggade på seriepremiären och hoppas att ni kommer
till Vitå IP och stöttar oss under våra
hemmamatcher nu så vi tillsammans
med er kan göra en riktigt bra säsong.

Med vänliga hälsningar,
David Marklund Lundin &
Hampus Yazdany

Bakre från vä Petter karlqvist, Hampus Yazdany, Viktor Hammar, Jonas Pålsson, Fredrik Molander, Ludvig Carlsson,David Marklund/ Lundin, Khaled Omar, Ibrahim Saiid,
Geoffrey Anywar, Simon Bergman
Främre från vä Saadaq Ciid, Amir Mohammadi, Carl- Martin Johansson, Saleh Omar Saleh Mabrok, Ahmed Nassan, Niklas Torrika
Liggande målvakten Mansour Satari
Omgång 1
2022-05-07 Ohtana/Pajal aFF - Pålänge GIF.................0-0
2022-05-07 Hedens IF - IFK Kalix...................................0-0
2022-05-07 Polcirkeln/Svanstein FF-Vitå BK...............0-0
2022-05-07 Haparanda FF-Vittjärvs IK.........................0-0
2022-05-08 Notvikens IK 2 - Gällivare SK......................0-0
Omgång 2
2022-05-14 Vittjärvs IK-Polcirkeln/Svanstein FF.........0-0
2022-05-14 Gällivare SK-Ohtana/Pajala FF..................0-0
2022-05-16 IFK Kalix-Haparanda FF..............................0-0
2022-05-16 Pålänge GIF-Hedens IF...............................0-0
2022-09-17 Vitå BK-Notvikens IK 2...............................0-0
Omgång 3
2022-05-18 Notvikens IK 2-Vittjärvs IK.........................0-0
2022-05-20 Polcirkeln/Svanstein FF-IFK Kalix.............0-0
2022-05-21 Vitå BK-Gällivare SK...................................0-0
2022-05-21 Haparanda FF-Pålänge GIF........................0-0
2022-05-23 Hedens IF-Ohtana/Pajala FF.....................0-0
Omgång 4
2022-04-23 Gällivare SK - Hedens IF..............................4-0
2022-05-24 Vittjärvs IK-Vitå BK....................................0-0
2022-05-26 IFK Kalix-Notvikens IK 2.............................0-0
2022-05-28 Ohtana/Pajala FF-Haparanda FF...............0-0
2022-05-29 Pålänge GIF- Polcirkeln/Svanstein FF.......0-0
Omgång 5
2022-06-01 Notvikens IK 2-Pålänge GIF.......................0-0
2022-06-02 Vitå BK - IFK Kalix.......................................0-0
2022-06-04 Vittjärvs IK-Ohtana/Pajala FF...................0-0
2022-06-04 Polcirkeln/Svanstein FF - Gällivare SK......0-0
2022-06-04 Haparanda FF- Hedens IF..........................0-0
Omgång 6
2022-06-07 Pålänge GIF - Vitå BK.....................0-0
2022-06-09 IFK Kalix - Vittjärvs IK....................0-0
2022-06-11 Hedens IF - Polcirkeln/Svanstein FF.......0-0
2022-06-11 Gällivare SK - Haparanda FF..................0-0
2022-06-11 Ohtana/Pajala FF - Notvikens IK 2........0-0
Omgång 7
2022-06-15 Vittjärvs IK - Pålänge GIF...........................0-0
2022-06-15 Notvikens IK 2 - Hedens IF.........................0-0
2022-06-17 Polcirkeln/Svanstein FF - Haparanda FF..0-0
2022-06-17 Vitå BK - Ohtana/Pajala FF........................0-0
2022-06-18 IFK Kalix-Gällivare SK...............................0-0
Omgång 8
2022-06-23 Hedens IF - Vitå BK....................................0-0
2022-06-23 Haparanda FF - Notvikens IK 2..................0-0
2022-06-23 Pålänge GIF - IFK Kalix...............................0-0
2022-06-23 Ohtana/Pajala FFPolcirkeln/Svanstein FF...........................0-0
2022-07-02 Gällivare SK - Vittjärvs IK..........................0-0

Omgång 9
2022-06-27 Vittjärvs IK-Hedens IF...............................0-0
2022-06-29 Vitå BK-Haparanda FF..............................0-0
2022-06-29 Pålänge GIF-Gällivare SK..........................0-0
2022-07-01 Notvikens IK 2Polcirkeln/Svanstein FF...........................0-0
2022-08-06 IFK Kalix - Ohtana/Pajala FF.....................0-0
Omgång 10
2022-07-02 Ohtana/Pajala FF- IFK Kalix.....................0-0
2022-08-02 Hedens IF-Vittjärvs IK..............................0-0
2022-08-03 Gällivare SK-Pålänge GIF..........................0-0
2022-08-03 Haparanda FF-Vitå BK..............................0-0
2022-08-05 Polcirkeln/Svanstein FFNotvikens IK 2.........................................0-0
Omgång 11
2022-08-06 Vittjärvs IK - Gällivare SK..........................0-0
2022-08-09 Vitå BK - Hedens IF....................................0-0
2022-08-10 IFK Kalix - Pålänge GIF...............................0-0
2022-08-10 Notvikens IK 2-Haparanda FF...................0-0
2022-08-12 Polcirkeln/Svanstein FFOhtana/Pajala FF.....................................0-0
Omgång 12
2022-07-30 Ohtana/Pajala FF - Vitå BK.......................0-0
2022-08-13 Gällivare SK - IFK Kalix...............................0-0
2022-08-15 Hedens IF - Notvikens IK 2.........................0-0
2022-08-15 Pålänge GIF - Vittjärvs IK..........................0-0
2022-08-17 Haparanda FF - Polcirkeln/Svanstein FF..0-0
Omgång 13
2022-08-19 Notvikens IK 2 - Ohtana/Pajala FF............0-0
2022-08-20 Vittjärvs IK - IFK Kalix................................0-0
2022-08-20 Polcirkeln/Svanstein FF-Hedens IF.......0-0
2022-08-20 Haparanda FF - Gällivare SK..................0-0
2022-08-23 Vitå BK - Pålänge GIF...........................0-0

Omgång 14
2022-08-27 Pålänge GIF - Notvikens IK 2................0-0
2022-08-27 Gällivare SK - Polcirkeln/Svanstein FF..0-0
2022-08-27 Ohtana/Pajala FF - Vittjärvs IK.................0-0
2022-08-28 Hedens IF - Haparanda FF..................0-0
2022-08-30 IFK Kalix - Vitå BK......................0-0
Omgång 15
2022-09-03 Polcirkeln/Svanstein FF - Pålänge GIF.....0-0
2022-09-03 Haparanda FF - Ohtana/Pajala FF.........0-0
2022-09-04 Hedens IF - Gällivare SK............................0-0
2022-09-07 Vitå BK - Vittjärvs IK..................................0-0
2022-09-06 Notvikens IK 2- IFK Kalix...........................0-0
Omgång 16
2022-09-09 IFK Kalix - Polcirkeln/Svanstein FF.........0-0
2022-09-10 Pålänge GIF- Haparanda FF................0-0
2022-09-10 Gällivare SK - Vitå BK...................0-0
2022-09-10 Vittjärvs IK - Notvikens IK 2..............0-0
2022-09-10 Ohtana/Pajala FF - Hedens IF............0-0
Omgång 17
2022-05-11 Notvikens IK 2- Vitå BK..................0-0
2022-09-15 Hedens IF - Pålänge GIF....................0-0
2022-09-16 Haparanda FF - IFK Kalix.................0-0
2022-09-17 Polcirkeln/Svanstein FF - Vittjärvs IK...0-0
2022-09-17 Ohtana/Pajala FF - Gällivare SK...........0-0
Omgång 18
2022-09-24 Gällivare SK - Notvikens IK 2.................0-0
2022-09-24 Vitå BK - Polcirkeln/Svanstein FF..........0-0
2022-09-24 Vittjärvs IK - Haparanda FF.................0-0
2022-09-24 IFK Kalix - Hedens IF............................0-0
2022-09-24 Pålänge GIF - Ohtana/Pajala FF..........0-0
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sca.com/skog

Att äga skog
ska vara enkelt
och tryggt
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!

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

Tel. 0924-102 00

E-mail: lindstroms.golv.o.bygg@telia.com

0920-194 15
Murbruksvägen 10
973 45 LULEÅ

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

HOS OSS HITTAR NI ALLT
FÖR SOMMARENS UTEARBETE!

Oss kan du räkna med
i skogen.

ÅKGRÄSKLIPPARE
HUSQVARNA R 216T AWD

62 900:-

inkl. 103 cm klippdäck

KAMPANJ
KAMPANJ
MOTORSÅG
HUSQVARNA 550 XP® G Mark II

8 990:ÅKGRÄSKLIPPARE

HÖGTRYCKSTVÄTTAR

HUSQVARNA R 420TsX AWD

129 900:exkl. klippdäck

Välj klippbredd på
klippdäcket
103-122 cm!

HUSQVARNA

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

Gör en bra virkesaffär. Kontakta oss!

PW 480

5 990:PW 490

6 790:-

Murbruksvägen 13, Luleå
0920 - 22 55 00

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

Leif Randeblad
Boden, Råneå
070-555 92 01
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ÖPPET ALLA
DAGAR 8-21
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RÅNEÅ

Hjärtligt välkomna till oss!
Sara och Benny med sin glada personal!

VI UTFÖR

BR KARLSEN AB

073-181 26 88

070-603 11 91

• Tomtplanering
• Husdräneringar
• Grundläggningar
• Urgrävning
• Rivningsarbeten

• Anläggning, stensättning
gräsmattor
• Vatten & avlopp
• Trädfällning, stubbortagning
• Maskintjänster & markarbeten i alla former mm

Kontakta Tomas på 070-382 09 01

EN REJÄL MACK
Hos oss hittar du

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

RÅNEÅ

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

handelsbanken.se/lulea_storgatan

RENOTRÄSKET FVF SOCIAL
Tillgängliga fiskekort för Renoträsket fvf social

Du kan köpa fiskekort av Renoträsket fvf social genom oss på iFiske! Alla produkter
(fiskekort) 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.

Dygnskort
Årskort
Stuguthyrning
Båtuthyrning

150:500:200:100:-

Årskort

350:-

- Boende och stugägare
i närområdet
Endast för dig som bor eller har ett
fritidshus i någon av byarna Dockasberg, 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 fiske för barn och ungdomar till och med ålder av 14 år.
• Endast i sällskap med en målsman/vuxe/person som har giltligt fiskekort
(på dennes kvot)

www.ifiske.se/fiskekort-renotrasket
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Nu snackar vi
Annonsklipptävling
BREDA BANDEROLLER,
SKYLTAR, DEKALER OCH
KLISTERMÄRKEN mm

RÅNEÅ

Annonsör

Annonsör
Oavsett hur
krävande och detaljerat en
grafik skall printas med är PRO4 XR-640
Sidan
en optimal lösning med en materialbredd på hela 160 cm!

Sidan

ÖPPET ALLA
DAGAR 8-21
Annonsör
Sidan

Lantto’s

Hjärtligt välkomna till oss!
Annonsör

Annonsör

Sidan

Sidan

Namn: ________________________________________

Sara och Benny med sin gladaAnnonsör
personal!
Sidan

ELINSTALLATIONER
Adress: ________________________________________________________________
kometen@grafex.se • www.grafex.se

Vinnare av annonsklipptävling nr 4 2021 Marina Alnelind Råneå och Helena Lehto Råneå

Since 2021

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

magnus@lanttoselinstallationer.se

Bergborrning,
Bergsprängning
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 villoch
ha pengarna
för skrotetsorters
får ju själv ombesörja transporten till Cronimet AB på Bragegatan i Luleå.
alla
Tänk på att skrot kan indelas i järnskrot, aluminium, koppar, rostfritt och kabel. Information hur detta sorteras kommer att finnas vid containern.
Bergentrepenader
Exempel på vad ni
kan lämna:
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.

SPARA DETTA!
SPARA DETTA!

Metallskrot
Anton Johansson Vitå

070-393 00 77

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.
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.

HUSBILAR, HUSVAGNAR
OCH BEG. PERSONBILAR
Välkommen till Norrlands största
husbil- och husvagnshandlare!

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 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

Nummer 1 - 2022
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FA ROGER ENGMAN

"STENSPRÄNGNING"
även nära byggnader

070-3280158
Vitå

Lantto’s
ELINSTALLATIONER
Since 2021

Vårt samhällsengagemang.
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. Högstadieoch 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.

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 kompetensbehov. 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.

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

Välkommen att
kontakta oss!

070-393 00 77
magnus@lanttoselinstallationer.se

NFR NORRLANDSFORDONSREP AB
VI UTFÖR ALLA TYPER AV
REPARATIONER PÅ PERSONBILAR,
LASTBILAR, TRAKTORER, M.M.

  

Vi finns vid Lindströms i Råneå

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

MASKINDEPÅN I NORR AB

Manfreds maskins lokaler (intill OK i Råneå) • 0924-552 10

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

Motorsågar · Röjsågar · Gräsklippare
Tillbehör Stiga & Husqvarna

Välkommen in på en kopp kaffe och
gör en god affär med oss!
Fredrik, Niklas, Greger & Andreas
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Vi är på gång!
Uppdatering från oss i friskolan.

Vi vill till att börja med tacka alla som skänkt pengar till insamlingen
som vi har tillsammans med Vitå folketshus förening. Dessa pengar
kommer att komma väl till användning under uppstarten av skolan.
Denna insamling pågår fortfarande och alla bidrag små som stora är
vi otroligt tacksamma över.
Sedan sist så har vi fått ett elevantal som gör att vi har en fungerande budget för uppstartsåret. Vi har rekryterat personal och i
skrivande stund har vi klart med rektor Petra Irebjörk, lärarna Virve
Lantto och Louise Rönnbäck. Utöver dessa så pågår rekryteringen
av ännu en lärare samt personal till fritidsverksamheten.
Rekrytering till elevhälsan pågår även denna i nuläget där har vi
klart med specialpedagog Marianne Bladfors.
Vårt arbete fortsätter med att få ihop alla delar av verksamheten
samt svara på de frågor som skolinspektionen har inför uppstarten.
Vi kommer framöver att behöva frivilliga som hjälper till med
veckostädning samt att köra skolbussen från jämtösidan och
till/från skolan. Är ni intresserade av att hjälpa till med något av
detta så maila (info@vitadalensskola.se) oss alt ta kontakt med
någon i styrelsen så skriver vi upp er på våra listor.
Framöver kommer vi att göra rullande schema på dessa två aktiviteter och desto fler som hjälper till desto mindre arbete blir det per

VårVitådalsdagen
2 april 2022

Äntligen efter 2 års uppehåll kunde vi åter genomföra denna dag
som blivit av en tradition.
Från början var huvudattraktionen skotercrosstävlingar, men på
senare år har det blivit mer av ett familjearrangemang på dagen,
som på kvällen avslutas med en pubafton
Årets arrangemang innehöll provkörning barnskoter och Yamaha
vanlig skoter. Fanns även tillfälle att åka häst och vagn med Shetlandsponnyn Andy och dess ägare Linn. Vi hade även trekamp
(frisbee, pilkastningoch bollkastning). Den som ville kunde också
åka bandvagn och för de minsta fanns såväl pulkbacke som fiskdamm. En munter stockeld bjöd på nygrillad korv. En stor attraktion
var också brandbilen som besökte oss, där det gick att få åka med
en sväng. Stort tack till Råneå Brandkår som offrade flera timmar
hos oss. Maskindepån hade en liten maskinvisning samt 5 st
veteranskotrar hade tagits med av sina ägare för visning. Vidare
serverades både fika och hamburgare och ett lotteri såldes.
Kändes som de flesta små fick prova på lite nya saker och alla
vuxna fick träffas, både gamla och nya bekanta
På kvällen var det traditionsenlig pubafton med ca 100 anmälda.
Varm mat, fika, lotteri och levande musik till Bitchboys blev väl hur
bra som helst egentligen.
Så därför satsar vi på nytt nästa år igen ungefär vid samma tid
Vitådalens Skoterklubb Vitå Bygdegårdsförening Vitå Bollklubb

person. För att köra skolbussen (vanlig minibuss) krävs
vanligt B-körkort samt ett utdrag ur belastningsregistret.
Så snart sista detaljerna är klara med köpet av lokalen för
folkets hus så kommer mer praktiskt arbete att ta vid i
form av målning av klassrum och iordningställande av
dessa. Allt ska vara klart då vi slår upp portarna för
skolstart 17 augusti.
Efter skolstarten kommer vi även att ha ett firande för att vi
åter har en skola i bygden. Håll utkik framöver för mer info
om detta.
Tack för allt ert stöd! Nu jobbar vi vidare tillsammans för
att denna skola skall bli den bästa möjliga!
/ Styrelsen Vitådalensskola
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Lokaler att hyra
Forshedsgården

Bagarstugan i Högsön

Plats för 60 personer, fullt utrustat kök.
Bokning: Virve Lantto 073-031 15 63

Bokning: Staffan Bergman 070-355 96 99

Bagarstugan i Forshed

Plats för 150 pers, fullt utrustat kök. Bokning:
Sven-Erik Sterner 070-620 02 45. Via bokningsfunktion på www.jamton.se. Info/nyckel: Eskil
Johansson 0924-311 24, 070-675 82 29.
Övrig: tennisbana och hockeyplan.

Jämtögården

Bokning: Stina Roos 0924-620 33

Vitå Folkets hus
Plats för 200 personer, fullt utrustat kök.
Bokning: Jenny Rönnlund Hedgren 070-563 38 81

Bagarstugan i Jämtön

Vitå Bygdegård

Bokning: Ingrid Åkerström 0924-311 22

Bokning: Elisabeth Öhman 070-675 82 33

Rörbäcks camping och Havsbad

Bagarstugan i Vitå

Högsöns Bygdegård

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, volleyoch 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.

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

Rörbäcks gäst- och djuphamn

Bokning: Ulla Johansson 070-659 84 32

Vitå BK:s Klubblokal

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

Välkommen!
Byar i samverkan
Information:
Margareta Roos Forshed

0924-620 32, 070-668 39 29

Lars Nilsson, Vitå		

0924-350 40, 072-702 70 10

Anna Säthergren, Högsön

070-692 20 31

Eskil Johansson, Jämtön

0924-311 24, 070-676 82 29

www. vitadalen.se

www.jamton.se

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

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

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

Vill du använda
Vitå BK:s utegym?

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

Gör så här. Bet m.kort
via swish 0706042090
(Gunnar) eller kont!
Sedan, träna på!

VITÅDALEN

Fiskevatten

Rikti Dockas

Renoträsk

Sugen på att
spela fotboll 2022?
Div 4 herrar
Kontakta Mårten Larsson,
070-6906544

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

Får du inte tidningen?

Hör i så fall av dig till 070-6042090
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%.
Informationen om Vitådalen
finns på google maps.
QRscanna direkt till
telefonen eller

Mot Vouddas

Hovlössjön
Gädda, Abborre, Sik, Löja och inplanerad Öring.
Dygnskort 50 kr, årskort 250 kr, familjekort 300 kr.
Fiskekort: Elsy Drugge 070-672 01 86
Monica Hansson 070-204 96 66.
Greta Roos 0924-620 31 eller 070-239 95 95
Båt för uthyrning, nyckel hos
Göran Hansson 070-260 36 66

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.

Dockasberg

Mot Norriån
Renoträsket

Mot Överkalix

Tallberg
Grundforshed

Storkrokberget 307m
tån
Vi

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

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

Långsel
Forshed

Badplats

Hovlössjön/Storsjön

Långsund

Kvarnberg

Djupträsket

Hovlös
Bjurånäsvägen

mot Boden

Hataträsket

Avafors

356

Långsmalatjärn

Långtjärn

mot Morjärv

691

Vitåfors

Heden

694

693
Vitå
Högsön

Sladan

Vitåfjärden

Råneå
E4

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

mot Luleå

Kängsön

mot Haparanda

Högsöfjärden
Jämtöfjärden

Strömsund

mot Töre

Metträsket

Jämtön
Jämtö- Inre Kvarnträsket
avan
Yttre Kvarnträsket
Rörbäck
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Utflyktsmål
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.

Evenemang
Maj
14
20

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.

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

Vårauktion i Forshed kl 14
Boulèkväll i Vitå kl 18

Juni
24
26

Midsommarfirande Storåbron i
Vitåfors kl 12-15
Gudstjänst och Auktion i Tallberg

Juli
2
8-10
16-17
23
30

Jämtödagen
Högsödagarna
Vitådalsloppis
Fotbollens Dag och Sommarfesten i Vitå
Familjedag och Sommarfest i Rörbäck

Augusti
6
17
20-21

Grävardagen i Vitåfors.
Skolstart i friskolan i Vitå
Mat- och Hantverksmarknad i Strömsund

p
Klip

ch
ut o

ra!
spa

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.

September
Oktober
30

Hantverksmarknad i Vitå kl 11-15,

November
12
Julmarknad i Strömsund
25
Julbordspremiär Strömsundshemmet
27
Julmarknad i Högsön
December
13
Luciafirande i Jämtön

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.

Hjärtstartare finns här:

Bostad,hus/fritidshus
i Vitådalen

VITÅ BK
Ordf:

Mårten Larsson

070-690 65 44

Bygga, köpa, hyra eller sälja?

Kassör:

Gunnar Andersson

070-604 20 90

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

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

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

Repotagetips till

J/V-bladet önskas

Medlemsavgift:

Familj 50:-

BILLIGAST I SVER

IGE?!

Enskild 25:-

Inga deltagaravgifter eller andra avgifter tillkommer!

Gunnar 070-604 20 90

STÖD VÅRA
FÖRENINGAR!
Köp lotter och
medlemskort!
Jämtöns AIK och
Vitå BK.

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

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

JÄMTÖNS AIK
Styrelsen
Ordförande
Vice ordf
Sekreterare
Kassör
Ledamöter
Suppleanter

Medlemsavgift:

David Andersson
Öystein Karlsen
Jeanette Ek
Lars Berg
David Henriksson &
Alexander Easterling
Amanda Peters & Erik Ahlström

Familj 100:-

Enskild 50:-

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.
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10 NYA FRÅGOR TILL LULEÅ
KOMMUNS ALLA PARTIER I KF
1. Hur tror ni det går för ert parti? Ökar, oförändrat, minskar och varför?
2. I förra nr fick ni frågan, ”hur stor andel av kommunala skattepengar som
betalas in av landsbygdens innevånare går tillbaka dit ? En hög politiker har vid
ett tillfälle låtit göra en beräkning på det och resultat blev ganska nedslående, ca
14% av 100 %. Vad tänker ni göra åt det i kommande mandatperiod?
3. Till hösten öppnar Vitåskolan som friskola. Hur ser ni på det och vad vill ni bidra
med?
4. Luleå kommun säljer skolan till Vitå Folkets Hus-förening enl ök för 400.000:-.
VFH kommer sedan att hyra ut till bl.a. Vitådalens skola ek för. Båda dessa
föreningar har begränsade ekonomiska resurser och har bl.a startat en insamling.
Kan ert parti tänka sig utökat ekonomiskt stöd för att underlätta?
5. Är det rimligt att något som tagits ifrån en på mycket dåliga grunder (bl.a
Vitåskolan, Jämtögården, Ängesbygården m.fl), ska behöva köpas? Landsbygdens
folk betalar ju dessa byggnader 10-20- falt årligen. Vi i
Vitådalen förstärker årligen den kommunala kassan med 46-48 miljoner. Vad
används dom till och vad borde deanvändas till?
6. Kommunen redovisar vid olika tillfällen goda ekonomiska resultat. Ibland
förutspår man stora underskott Hur kan det ges så olika syn på ekonomin?
7. Är det rimligt att landsbygdens folk ska leva på andra villkor än övriga
innevånare. Här tilldelas nästan inga pengar till utveckling som man dessutom får
försöka sköta själv. Någon enstaka gång kan bidrag beviljas till något som man får
utföra själv. I staden och ”noderna” ser det annorlunda ut. Behandlas inte alla lika
eller ….?
8. ”Likställighetsprincipen” finns i kommunallagen. Varför används den av
kommunen bara när det passar dem? Borde den inte alltid användas ?
9. Varför finns det inga ”utvecklingsplaner för landsbygden” längre ? Undantag är
de s.k . noderna.
10. Värnar ert parti landsbygden? På vilket sätt isf?

Svarar genom Samuel Ek.
1. Sverige behöver en ny
regering och Luleå behöver
nytt styre. KD har varit tydlig
både på riks- och kommunal
nivå att vi inte vill ge
Socialdemokraterna makten.
Det vet vi kommer löna sig. Vi
är REDO för en ny regering
och ett nytt styre i Luleå.
2. Vi kommer rikta strålkastar
ljuset mot landsbygden och se
till att resurser även läggs där.
Vi har här i början på året
lämnat in en motion som
syftar till att säkerställa att
landsbygden inte påverkas
negativt av beslut. Vi är REDO
att stärka landsbygden i Luleå.
3. Vi i Samverkan Luleå är glada
över möjligheten till en skola i
Vitå. Samverkan Luleå har
länge betonat vikten av att
möjliggöra för en nära skola.
Vi i KD Luleå är REDO att
fortsättnings möjliggöra för en
skola på landsbygden.
4. Att stötta och möjliggöra är
viktigt. Det är även viktigt att
behandla alla lika. Därför
måste ekonomiskt stöd
utredas ordentligt så att man
behandlar alla som vill
bedriva liknande verksamhet
rätt.
5. Det är otroligt viktigt att
landsbygden känner att de får
ta del av investeringar och
satsningar. Stödet till enskilda
vägar är en sak som vi borde
se över. Att hålla landskapet
öppet och att möjliggöra för
aktivitet för alla generationer
är även det viktigt att satsa på.

Svarar genom Nina Berggård
1. Vi arbetar för att öka i alla tre
val, men tar inte ut något i
förskott. Det är väljarna som
avgör genom att ge oss
förtroende på valdagen.
2. Arbeta för förbättrad
kollektivtrafik på landsbygden. Behålla och utveckla
landsbygdsskolor i hela
kommunen.
3. Positivt att skolan öppnar.
Kommunen borde aldrig ha
lagt ner den. Det var inte att
visa respekt mot den
folkomröstning som
genomfördes.
4. Vi är positiva till någon form
av stöd. Hur stödet ska se ut
får ske i samtal mellan
föreningen och kommunen.
5. Pengarna bör användas till
en bra och nära offentlig
service och välfärd. Inga
nedläggningar av skolor och
barnomsorg där det finns
underlag att fortsätta. Bra
omsorg som ger trygghet åt
äldre ska finnas.
6. Kommunen har fått stora
summor i tillfälliga statsbidrag 2020 och 202,1 men
har samtidigt haft sparkrav
på förvaltningarna. Resultatet
är att kommunen gjort
jätteöverskott (350 miljoner
per år) istället för att höja
utgiftsramarna.
7. Den offentliga servicen och
välfärden måste finnas nära
människor på landsbygden.

Allt från förskola, skola,
vård och äldreomsorg.
Den måste också få kosta
mer än inne i stan
eftersom förutsättningarna är annorlunda.
8. Kommunen bör definiera
vad likställighet innebär.
Om alla ska ha likvärdig
välfärd så måste den få
kosta mer på landsbygden. Kostnaden för
verksamheter i tätorten
med nära avstånd och
stort befolkningsunderlag får inte bli
normen som även
landsbygden måste rätta
sig efter.
9. Luleå kommun förväntas
växa till 100 000 invånare
fram till 2040. Kommunen
bör planera för att en del
av dem ska bosätta sig på
landsbygden. Om var
tionde ny invånare
bosätter sig på landsbygden så blir det över
2000 nya landsbygdsbor.
10. Förutom det ovan
nämnda: Även statlig
verksamhet behöver
gynna hela landet. Post,
telekommunikationer,
arbetsförmedling och
försäkringskassa måste
finnas i hela landet.
Statens stöd till kollektivtrafik måste även gå till
linjer på landsbygden.

Svarar genom Erland Nilsson

6. Ekonomin sätts efter vad
man vet att man har för
utgifter och inkomster. De
senaste åren har staten
tryckt in pengar i kommun
-erna som man inte vetat från
början att de ska komma.
Därför blir det plus för nästan
alla kommuner vid slutet av
året.
7. Vi ska behandla landsbygden
likvärdigt. Som vi tidigare
svarat i en fråga här så har vi
i Luleå lämnat in en motion
som nu är under beredning.
Den går ut på att beslut ska
landsbygdssäkras så att de
ska bli jämlikt och jämställt
mellan stad och landsbygd.
Vi är REDO att stärka
landsbygden.
8. Landsbygden skall behandlas likvärdigt. I detta borde
en renovering av badhuset i
Råneå och ett öppnande av
Klockarängen vara en del i
att ge lika villkor på
landsbygden. Vi i KD är REDO
att utveckla Råneåområdet.
9. Om vi får till ett nytt styre i
Luleå kommer strålkastarna
att riktas på landsbygden. Vi i
KD är en del av Samverkan
Luleå och vi kommer påbörja
det arbetet direkt vi får
möjligheten att styra Luleå.
Vi är REDO.
10. JA verkligen. Gå hjärna in
på vår hemsida och läs vårt
landsbygdspolitiska program
på Kristdemokraternas
hemsida. Direktlänk till
programmet:

1. Vi ökar i kommunvalet pga
att fler känner till RS genom
vår roll i t ex skolkampen,
och för att dagens kriser
visar behovet av ett
socialistiskt alternativ.
2. Vi vill bygga fungerande
kommunal nära service,
skola, äldreomsorg, kollektivtrafik i hela kommunen. Det
gynnar landsbygden.
3. Positivt att skolan återöppnas, men samtidigt har
engagemanget påtvingats av
kommunledningens svek. Vi
vill återöppna kommunal
skola i Vitå och tills dess ha
bra samarbete med och stöd
till friskolan.
4. Vårt förslag är att
kommunen hyr ut skolan
billigt till Vitådalens skola ek
för. i väntan på återöppnad
kommunal skola.
5. Fråga 1: Nej! Vitåskolan
borde aldrig ha stängts, och
inte heller sålts. Bäst nu vore
att hyra ut skolan till
föreningen.
Fråga 2: Alla skattepengar
ska gå till välfärd efter behov,
oavsett var i kommunen du
bor.

1. Det överlåter vi till väljarna !
7. Vi vill att hela kommunen ska
behandlas lika i frågan om
2. Vi tycker att service skall
kommunal service. Vi är
finnas i alla delar av
medveten om att det planeras
kommunen, en sak vi särskilt
och byggs in i systemet en
ser är eftersatt ute på
orättvisa med dagens politik.
landsbygd är infrastruktur och
8.Ja. Borde vara ett ledord i all
det vill vi ändra på.
kommunal verksamhet.
3. Att behandla alla skolor som
9.För
att majoriteten inte
vill öppna och drivs privat
likvärdigt med de kommunala. prioriterar landsbygden.
10. Vi vill ha lika kommunal
4. Ja.
service i hela kommunen.
5. Nej vi anser inte att saker ska
Vi vill att Infrastrukturen på
behövas köpas ut, vi ville i
landsbygden ska förbättras i
grunder återställa den
samma utsträckning som i
kommunala servicen.
stan.
6.De senaste åren har
Det måste vara lätt att köra bil
kommunen fått stora bidrag
överallt för bilen är en
från staten för pandemin som
förutsättning för alla som bor
inte förbrukats.Luleå kommun
på landsbygden.
har också valt att eftersätta
Vi vill utreda om vi kan
underhållet på fastigheter för
expandera lokaltrafiken (LLT)
att spara pengar, vilket ger
även till byarna söder och norr
tillfälliga överskott. Det är inte
om Luleå.
långsiktigt hållbart.Det har
också varit låga räntor samt att
finansförvaltningen har gjort
goda ekonomiska placeringar.

3. I första hand fortsatt hävda
för att det är kommunens
ansvar att driva en skola
och i den mån det finns
möjlighet med våra mandat
att ge maximalt med stöd/
insatser för att landsbygdens skolor skall leva
kvar.
4. Naturligtvis JA, med
skattemedel.

6.Det beror dels på att politiska
ledningen underskattar
inkomster för att få argument
att skära på utgifterna, dels
på kortsiktighet från staten.
7. Vi anser att bidrag ska
betalas ut efter behov, som
kan vara minst lika stora i
landsbygd.
8.Likställighetsprincipen ska
gälla, däremot vill vi tex av
klimat- och rättviseskäl införa
billigare och på sikt gratis
kollektivtrafik, vilket gynnar
landsbygdsbor mer än
stadsbor.
9.Det var rätt att stoppa gamla
systemet med utvecklingsplaner som tog alldeles för
lång tid. Däremot behövs
snabbt ny effektivare process
för utvecklingsplaner, styrd
underifrån av berörd lokalbefolkning.
10. Ja, genom t ex kamp för
välfärd i hela kommunen,
bättre kollektivtrafik,
satsning på lokalt jordbruk
och hållbart skogbruk.

Svarar genom Carola Liden

https://kd.nu/kd_landsbygd.pdf

Svarar genom Per Göransson

1. Landsbygdspartiet
Oberoende kommer med
stor sannolikhet att öka vid
kommande val. LPo är det
parti som varit katalysatorn
som manat på övriga
partier att åtminstone prata
om landsbygdens frågor.
2. Naturligtvis strida för att
vad som tas ifrån landsbygden skall lika mycket
tillbaka.

Svarar genom Liv Shange

1. Det är först efter valdagen vi vet
hur luleborna lagt sina röster.
Men om vi får väljarnas
förtroende kommer vi att se till
att hela kommunen ska ges
möjlighet till service och
infrastruktur.
2. Det är en ojämlik fördelning av
kommunens ekonomiska medel
mellan stad och landsbygd både
när det gäller investeringar men
också för löpande drift och
underhåll. Centerpartiet vill att
kommunens beslut i olika
instanser ska landsbygdsäkras
för en mer jämlik fördelning av
pengarna.
3. Centerpartiet är mycket glada
och positiva till att barnen i
Vitådalen får tillbaka sin skola.
Det är viktigt att det finns skolor
och förskolor så nära hemmet
som möjligt. Satsning på en
förskola och skola för alla är en
av de viktigaste åtgärderna för
en friskare, jämlikare, och
attraktivare kommun.
4. Det är viktigt att föreningar och
organisationer behandlas lika
när det gäller verksamhetsbidrag och ekonomiska bidrag
till lokaler.
5. För oss handlar det om rättvisa
för vanliga människor och
företag att kunna utvecklas och
bygga på landsbygden - den
rättighet man idag tar för givet i
stan. Det är viktigt att det finns
samlingslokaler, föreningsdrivna
eller kommunalt ägda.

5. Pengar som kommer från
landsbygden skall i princip
användas till landsbygdsutveckling.
6. Den frågan bör onekligen
ställas till den/de partier
som håller i budgeten
7. Naturligtvis INTE! Alla
kommuninnevånare ska
behandlas lika!
8. Ja självklart

6. Vi behöver en mer öppen,
transparent, enklare och
tydligare redovisning av
den kommunala ekonomin
som ska vara tillgänglig för
kommunmedborgarna.
7. Vi vill satsa på landsbygden. Centerpartiets
målsättning är att öka
boendet på landsbygden
samt att använda
utvecklingsmedel för
landsbygden. Hela
kommunen ska få
möjlighet till tillväxt och
utveckling.
8. Likställighetsprincipen
skall gälla alla medborgare
och gälla vid alla beslut i
kommunens olika
beslutsinstanser.
9. Det är viktigt att det finns
utvecklingsplaner för hela
kommunen och inte bara
för vissa utvalda delar av
kommunen.
10. Ja, hela kommunen ska
få förutsättningar att växa
och utvecklas, boende och
byggande ska ske där
människor vill bo därför är
det viktigt att service och
infrastruktur fungerar både
på landsbygden och i
staden. Det ska investeras
så att hela kommunen ges
möjlighet att växa och
utvecklas.

9. En fråga för kommunledningen. I noderna är
det också knapphändigt
med utvecklingsplaner.
10. Landsbygdspartiet
Oberoende är det parti som
ständigt för fram landsbygds
frågor vilket har i någon mån
väckt övriga partier att också
föra ett samtal om
landsbygden.
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Valet 2022

Söndag 11 september är det valdag till,
riksdag, kommun och region.
Känns som att det är läge att påpeka att
riksdagsvalet handlar och ideologi och
värderingar
Kommunvalet handlar om kommunala frågor
och vägen att nå dit
Regionvalet är viktigt, men här missbrukas
makten. Den som styr kör sitt race och resten
gnäller oavsett vem som styr. Således är det
dags att tänka efter i dom olika valen och inte
bara göra som man alltid gjort. Man behöver
faktiskt inte rösta på samma i valen!
Det finns egentligen varken sossar,
kommunister, liberaler, moderater och vad nu
alla andra ska kallas. Politik är ju färskvara
och bortser man från det, då kan det bli
riktigt fel.
Vi lämnar Riksdagsvalet och Regionvalet och
koncentrerar oss på kommunvalet i vår
kommun Luleå. Här har ju partiföreträdarna
fått avge sina svar på våra frågor och läs
gärna igenom svaren!

skatt som kommunens
skattebetalare bidrager med
går in i en gemensam kassa i
kommunen. Däremot är det
motiverat att ifrågasätta om en
alldeles för liten andel av
denna kassa går till landsbygden.
6. Det är riktigt att det ibland
förutspås stora underskott ofta
några år framåt i tiden vilket
inte bara gäller Luleå. Ibland
kan det bero på att prognosen
från SKR (Sveriges Kommuner
och Regioner) som lämnas till
kommunerna beträffande
kommunens skatteintäkter och
utfall i den kommunalekonomiska utjämningen senare
visar sig vara fel. En annan
omständighet som de senaste
åren lurat prognoserna är
pandemin (Covid 19). Riksdag
och regering har fullkomligt
dränkt kommunerna och
regionerna med statsbidrag av
olika slag.
7. Vi håller med om att landsbygdens folk delvis lever på
andra villkor än andra
innevånare. Några villkor kan
beroende på vilka det är vara
mer positivt för landsbygdens
folk. Andra som bristen på
utvecklingsprojekt vara
negativt för landsbygdens folk.
Kanske kan det finnas en
lösning på sikt i det vi presenterar som svar på fråga 9?
8. Vi anser att kommunen följer
det likställighetsprincipen
föreskriver men vi hävdar att
ingen kommun fullt ut kan
säkerställa att den följs. Allt
beslutsfattande påverkas även
av människors känslor och
tyckande. Principen kan
dessutom frångås om man kan
ange så kallade sakliga skäl. Är
man som kommunmedlem inte
nöjd med ett beslut så kan man
besvära sig hos förvaltningsrätten som då prövar beslutet.
9. Kommunen har i sin Översiktsplan valt ut några så kallade
noder och lämnat stora delar
av landsbygden mer eller
mindre oplanerad. Vi är inte
nöjda med detta. Vi vill lansera
en särskild fördjupad översiktsplan för enbart Luleås
landsbygd. I förlängningen
skulle man också kunna utvidga denna och tillsammans
med t. ex. Boden som vi har en
mer eller mindre gemensam
landsbygd med besluta om en
gemensam landsbygdsplan.
10. Se svar på frågorna 2, 3, 5
och 9.

Visst har det varit rörigt senaste två
mandatperioderna och rekordet tar väl
innevarande. Två kommunalråd en kommundirektör och massor av höga tjänstemän har
fått sluta eller slutat själv. Inte är man
förundrad när man ser den förda politiken
som S och M bidrar med. Interna motsättningar inom båda dessa bla..
Många nedläggningar av förskolor och skolor
i några byar och stadsdelar trots demonstrationer mot. En folkomröstning om skolan som
de styrande förlorade med ca 91-7 % av alla
som röstade. Man har absolut inte tagit
någon som helst notis om resultatet, utan kör

Svarar genom
Thomas Söderström.

Svarar genom Dan Ankarholm
1. Hur det går för ett parti i ett
val är som en 10.000 kronorsfråga. Man hoppas naturligtvis
på fler röster än föregående val.
Vid valet 2018 fick vi 2 395
röster som gav oss tre mandat
(platser) i kommunfullmäktige.
Procentuellt var vi mest
framgångsrika i Råneå
valdistrikt med 6,78% av
rösterna. Som oppositionsparti
har vi bevakat och påtalat
brister hos den nuvarande
kommunledningen vid en rad
tillfällen denna mandatperiod
vilket uppmärksammats av
massmedia.
2. Om det blir ett valresultat som
innebär att vi får ökade
möjligheter att påverka Luleå
kommuns landsbygdspolitik så
kommer vi utan tvekan att
utöka andelen. Se även svar
nedan.
3. Vi välkomnar Vitåskolans
öppnande även om det mest
optimala hade varit att skolan
hade fått vara kvar som
kommunal. I Samverkan Luleås
(C, L, SJVP och KD) Strategiska
Plan- och budget för tiden
2022-2024 skrev vi tillsammans följande: ”Vi vill starta en
återstartsutredning av
nedlagda skolor och förskolor”.
Kommunledningens
”Framtidens skola”, som
fortfarande inför kommande val
verkar leva kvar med centraliseringar och storskolor måste
stoppas.
4. Frågan om att ge utökat
ekonomiskt stöd till VFH och
Vitådalens skola ek. för. utöver
det som föreningarna har
lagligt rätt till är dels kommunalrättsligt komplicerat och
kan dels otvivelaktigt ifrågasättas av många andra föreningar i kommunen i enlighet
med likställighetsprincipen i
kommunallagen.
5. Att de skolor som nämns tagits
ifrån de berörda byarna på
dåliga grunder eller ännu värre
på en ren lögn från S- ledningens sida om att Vitåskolan
skulle få vara kvar är naturligtvis oacceptabelt. Frågan om
berörda fastigheter ska behöva
köpas eller som vi uppfattar det
skänkas bort istället är lättare
sagt än gjort. Fastigheterna ägs
ju av kommunen (eller av alla
kommunens medborgare
gemensamt) och har ett värde.
Om vissa fastigheter skulle
skänkas bort och andra säljas
skulle det med all sannolikhet
vara ett brott mot likställighetsprincipen i kommunallagen. All

Dock har företrädarna för de styrande
partierna S och M, trots påminnelse inte brytt
sig om att svara. Kan ju vara smart för då har
man ju inte talat om vad man vill och har
således inte lovat något. Förmodligen är vi
inte nog intressanta att bry sig om varken
före och efter valet. Jag hoppas det här
beteendet ska kosta röstar som istället går
till någon annan. Varje röst som går till någon
av dessa som visat oss det beteendet är
obegriplig

1. Jag tror att Liberalerna ökar
i kommunvalet. Skolfrågan
har varit i fokus och
medborgarna vill ha en god
skolpolitik. Liberalerna är
Luleås skolparti och vi vill att
skolan kommer först, även
på landsbygden. För dem
som tycker att skolan är
viktig så är Liberalerna det
självklara valet, det är vår
absoluta hjärtefråga.
2. Oavsett om man är landsbygdsbo eller stadsbo så vill
man känna att man får något
för den skatt man betalar,
det är grunden i ett
välfärdsland. För Liberalerna
är det viktiga att man får rätt
till den service man behöver
när man behöver det, oavsett
vart man bor. Skolan är för
oss navet i samhället och där
vill vi börja. Skolan måste
komma först.
3. Liberalerna har alltid stått
på Vitåskolans sida, under
början av förra mandatperioden var det vi Liberaler
som i många fall var den
enda rösten i nämnden för
att få behålla skolan.För oss
är det viktigt att Luleå
kommun har en nära
dialog och samverkan med
dom fristående skolorna
vilket vi ihop med partierna i
Samverkan Luleå (C,L,SJV
P,KD) kommer jobba för.
4. Kommunen ska alltid agera
för att underlätta för
medborgarna. Viktigt i
underlättandet är att man
agerar lika för alla
organisationer inom den ram
man har genom dom lagar
och regler som finns. Att
underlätta med ekonomiskt
stöd är en sådan fråga som
är komplicerad då det snabbt
kan bli en juridisk fråga och
blir därför tyvärr tveksam.
Men vi kommer tillsammans
med övriga partier i
Samverkan Luleå (C,L,SJVP,
KD) att jobba för en bättre
landsbygdspolitik.
5. Moraliskt är det ett solklart
nej, det är inte rimligt på
något sätt.
6. Svaret är enkelt, den
politiska ledningen styr inte
kommunen på rätt sätt,
omprioriterar inte budget
när det går bra för kommunen. Det krävs en hel del
arbete för att göra så det blir
en bättre ekonomistyrning.

7. Att bo på landsbygden är ett
val precis som att bosätta
sig mitt i stadens centrum.
Det medför sina för och
nackdelar men det som är
gemensamt är att man vill ha
tillgång till en fungerande
välfärd och service.
Vardagslivet ska helt enkelt
fungera oavsett vart man bor.
Vi i Liberalerna vill att man
ute i byarna ska få mer att
säga till om i sin utveckling
och få rådighet över vad som
ska göras, civilsamhället
spelar en nyckelroll för
landsbygden. När det gäller
kommunal service är det för
oss Liberaler först och
främst skolan som ska
prioriteras oavsett vart man
bor.
8. Kommunen agerar i grunden
för att alla ska behandlas
lika. Däremot kan det vara så
att en enskild nämnd,
förvaltning eller kommunalt
bolag ibland kan agera
”utanför” och att det inte
anses följa kommunens
linje. Det är i stort en
organisationsfråga som
behöver adresseras.
9. Byråkratin håller på att ta
över och skapar mer och
mer pappersprodukter som
aldrig blir av. Vi har inga
problem med att även
Landsbygden får utvecklingsplaner men frågan
är om dessa planer faktiskt
skapar utveckling? Vi
Liberaler kommer under
kommande mandatperiod att
hålla ett vakande öga och
granska alla våra planer.
Bäst är att inkludera
medborgarna i utvecklingen
av bygderna och ge mer
medbestämmande och
resurser för att skapa denna
utveckling.
10. Utgångspunkten för oss
liberaler är värnandet om
människors makt över sin
egen situation och möjlighet
att skapa sin egen framtid.
En liberal politik för hela
Sverige strävar efter att
skapa förutsättningar för
dem som vill bo, arbeta eller
driva företag på landsbygden
eller i mindre tätort att
kunna göra det. Vi ska ta
vara på de unika förutsättningar för individers
utvecklingskraft och företags
konkurrenskraft som finns i
olika delar av vårt land. Du
ska kunna bo och verka där
du vill, om du vill.

på som vanligt, storskolor åter på menyn
bl.a. Landsbygdens folk ”utarmas” på sina
rättigheter och själva kan många av oss inte
inse att det faktiskt är så, genom att fortsätta
rösta på dessa två partier. Förstår man inte
hur man röstar och vad resultatet blir av att
göra som man alltid gjort? Många menar att
det blir ingen skillnad om man röstar på
något annat, men då är man nog en riktig
gråsosse som bör påminnas om att
kommunpolitik handlar inte så mycket om
värderingar, mer om kortsiktiga visioner som
i de flesta fall gynnar centrala staden
människor på landsbygdens bekostnad.
Visioner som utarmar den plats du bor på, så
kom igen nu! Våga rösta eljest, så att det
gynnar din plats på jorden och inte bara
staden! Vi betalar också lika mycket
kommunalskatt bl.a
Glöm för Guds skull inte valsveket (
Vitåskolan ) vid förra valet.! Nu sätter vi
betyget!
/ Gunnar Andersson

Svarar genom Evelina Rydeker
1. Vi hoppas på ökat förtroende,
att du som läser detta vill vara
med oss i arbetet för att HELA
kommunen ska hålla i
generationer framåt.
2. Arbeta för etablering av
servicekontor i byarna, stärka
infrastrukturen och självklart
budgetera för hela kommunen
ska leva.
3. Vi är tacksamma för att ni
varit starka och ihärdiga och
vi stöttar helhjärtat ert
engagemang, vi vill stötta
ekonomiskt.
4. Ja!
5. Nej, det är inte rimligt. Vi vill
stötta samlingspunkter och
självklart barnomsorg och

skola, vi värnarom att hela
kommunen ska ha tillgång till
närhetsliv.
6.Kommunen har haft svårt att
förutse större statsbidrag.
7.Nej, det är inte rimligt! Vi vill
ha en likvärdig kommun, där
alla har tillgång till närhetsliv.
8.Viktigt! Kommunen ska
behandla sina medborgare
lika!
9.Det borde finnas! För att
kommunen ska kunna skapa
förutsättningar för människor
att bo och arbeta i hela
kommunen krävs ett
medvetet och systematiskt
arbete.
10. Ja! Vi värnar närhetsliv i
HELA kommunen.

Moderaterna svarar inte
gm Anders Josefsson
Trots flera påminnelser till företrädaren Anders Josefsson har
han inte svarat, inte ens på frågan om han avser att svara.
Respektlöst mot väljarna men dock inte oväntat om man ser
tillbaka på tidigare attityder som denne ledare visat.
Inför Folkomröstningen om skolan i nov 2020, uttalade sig en
annan hög företrädare att man i lugn och ro inom partiet ville
diskutera ämnet och avböjde intryck från medborgarna. Man
ställer sig frågan, vem är partiet till för när man inte vill ta
intryck? Märkligt och odemokratiskt att ett fåtal ska styra
inriktningen.
Passar också på att offentliggöra en sann historia från 2019. Fyra
personer från Vitådalen ansökte om medlemsskap i M och
beviljades. Syftet var ju att få lite insyn och dessa 4 gick på ett
utlyst medlemsmöte. Kanske var de nyvunna medlemmarna
alltför kritiska till styret. Nästa möte då stod självaste Josefsson
där och ”här kommer ni inte in”. Så kan det tydligen gå till i vissa
partier som visar tveksam demokrati och lyhördhet inför
medborgarna. Är dessa något vi ska lägga vår röst på?

Socialdemokraterna svarar
inte genom Carina Sammeli.
Tyvärr kanske hon tyckte att annat var mycket viktigare än oss
obetydliga landsbygdsbor, än att lägga ned en halvtimme åt att
svara på 10 frågor. Jag har dock alltid upplevt henne som villig
att ge svar, förstås i mångt och mycket som ickesvar. Men här
hoppas vi att väljarna genomskådar att det är viktigare att
fundera på höga hus och förtätningar i stadskärnan än bry sig
om sin landsbygd
Det går inte skylla på tidsbrist för alla har haft 6-7 veckor på sig
att svara och dessutom blivit påmind flera gånger
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Skrot ger
klirr i kassan!
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!

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


      
 
  
     

Utför allt inom
plåt och ventilation!
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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

Lite bättre!

GG

Barn- och damkläder
leksaker, presentartiklar

& GRÖNBERG
M
BY
RÖ
T
G
S
N

EE

Lilla Butiken Råneå

070-674 18 43 • 070-536 16 46

www.eg-bygg.se

Gym

Öppet alla dagar
kl. 05.00–23.00

Nu snackar vi
BREDA BANDEROLLER,
SKYLTAR, DEKALER OCH
KLISTERMÄRKEN mm
Oavsett hur krävande och detaljerat en
grafik skall printas med är PRO4 XR-640
en optimal lösning med en materialbredd på hela 160 cm!

Pris: Vuxen 600:-/år, student 300:-/år
(studerande ungdom 15-20 år).
Kalenderår gäller 1/1 - 31/12.

Johan Öhman 070-675 82 14

Medlemsskap i JAIK krävs,
familj 100:-/år, enskild 25:-/år
Kontaktpersoner:
Jeanette Ek 070-308 71 55
kometen@grafex.se • www.grafex.se

VITÅDALSLOPPIS OCH/ ELLER GÅRDSARRANGEMANG

Helgen 16-17 juli ges alla i Vitådalen (även Strömsund och mot Långtjärn) möjlighet
att ha sitt eget arrangemang. Vi samordnar och ni kanske vill ha loppis, visa lite djur,
sälja fika e.d.

Det kostar inget annat än ert engagemang och vi hoppas att så många som möjligt vill
bidra på något sätt, om inte annat som besökare
Meddela bara vad ni vill göra till Ida Jonsson 073-844 76 72
i god tid så sköter vi annonseringen på Fb och genom affischering.
Karta över Vitådalen var evenemang finns kommer att upprättas så att besökarna hittar

MIDSOMMAR
-FIRANDE
vid Storåbron
i Vitåfors

Midsommarafton
Lördag 24 juni
kl 12-15
Mingel och
Servering

Dans och
Lekar.

Ankrace!!
Välkommen
/Vitå BK

Anton Johansson Vitå

Bergborrning,
Bergsprängning
och alla sorters
Bergentrepenader
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Säthergrens

Det är vi som ser till att
din glädje blir bestående

När det gäller

VI KÖPER DITT VIRKE

- Lastbils- och
lastväxlartransporter
Hyra av containers och flak
- Grävmaskins- och traktorarbeten

Göran Nilsson
Töre älvdal, Överkalix,
Gällivare, Råneå
070-300 53 54

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

goran.nilsson@billerudkorsnas.com

- Förmedling och transport av
grus och jord

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

Ring: Arne 070-604 20 80

www.billerudkorsnas.se/skog

Vi säljer
presentkort

Vi hjälper er med
• Fönsterputsning • Flyttstädning
• Hemstädning
• Trappstädning
• Företagsstädning • Kontorsstädning

DEN KOMPLETTA
VVS-LEVERANTÖREN!
Allt från Energilösningar med Bergvärme/
Jordvärme till kompletta badrum.
0920-156 00 • info@wfix.se

Ring oss på telefon
Luleå 070-658 03 31
Råneå 073-849 45 97
E-post: info@fourm.se
Vi är ett arbetsintegrerande socialt företag, ASF • En ekonomisk förening som är ett Arbetskooperativ

FRAMTIDEN FINNS I LULEÅ!

Var med och påverka framtiden i Luleå, du med.

Skanna oc

h bli med

lem!

Carina Sammeli & Fredrik Hansson
Kommunalråd i Luleå

LULEÅ

M AT CHBOL L A R

Tack alla Ni som stöttat vår verksamhet med annonser och matchbollar

Det kostar 300:- att skänka en matchboll – Kontakta Gunnar Andersson, 070-604 20 90

AP Skog AB......................................................................... 070-692 20 31
Angelas Kinesiologi & Kroppsterapi.............................070-382 66 97
Vitådalens Byggservice...................................................070-6042090
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
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...................................................................073-0756744

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
Glenn och Gun Skoog (2 st).............................................................
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FAMILJEDAGEN I FORSHED
Vitådalens skoterklubb arrangerade familjedag i Forshed på
långfredagen. På familjedagen kunde man köpa
hamburgare, kaffe, våfflor med sylt och grädde och lotter.
Många tog skotrar dit men det kom ännu fler bilar. Alla hade
trevligt och snackade med varandra. Jag och många andra
gillade nog tipsrundan bäst. Robert Sjöberg höll i tipsrundan
så alla fick motionera runt byn. Det fanns 13 frågor och en
utslagsfråga både för barn och vuxna. I slutet fick alla ett
pris. Det var soligt och varmt.
Elma Lantto, 8 år

Ronny Eriksson och
Leo Holmberg i Vitå FH
Söndag 24 april hade vi hittat
ett datum som fungerade för
såväl artister som arrangörer.
Ronny har ju uppträtt här i Vitå
många gånger senaste ca 30
åren, oftast då med hela
Euskefeurat.

händelser i livet. Mycket handlade
också om hans uppväxt och släkt
och blandar man humor och satir
och klarar det, då blir det oftast
kul och bra.. Givetvis med egna
berättelser och egenskrivna
sånger

Denna gång blev det dock
”bara” Ronny och hans duktiga
gitarrist Leo Holmberg som
uppträdde inför ca 90 troligen
nöjda besökare

Synd bara att generationen yngre
än 40 år inte känner till Ronny så
bra , ni hade garanterat också
blivit roade och ni andra missade
absolut något ni som inte var där.
Många av hans sånger och
historier får en att asgarva eller
åtminstone nöjt le

Ronny är ju känd för sina ofta
politiska vinklingar av självupplevda saker, då i både tal
och sång. Han gör mycket satir
av sina upplevelser och

Arrangörer var Vitå FH-för och Vitå BK

PIMPELTÄVLING
på Renoträskets is
Årets numera traditionella
pimpeltävling blev framflyttad
från 9 april till 23 april p.g.a.
snöoväder den ursprungliga
tidpunkten.
Alltid lika trevligt att komma dit,
för man vet att arrangörerna med
Greger Björklund m.fl alltid har
ett bra arrangemang. Fint
prisbord, hamburgerförsäljning
och dessutom en vacker plats.
Dessutom känns tävlingen lite
mer som ett familjearrangemang.
Här finns några enstaka fiskeproffs som är van att dra upp fisk
och att hamna i topp. Här finns
också den som helst satsar på att
få upp en regnbåge, men i år
lyckades ingen. Andra sitter där
mest för samvaron och nappar
det, så nappar det. Spelar ibland
inte så stor roll, alla får ju ett fint
pris.
De som var itopp i årets tävling
var familjen Sundqvist från
Råneå. John-Erik etta, sonen
Fredrik tvåa och frun till
John-Erik, Marina. Alla vana och
duktiga fiskare såväl sommar
som vinter.

Dessutom vet man att ev överskott
av tävlingen går till något bra. Dels
till utplantering och Greger har
genom egna livserfarenheter i sitt
nuvarande arbete kunnat hjälpa
många med olika problem, bl.a
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som kan leda till andra
saker, bl.a alkoholproblem. All heder
åt det arbetet.
Var ligger då Renoträsket? Inte
riktigt i Vitådalen, men ca 5 km
väster om Vitån och i Bodens
kommun.
Vi räknar dock in det i Vitådalen för
att de flesta människor som ”sköter
om” sjön bor i övre Vitådalen eller
har sina rötter där
/ Gunnar Andersson
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DJUPTRÄSK

Anders arbetar för
ditt bästa genom
hela skogsägandet

Vitådalens skoterklubb arrenderar detta vatten.
Vi planterar 2 gånger per år.

Som medlem och delägare i

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

Norra Skog erbjuds du förmånliga
priser på våra tjänster. Du är med
och delar på vinsten vi skapar.

Dessutom får du förmånlig ränta på de affärer du gör hos oss,
som ger dig mer tillbaka även i
morgon.

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

Ring Anders så berättar han mer.
073-029 40 21

Max. 3 ädelfiska
r
per dygn,
Vänligen respek
tera!

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.

VVS-BUTIK

• Installationer • Service
• Hushållsmaskiner • Vattenrening
• Värmepumpar • Badrumsinredningar

URBAN BROSTRÖM 0924-553 04
Kungsgatan 26 C
Affärsvägen 6
961 34 BODEN
955 31 RÅNEÅ

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

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

Per Anderssons
Skogsmaskiner AB

Vill du också ha en trygg
affär och bäst betalt?
Kontakta Hans Andersson!

Högsön • 0924-320 12 • 070-669 28 88

Kvalitet i allt vi gör

Hans Andersson
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