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Glada dansare kring midsommarstången i Vitåfors, alldeles vid älvkanten. Vid dragspelet vår världsmedborgare, Emilie Guegan från Frankrike

Missa inte!
29 juli			

Fotbollens Dag på Vitå IP och Sommarfest i Vitå Folkets Hus

5 aug			

Grävardagen i Vitåfors. Veteranmaskiner, vissa i drift. Får inte missas! Servering!

5 aug			

Musikcafè i Forshedsgården kl 12-15

19-20 aug		

Hantverk och mat i naturbygd i Forsnäs bygdegård

se vidare under evenemang sid 9!

Elevernas
berättelser
Sidan 4

Dagen i Tallberg
Boulekväll i Vitå
Sidan 6

Midsommar
Sidan 10

Klubbtidning från Jämtöns AIK/Vitå BK

Rörbäcks Camping
Strömsundshemmet
Sidan 13

2

Nummer 2 - 2017

Många fotbollsspelare söker sig till Vitå
riktigt kul att vara del i detta då man får positiv
respons från utövarna. Dessutom så har nya
väskor och träningskläder beställts och efter
många om och men kommit lagom till sommar
uppehållet. Då det nu har tillkommit både
ungdomsspelare och seniorer på vägen så får vi
nog gå ut med en komplettering av denna
beställning.

Mårten Larsson
Ordförande
Hej igen,
ja då har redan vårsäsongen nått sitt slut och det
har i stort sett endast varit i positiva tongångar. Vi
kan göra bort det lilla negativa till att börja med.
Andrey skadade sig redan i den andra matchen
mot Pajala borta och det har gjort att vi haft mål
vaktsproblem under våren, vi hoppas att vi kom
mer tillrätta med det under hösten. Dessutom har
Norrbottens fotbollförbund varit ute med två
varianter av sammandrag till 5-manna laget
vilket gjort det stökigt i den åldersgruppen.
Men i övrigt har det varit mycket positivt, vi hade
på senaste träningen torsdag 29 juni drygt 20
ungdomar som tränade och 23 seniorspelare, så
full fart på Vitå IP med andra ord. För tillfället är
det många som vill spela med oss och det är

Om vi snabbt skall ta oss igenom seniorernas
matchande, så inledde man mot Pol/Svanstein
hemma, men den sena våren tvingade oss att
spela matchen i Råneå. P/S visade sig vara
betydligt bättre än ifjol och gick segrande ur
premiären med 3-0. Pol/Svanstein ledde sen serien
fram till sista omgången då IFK Kalix2 tog över
serieledningen. Sen så var det dags att styra kosan
till Pajala och mot dem så blev det storförluster
båda gångerna ifjol, men nu lyckades vi spela 0-0 i
en chansfattig match. Därefter väntade ett riktigt
drama då vi mötte Kiruna FF 2 hemma, även denna
match i Råneå. Vi fick en kanonstart i denna
matchen då vi lyckades göra två hörnmål av Viktor
inom 12 minuter, innan halvtid hade Kiruna lyckats
göra 2-1. I början av andra gör Viktor sitt tredje
hörnmål, och efter det så spelar vi riktigt bra och
släpper inte till några chanser och vi går mot en till
synes enkel seger, men så får de ett billigt mål i 83e

Tränare Ludvig om våren

och domaren hittar en svårfunnen straff i 86e och
plötsligt stod det 3-3 trots att vi spelat vår bästa
match för säsongen. Men detta var våran och Vik
torsdag. I 88e gör Viktor sitt 4e mål för dagen i
efterdyningarna av en hörna och minuten senare
fastställer vår måltjuv Agustino Madeje slutresultatet till 5-3.
Därefter så förlorar vi tre matcher i rad, Assi borta
4-1 efter en bra första halvlek och en sämre andra.
Hemmapremiären i Vitå förloras mot ett mycket
bra Parkalompolo med 6-2 och till sist IFK Kalix 2
borta förloras med 2-1 efter vår kanske bästa insats
för året, då vi tyvärr åkte på en utvisning redan
efter 30 minuter. Sen var det så dags för GMFF 2
i Vitå, även den matchen blev ett målkalas som
slutade 4-4 där Markus Tomtén nickade in sista
målet, efter underläge 4-2 i andra halvlek. Säsongens sista match gick mot Överkalix IF, ett lag som
hade tagit 8 poäng vilket var betydligt bättre än
ifjol, men vid seger skulle vi komma upp på samma
poäng. Vi gör en bra match och tar ledningen med
1-0 i första halvlek. Sen får Överkalix en utvisning
i andra och vi är bra på spela av tid, men med
9 minuter kvar får Överkalix en hörna som de
sätter till 1-1. Kändes såklart surt, men redan
i anfallet efteråt så gör Agustino 2-1 och det
resultatet står sig tiden ut. Så sammanfattningsvis

så har vi tagit 8 poäng under våren, vi siktar på
betydligt fler poäng under hösten så välkomna att
se oss. Verkligen kul att det varit så mycket folk på
våra hemmamatcher.
Lite om ungdomarnas spelande ser ni på
annan plats i bladet.
Vi har även haft en sen påkommen boulekväll men
ca 40 besökande, en verkligt trevlig tillställning
som vi får se till att göra årligt återkommande.
Dessutom så hade vi midsommarfirande vis
storåbron, med mycket besökare från när och
fjärran och i år tävlade drygt 200 ankor om att ta
hem segern i årets ankrace. Kul att se detta lilla
enkla arrangemang stadigt öka i besökarantal.
Nästa stora arrangemang är fotbollens dag som
har fått flytta fram en vecka till lördag den 29/7 för
att lättare hitta motstånd till ungdomslagen. I år
kommer det att för första gången spelas en serie
match, då 9-manna laget möter Norrsken kl 11.00.
Men mycket mer än det kommer att hinnas med
under dagen. Vill just du spela matchen med
olicensierade spelare kl 14.00 så tveka inte utan
hör av dig. Nu får det vara bra för denna gången,
ha en riktigt trevlig och skön sommar.
Mårten

Nypremiär i Metträsket

Ja då är det dags att sammanfatta våren, åtta matcher har gett åtta poäng,
hur känns det?
– Vi hade nog hoppats på några fler, dock har vi tagit poäng i hälften av matcherna.
Vi har ju ganska många nya spelare så vi kanske med facit i hand hade behövt spela
några fler träningsmatcher.
Ja på tal om nya spelare, väldigt många som vill spela med Vitå BK nu!
-Verkligen roligt att det är så, vi har ju egentligen en mycket sund filosofi i föreningen,
vi ska ha kul och det ska inte kosta för mycket att vara med, därför är det riktigt bra att
se de lokala företagen ställa upp med sponsring i både matchprogram och på våra nya
fina kläder, jag hoppas att de förstår hur tacksamma vi är.
Hur gör ni nu för att hålla formen som ni hade på slutet tills matchandet
börjar om?
-Vi kommer att träna på under sommaren, planen i Vitå är ju i utmärkt skick nu, och
sen så kommer vi att ha minst en träningsmatch under uppehållet.
Nå vad tror du om hösten då?
-Vi ska bara ta fler poäng på hösten, men vi skall också ha i åtanke att vi har alla tre
långa bortamatcherna kvar under hösten. Men fler poäng och några placeringar uppåt
i tabellen hoppas jag på då du intervjuar mig när serien är avslutad.
Något mer som du vill tillägga?
-Jo jag har några saker som jag gärna vill ta upp. Riktigt kul att så pass mycket folk
kommer på våra hemmamatcher, det ger oss verkligen stöd så fortsätt med det. Sen
så vill jag passa på att gratulera vårat 9-manna gäng som trots att några la av till denna
säsongen och man nästan funderade på nedläggning, tagit sig samman och även fått in
comebackande Gustav och Jakob spelat bättre och bättre och i sina två sista matcher på
våren spelade både oavgjort och även tog sin första seger på många år. Det lönar sig att
kämpa. Sen är det riktigt kul att se alla de små under Robert och Mickes ledning. Till sist
kom ner och heja på oss om nån av träningsmatcherna i sommar blir på hemmaplan,
samt jag hoppas verkligen att vi syns för en heldag den 29 juli på fotbollens dag.

Fotbollens Dag på Vitå IP
lördag 29 juli

Bildtext: Unga fiskare
Den 11 juni kl 9 var det dags för
nypremiär i Metträsket nära Jämtön.
Dagen till ära var vädret soligt och
hyfsat varmt, fast lite blåsigt. Ett 30-tal
förhoppningsfulla fiskare, många
ungdomar hade löst fiskekort de
första timmarna. Fiskelyckan var
också tämligen god och någon fick
maxantalet 3 fiskar redan inom 2
timmar. Många av ungdomarna drog
också upp fisk första timmen.
Nypremiär, jo det har varit 1 års uppehåll p.g.a. div orsaker. En orsak är ju att
renoveringar har behövts, dels av
tidens tand, men också tyvärr genom
meningslös vandalisering. Att folk
inte kan lära sig vara rädd om vad
andra anordnar. Ett större vindskydd
hade helt enkelt i stort sett bränts ned
utan någon som helst anledning. Att
reparera kostar både tid och pengar
och båda är ju en bristvara i de flesta
fall
Det är ju Jämtöns Fiskevårdsförening
som sköter om och säljer fiskekort till
denna vackra och natursköna plats

bara några kilometer utanför Jämtön.
Stefan Johansson är ordförande
sedan ca 10 år och innan dess hade
han olika uppdrag i föreningen i
många år. Han berättar att sjön var
den första som rotenonbehandlades i
Norrbotten (1956). Därefter planterades det in spleik. Numera finns dock
ingen spleik kvar utan beståndet
består av regnbåge, öring och abborre. För länge sedan fångades en stor
öring (över 5) kilo, men tyvärr för
fiskaren var den ”tjuvfiskad” och han
förlorade såväl fångst, redskap och
trovärdighet.
Föreningen försöker hitta nya vägar
att förnya och saluföra sig och öka
kortförsäljningen. Pengar behöver
komma in för att hjulen inte ska
stanna. Planteringsfisk och bryggor
kostar pengar bl.a.

Priser för 2017
Dygnskort vuxen 120:Dygnskort ungdom under 18 år 50:Årskort vuxen 800:-

Program
kl 10
kl 11
Kl 12.20
Kl 12.50
Kl 13
Kl 14

Knatte 5-manna fotboll
Seriematch 9-manna Jämtö/ Vitå- FC Norrsken
Ev uppträdande av internationella gäster
Åke Johanssons Minnesfond
Byakampen
Mixmatch i fotboll

Bildtext: Reparerat vindskydd.

Hoppborg & ev minizoo. Dessutom fika,
smörgåsar, hamburgare, glass, kiosk, lotteri.

VÄLKOMMEN Vitå BK

Bildtext: Stefan i blått

Bildtext: unge Andrè Storelv Karlsen
med en nyfångad regnbåge.

Bildtext: unge Edvin Björk med en fin
1-kilos regnbåge
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Trygg, lokal och långsiktig

Vi hjälper dig med avverkningen
Funderar du på att avverka? Vänd dig då till SCAs virkesköpare.
Vi finns alltid nära dig och erbjuder tjänster som täcker skogsägarens hela behov.
Vi förädlar ditt virke vid våra effektiva industrier, vilket borgar för ett lönsamt skogsbruk.
Hos oss är din skog i trygga händer.
Välkommen att kontakta oss!

Fiskekort köper man enkelt med Swish, nummret är 070-353 11 81
eller i en postlåda hos Camilla Vestman Jämtön eller Eskil Johansson
Jämtön.
Vi planerar ut
Regnbågslax 2-3 ggr/år.

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

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

www.scaskog.com

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

Tel. 0924-102 00 • Fax 0924-107 77

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

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

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

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

..

Lisbeth Aidanpää,
kontorschef

..

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

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

Thomas Lundström,
rådgivare

Mats Selberg,
rådgivare
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Luleå Hockey
På en onsdags morgon skulle vi till Luleå och se på då Luleå Hockey
brottarfys med Mattias Strand. Först sprang spelarna till sporthallen där vi
var och väntade på dem. De började träningen med att köra rörelseövningar. Sen började de köra sina brottarfys övningar. Vi fick t.o.m. prata
med vissa spelare t.ex. Filip Gustavsson, Andreas Falk, Joel Lassinantti och
Luleås fysansvarige Petter Pettersson.
Sen så började de brottas. Oliver gav två tips till Filip Gustavsson men han
säger att det är hemligt. Sedan fick Oliver brottas med Gusten Törnqvist
men förlorade, enligt Oliver vann han. Sen så brottades Oliver med Reiner
och vann. Efter det så brottades vi alla tre elever mot Mattias och VANN!!
Sen så fick vi ta en lagbild med dem. Efter att de åkt från träningen så kom
Reiner på att vi skulle fått autografer av Luleå Hockey men Mattias sa att
han skulle fixa dem senare.
Sen så åt vi på Järnvägsgrillen och he var gött.

Intervju med förskoleklassen
När man går i förskoleklass får man lära sig mycket om fåglar. Så här berättar
några av årets elever och förskolläraren Karin om deras fågelarbete.
Intervju med eleverna i förskoleklassen
Vad för fåglar har ni lärt er om? Storspov, Gräsand, och ormvråk m.m.
Vad för fåglar har ni sett? Taltrast, Tofsvipa, Entita, Grågås, Gräsand och havsörn.
Hur har det varit om att jobba om fåglar? BRA!!!
Vad har ni för favorit fåglar? Alva: Rödhake Axel: Tofsvipa Filip: Kungsörn.
Hur gör man när man ska gå på fågelskådning? Man ska smyga, vara tyst och
vara stilla.
Hur många fågelskådningar har ni varit på den här terminen? 5st.
Vilken fågel vill ni lära er mer om? Alva: Brun kärrhök Axel: Domherre.
Intervju med förskolläraren Karin
Varför jobbar du så mycket om fåglar med F-Klassen? Viktigt att jobba om djur och
natur och dom tycker att det är så roligt.
Hur jobbar du om fåglar med F-Klassen Karin? Mycket fågelskådningar och pratar
fåglarna dom sett.
Hur har det varit att jobba om fåglar med F-Klassen Karin? Det har varit kul att
jobba om fåglar med dom för dom vill alltid lära sig mer.
Av: Gustav, Lukas & Viktor
2017-05-17

Sebastian, Reiner och Oliver

Oss kan du räkna med
i skogen.

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

Gör en bra virkesaffär. Kontakta oss!

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

Leif Randeblad
Boden, Råneå
070-555 92 01

EN REJÄL MACK
Hos oss hittar du

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

RÅNEÅ

0924-100 90

Annonsklipptävling
Annonsör

Annonsör

Annonsör

Sidan

Sidan

Sidan

Annonsör
Sidan

Gym
Annonsör
Sidan

välkommenNamn:
in till vårt
kontor i
________________________________________
e på telefon 0924-52990.

Ny, om- och tillbyggnader • Repa
Annonsör
•
Allt för bygget • Bilrutor och
Sidan
färg, tapeter, järnhandelssorti
Jo

Adress: ________________________________________________________________

Öppet kl. 06.30–23.00 alla dagar

Vinnare av annonsklipptävling nr 1 2017 Ingrid Åkerström, Jämtön

Vuxen 500:-/år,
(studerande
Grattis till 2Pris:
Sverigelotter
vardera. Nistudent
kan maila 300:-/år
era svar till vitagunnar@telia.com
eller Gunnar Andersson Öberget 67 95596 Vitå
ungdom 15-20 år). Kalenderår gäller 1/1 - 31/12.

Metallskrot
Medlemsskap i JAIK krävs, familj 100:-/år, enskild 25:-/år
Kontaktpersoner: Janette Ek 070-308 71 55
och Erika Drugge 072-234 46 14

-

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.

070-6

Grattis!

Tel. 0924-102 00 • Fax 0924-107 77

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

Välkommen till vår butik på Kängsöväg

Öppet: Måndag-fredag 7.00-17.30 • Lördag 10.00

En öppen container för järnskrot har ställts ut vid Återvinningen i Vitå. Där kan ni lämna era överblivna metaller.
Genom att lämna ert skrot så får föreningen in pengar som vi alltid behöver och naturen hålls renare och ingenting står ute och rostar och skräpar. Den som tycker att han själv vill ha pengarna för skrotet får ju själv ombesörja transporten till Cronimet AB på Bragegatan i Luleå.
Tänk på att skrot kan indelas i järnskrot, aluminium, koppar, rostfritt och kabel. Information hur detta sorteras
kommer att finnas vid containern.
Exempel på vad ni kan lämna:
Plåtburkar, rörstumpar, cyklar, fälgar, värmeelement, krokig spik, bildelar, motordelar, jordbruksredskap, järnspisar. Ja, egentligen all plåt och järnskrot.
OBS! Motorer och växellådor måste vara tömda på olja.
Ställ tomfat utanför (blir bara en massa luft) och dessa skall vara helt tömda!
Endast järnskrot i containern, övrig metall på pall utanför.
Detta får ni INTE lämna:
Kylskåp, frysboxar (innehåller freon), elspisar och andra vitvaror, bildäck på fälg, bilbatterier.
Frågor kan ställas till Gunnar Andersson 0924-301 12, 070-604 20 90, Cronimet AB 0920-607 70
Vi förväntar oss god ordning vid containern.

SPARA DETTA!

ukt!
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BREDBAND – TRASSEL PÅ FIBERTRÅDARNA

Vi väntar alla på att Zitius projekt i Vitådalen ska komma igång och frågan
är om vi väntar förgäves, i alla fall i det kortare perspektivet. Vitådalen är vidsträckt och projektet blir stort, så som denna typ av projekt ofta blir på landsbygden. Därför finns det ekonomiskt stöd att söka via bl.a. Jordbruksverket och
Länsstyrelsen för de aktörer som ska dra fiber, detta för att kostnaden för den
enskilda medborgaren inte ska bli orimlig.

Johan Öhman

070-675 82 14

Problemet är att Luleå kommun/Lunet har sökt och fått ekonomiskt stöd för
delar av Vitådalen, trots att de aldrig haft avsikt att bygga mer än de centrala
delarna i de största byarna. Samtidigt som Zitius som säger sig planera att
bygga i hela området alltså står utan ekonomiskt stöd. Vad vi förstår har det
pågått diskussioner under våren mellan kommunen och Zitius om hur detta
”moment 22” ska kunna lösas, men nu har de inblandade gått på semester
och tiden går… Vi kan alltså konstatera att denna fråga tydligen inte är prioriterad. Det tycker vi är väldigt märkligt speciellt som kopparnätet redan har
släckts ned i flera byar. Det får en att undra om det är år 2017 eller 1917 vi
lever i. /Torgny Enbom
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Dagen i Tallberg, en fullträff!
Hade spanat in affischen som suttit där ett tag. Det
där lät intressant och dessutom hade jag sett lite
på Gunnarsby TV på Fb. Sagt och gjort det bar iväg
till Tallberg 5 mil bort denna söndag med tveksam
väderprognos. Trots att äventyret kostade mig fyra
timmar plus restid måste jag säga, ”tur att jag
åkte”. Väldigt positiv överraskning för mig som
aldrig varit där tidigare i detta sammanhang.
Tänk att i en så liten by, endast 5 bofasta lyckas få
till detta evenemang. Nu är det väl närmast en
tradition och mycket går på rutin bland de mest
inblandade. Ni är att gratulera till ett väl genomfört, imponerande och intressant program.
När jag anlände en kvart före, var redan närmare
100 besökare redan där och uppskattningsvis
räknade jag in ca 120 besökare totalt. Själv
imponerades jag att det var så mycket folk samt
att kapellet var så tip top, såväl in- som utvändigt.
Här visar bygdekänslan sin bästa sida, där hundratals frivilliga timmar nyligen lagts ned på målning.
Dagen inleddes med gudstjänst med sång och
musik. I sitt tacktal efteråt till de församlade sa
eldsjälen Sibylla Engman bl.a att hon ska fortsätta
jobba för kapellets och byns existens så länge hon
orkar. Hon sa det på ett så fint sätt, att det inte går
att missförstå känslan bakom de orden.
En timme senare dukades det upp till mat, bestående av god somrig pastasallad med hembakt
mjukkaka. För förplägnaden var dottern Susanne
Engman ansvarig på ett alldeles lysande sätt.
Sedan förflyttade vi oss utomhus för auktionen. Ca
50 blommor hade med kärlek drivits upp av
eldsjälen och blomgurun Sibylla. Blommorna
hade nummer och deltog sedan i ett lotteri. Innan
den humoristiske auktionisten Hans fick klubba
varje köp, hade Sibylla berättat en historia om
varje blomma. Det var ju också en höjdpunkt att

höra hur varje blomma ”kommit till”. Fanns också
lite annat att auktionera ut, bl.a. lite träsniderier som
maken Olav tillverkat. En uggla och ett lodjur gick
för en hygglig slant. Därefter var det kaffe med tårta
och sist men inte minst dragning på en mängd
lotterier. Vinsterna bestod mycket av hantverk som
skänkts av duktiga hantverkare i bygden.
Kapellet drivs av stiftelsen Tallbergs kapell och
tillhör Gunnarsbyns församling där den driftige
prästen Mogens Amstrup verkar. Allt som denne
man rör vid verkar bli till någon sorts guld. Kapellet
invigdes1955 och här har fyra brudpar vigts
under årens lopp. Först ut 1957 var Sibylla och Olav
Engman som nu alltså firat 60 år, grattis! Det senaste
brudparet 2013 var Maria från Polen och Olafur från
Island med efternamnet Jakobson och bor numera i
en by i Norrbotten. Varje sommar återkommer dom
till detta evenemang, liksom många andra.
Förutom detta midsommarevenemang anordnas
julotteliknande gudstjänst på annandagen, samt
något kring påsk. I övrigt kan det tillkomma något
mindre tillfälle och i övrigt står kapellet bara där så
fint uppe på backen och väntar på besökare

På bild: Maria och Olafur

På bild: Sibylla och Olav

På bild: Susanne och Sibylla

boulekväll på Vitå IP

Sommaren välkomnades med boulespel och bullfika i trevlig gemenskap på Vitå IP
I en lovande solvarm och magisk fredagkväll i juni, bjöd Vitå BK in till en allmän boulekväll som
samlade ett drygt 30-tal Vitådalsbor. Trevlig gemenskap med spänningsfyllt spel, grillade
hamburgare, kaffe och fika fyllde kvällen, ändafram till dess att matchen Sverige-Frankrike,
började dra i fotbollsfolket. Den ljumma kvällengav hopp om sommar och värme, och till mångas
glädje fanns det även glass i kiosken. Förutom att kvällen bjöd på både skratt och anspänning,
fick den även bli något av en inledning för de rutinerade boulspelarna i dalen. Och för de mer
nykläckta klotkastarna i varierande åldrar, blev det en fin invit till den både kluriga och spännande
sporten. Vitådalens omkring 16 PRO-boulare, körde igång sitt spelande förra sommaren. De
träffas nu stadigt varje onsdag kl 13 under sommarhalvåret.

Boule är verkligen en sport för alla åldrar. Det blir kvällens verkliga sanning, och
spelarnas ålder spänner här över tre generationer.

- Vi är ett troget gäng på ca 16 spelare, och siktet är inställt på att liksom i fjol vara med på
boule-DM längre fram på säsongen, säger Birgitta Olsson, som själv har hittat sporten framför
andra.

Korta Wikifakta om sporten och spelet boule

Boule eller pétanque som det oftast kallas, är en variant av flera olika boulespel. Det spelas på hårt
grusunderlag, genom att kulor av stål kastas mot en liten träkula, kallad "lille".
Det moderna spelet har sitt ursprung i södra Frankrike där det spelades av romerska legionärer. Men
redan i forntidens Egypten förekom kast av stenar mot fasta mål och via antikens Grekland kom spelet
sedan till Romarriket, där Romarna förde ut spelandet i sina provinser.
Ett parti boule börjar med att man skakar hand med sin motspelare och lottar om vem som ska börja.
Det lag som vinner lottningen ritar en ring som är maximalt 50 centimeter och minst 35 centimeter i
diameter. Spelarna står i den när de kastar. Först kastas lillen ut, mellan 6 och 10 meter och sedan kastas
ett klot mot lillen. Det andra laget kastar sedan ett klot, och kan välja mellan att skjuta bort motståndarklotet om det ligger nära eller kasta ett klot som hamnar närmare lillen än motståndarens. När lagen har
kastat varsitt klot bedömer man vilket som ligger närmast lillen. Det lag som ligger längst ifrån får då
kasta ett klot igen. En ny jämförelse görs. Så fortsätter det tills att ena laget har kastat det antal klot det
disponerar. Därefter kastar det andra laget sina resterande klot. När alla klot är kastade får det lag poäng
för alla klot som ligger närmare lillen än motståndarens närmaste klot. Matchen spelas i regel tills det
ena laget uppnår 13 poäng.
Spelformerna är:
Singel: (en mot en) tre klot per lag
Dubbel: (två personer mot två personer) tre klot per person
Trippel: (tre personer mot tre personer) två klot per person
- Vi är ett troget gäng på ca 16 spelare, och siktet är inställt på att liksom i fjol vara med på
boule-DM längre fram på säsongen, säger Birgitta Olsson, som själv har hittat sporten
framför andra.
Text och bild: Mats Widgren

Birgitta Olsson, är en av de riktiga entusiasterna
bland PRO-boularna. Maken Arne och de övriga
spelkamraterna Hans, Anders, Cenneth och
Anna-Lena inväntar den kritiska mätning som
med stor noggrannhet strax tar vid.

Jenny Thelin siktar med
precision och Bosse Eriksson,
tv och Erik Andersson, th.
följer med spända blickar var
klotet ska stanna.

”Burger King” Gunnar och Bullspecialisten Mårten har fått god hjälp av
Karin, Jenny och flera andra för att ro
ihop den lyckade boulekvällen. Här
grillas det burgare av rang och fikautbudet är mer än gott. Boule- eller
bullkväll är frågan?

Torgny Enbom med sonen
Lukas, på säsongspremiär
på bouleplanen i Vitå.
Kanske är det detta kast s
om för Lukas lag ett steg
närmare sin kommande
seger?

Erik Lindström applåderar
vinnarlaget i en av
matcherna. Erik är en god
boulespelare själv, och
delar med sig av goda råd
och fiffiga strategitips.

7

Nummer 2 - 2017

Mieko Gäddﬁsketävling

Årets gäddfisketävling gick av stapeln den
10-juni i ett strålande väder och många nya
deltagare. Vi ser med glädje på att deltagarna
kommer från hela Sverige för att deltaga på
tävlingen. Fisket var lite segt då våren var ca: 2–3 veckor sen många gäddor under 70 cm togs
men i god Catch & Release anda så återutsattes dessa samt alla övriga gäddor givetvis. Vi
startade med Catch & Release tävlingar 2010 i samarbete med Miekofishing som har varit vår
samarbetspartner sedan dess. Vi vill Tacka www.miekofishing.se www.headbangerlures.com
www.westin-fishing.com www.savage-gear.com www.wiggler.se www.cwccab.com och
www.abugarcia.se för alla de fina priserna som de har ställt upp med. Vi vill även rikta ett stort
tack till Markus Teilus och Sven-Olov Larsson som lägger ned själ och hjärta för att denna tävling
skall bli bättre och bättre för varje år som går.

10 juni 2017

Här håller Markus Teilus genomgång för de 22 lagen i båtklassen där de står med stor förväntan
och vill tampas med de stora gäddor som fångas i älvmynningarna till Råneå och Jämtön

Första platsen knep ett ökänt fiskepar som deltagit många år under olika Team namn, Björn Larsson och
David Nilsson deltog med namnet Team Snickers och vann tävlingen för andra gången. Deras
totallängd var 293 cm detta var bara 3 cm mer än tvåan som hade 290 cm

I ungdomsklassen kom Alvin Storelv Karlsen på första plats med en total längd på 228 cm
och på andra plats kom Albin Johansson vilket var de enda två deltagarna i ungdomsklassen.

Vi hoppas att fler ungdomar kommer på vår tävling framåt då alla ungdomar får pris, i
ungdomsklassen tävlar man till den dagen man fyller 13 år och deltagande är gratis.
Andre Storelv Karlsen och Anton Innala vann på lottdragningen Då havet visade sig från flera sidor med
en helt underbar förmiddag med nästa spegelblankt vatten och lite blåsigare på eftermiddagen men
kanon sol hela dagen. Deltagarna på land var inte så berörda av vinden men fick ändå avnjuta solen
från sin bästa sida.

Trots den sena våren drogs det ändå en del
fina gäddor då Team Russia i båt och Team
Metmaskarna tog varsin gädda på 111 cm,

Bästa dam blev Michelle Staaf med en gädda
på 107 cm.

Utöver detta så drogs det ytterligare en på 103 cm och två 101 cm samt några mellan 90–99 cm.
Vinnande lag i landklassen blev Team Metmaskarna med en totallängd på 306 cm och
deltagarna David Rosendahl och Jens

Team Metmaskarna med Jens och tyvärr kunde inte David Rosendahl närvara. Vi hade två team från
Göteborg som deltog där en av deltagarna var guiden Michelle Staaf från www.mbsguiding.com

Till vänster i bild Jeton Hasa, Michelle Staaf, Johan Hake och Tobias Moqvist som i konstellationerna Jeton Hasa och Tobias Moqvist kom med Göteborg 1 på en andra plats och Johan Hake
tillsammans med Michelle Staaf kom med Göteborg 2 på en tredje plats.

RESULTATLISTA
Placering

LAG BÅT

Deltagare

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Team Snickers
Team Göteborg 1
Team Göteborg 2
Team Rosvik
Team Russia
Team Mieko Fishing jr
Team Vinnar Mix
Team Wildmarksshopen
Team Pikenucklecrew
Team Pite Pikers
Team SUMA
Team Pike Bastards
Team Tvärnit
Team LMX2
Team Deepbay
Team Random
Team Gäddus Fiskus
Team Pite Pikers 2
Team Valor
Team LSL Lures
Team Formsvacka
Team Huggkrok

Björn Larsson, David Nilson
Tobias Moqvist, Jeton Hasa
Johan Hake, Michelle Staaf
Nicklas Johansson, Anders Henriksson
Robert Holmberg, Mattias Holmberg
Johnny Storelv, Daniel Bergman
Joakim Backgård, Kevin Lodin
Nils Gillberg , Kimmo Korpi
Johnny Purosaari, Ahmet Egerci
Tommy Sundberg, Joakim Forsberg
Jim Markström, Anton Suup
Urban Jonsson, Daniel Kvibacke
Erik Helmersson, Fredrik Löfgren
Marcus Fagerström, Nicklas Lejon
Mårten Olofsson, Devin Ashcraft
Samuel Johansson
Kristian Nygren, David Berg
Viktor Gustafsson, Isak Larsson
Andreas Bäcklund, Jahn Wirkola
Henrik Lundin, Kristoffer Larsson
Philip Scherman, Johan Sjöberg
Daniel Enberg, Martin Johansson

Placering

LAG LAND

Deltagare

1
2
3
4
5
6
7
8

Team Metmask
Team Elias
Team Pirre
Team Jämtö Pikers
Lag Idfiskarna
Skellefteå Gäddhäng
Team Benoweno
Team Johansson

David Rosendahl
Elias Agnér, Aellias Wede
Pierre Hagelbring, Tilde Westman
André Storelv Karlsen, Anton Innala
David Fant Jakobsson, Kristoffer Degerlund
Peter Kvam, Malin Hedström
Dan Englund, Filip Landström
Lars Johansson, Annika Johansson

UNGDOM Deltagare
1
2

Alvin Storelv Karlsen
Albin Johansson

Summa
293
290
274
272
269
256
254
246
187
170
84
81
78
77
77
76
5
5
5
5
5
5
Summa
306
268
178
5
5
5
0
0
Summa
228
0
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Lokaler att hyra
Forshedsgården
Plats för 60 personer, fullt utrustat kök.
Bokning: Margareta Roos 0924-620 32
eller 070-668 39 29

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

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

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

Bagarstugan i Vitå
Bokning: Ulla Johansson 0924-300 77

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

Välkommen!
Byar i samverkan
Information:
Margareta Roos Forshed

0924-620 32, 070-668 39 29

Lars Nilsson, Vitå		

0924-350 40, 072-702 70 10

Anna Säthergren, Högsön

070-692 20 31

Eskil Johansson, Jämtön

0924-311 24, 070-676 82 29

www. vitadalen.se

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

NYHET
!

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

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

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

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

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

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

www.jamton.se

VITÅDALEN

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

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

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

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

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

Rikti Dockas

Mot Vouddas

Dockasberg

Mot Norriån
Renoträsket

Mot Överkalix

Tallberg
Grundforshed

Storkrokberget 307m
tån
Vi

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

Långsel
Forshed

Badplats

Hovlössjön/Storsjön

Långsund

Kvarnberg

Bjurånäsvägen

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

Djupträsket

Hovlös

mot Boden

Hataträsket

Avafors

356

Långsmalatjärn

Långtjärn

mot Morjärv

691

Vitåfors

Heden

694

693
Vitå
Högsön

Sladan

Vitåfjärden

Råneå

Informationen om Vitådalen
E4

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

Kängsön

mot Haparanda

Högsöfjärden
Jämtöfjärden

Strömsund

mot Töre

Metträsket

Jämtön
Jämtö- Inre Kvarnträsket
avan
Yttre Kvarnträsket
Rörbäck
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Utflyktsmål
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.
Promenadväg längs Sladans Strand
Utgår från anslagstavlan i Högsön. Vägen är ca 3km. Bivack med
eldplats vid Rödnäset.
Naturstig fram till Orkidélokal
9 km från E4 förbi Jämtön, t.v. vid kronkilvägens infart 2 km innan
Rörbäck finns informationstavla som visar naturstigens
sträckning. Längs stigen finns information som belyser
naturskogens karaktärer i vårt skogslandskap. Vid kvarnträsket kan
man vi midsommartid beskåda blommande guckskor. Vandringen
kan fortsätta fram till Kvarnträskkojan och upp till Kronkil-vägen.
Stigens längd är ca 3 km.
Vandringsled - Rörbäck - E4
Vandringsguide med karta finns i låda vid den stora
informationstavlan vid Kronkilsvägens infart ca 2 km innan
Rörbäck. Naturstig genom skogslandskapet öster om Jämtön.
Ledens totala längd är ca 12 km, varav ca 7 km efter farbar bilväg.
Vid ”Stället” kan man vila och koka kaffe inne i kojan. Längs leden
finns information om den ekologiska
sammanhanget i naturen.
Vandringsled öster om Högsö- och Vitåfjärden
Naturstig genom skogslandskapet är under
färdigställande. Start från E4 vid Jämtöbacken. Total längd ca 8
km, varav 5 km efter farbar bilväg.
Rörbäcks havsbad
Barnvänligt havsbad i anslutning till Rörbäcks camping.
Information om campingen: se under lokaler att hyra.
Tjärdalar Nötkallen
Lämningar efter två stora tjärdalar, kör 7,6 km från E4 efter vägen
mot Jämtön vidare mot Rörbäck. Skylt t.h. om vägen.
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.
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.
Rikti Dockas
Nybyggargård från 1850-talet. Ej farbar bilväg före midsommar. En
kort naturstig leder till rester av mycket gammal skog. Många av
de största tallarna är över 400år gamla.
Övernattningsmöjligheter och eldplatser
Storkrokberget väster Långsel
Berget är Luleå kommuns högsta berg 307möh. Det sluttar brant
ner mot Vitån. Det finns ingen farbar bilväg till berget, besökaren
får räkna med ca 2 km skogsvandring.
Paddling
Vitån är det längsta vattendraget inom kommunen. Från
kommungränsen i norr till utflödet i havet är det ca 5mil. Vitån har
flera fina sträckor för paddling. Under vårflödet är Vitån vattenrik
och flera forsar kräver vana paddlare. Familjevänlig nybörjarpaddling hittar man tex. i trakterna kring Långsel och längs sträckan
från Storåbron ned till Vitåfjärden. För havs- och skärgårdspaddlare bjuder Råneå skärgård på fina möjligheter med Rörbäck,
Jämtöavan, Strömsund och Kängsön som bra utgångspunkter.
Kanot och Kajakuthyrning samt försäljning finns hos
Canoe Adventure North i Kängsön tel. 070-542 51 10
Toppstugan väster Forshed
Koja med eldplats. Ta vägen förbi fd. Roos Lanthandel eller
Tuvbäcksvägen och Norra Långviksvägen.
Hovlössjön - fiske och bad
Luleå kommuns största sjö, ca 9km lång, 3-4km bred och med ett
djup på 25m. Det finns även ca 20st mindre öar i sjön, vilket gör
den mysigt att färdas på och bra att fiska i. Vid norra strandbadet
hittar man fint bad och vackert belägen rastplats.
Gammal kvarnplats intill Kvarnberg
Mallan Hovlös och Kvarnberg finns en stig från stora vägen, som
leder fram till kvarnplatsen med rast- och eldplats. Skylt med
hänvisning finns vid vägen.
Krstinakojan
Från vägen E4-Tallberg, ca 5km norr om Avafors, tag vänster vid
Bjurånäsvägen, åk ca 3km till Strycktjärvägen som efter ca 4km
leder till kojan. Övernattningsmöjligheter samt tillgång till
köksutrustning finns i kojan. Vitådalens skoterklubb ansvarig.
Avafors masugn
Gammal masugnruin, verksam åren
1834-1887. Rastplats med eldstad och gångvänlig mark. Enorm
blomprakt
under sommaren.
Naturupplevelser
Guidade skogsvandringar kan ordnas för intresserade av djur,
växter, ekologiskt samspel samt naturhänsyn i vårt
skogslandskap.
Målgrupp: Skolor och mindre instressegrupper.
Bokn. enl. ö.k. Olle Andersson tel. 070-368 49 64

Evenemang
Juli
1

1
2
7
8-9
29
29
Augusti
5

5
19-20

26

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

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

Sugen på att spela
fotboll 2017?

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

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

Bostad,hus/fritidshus
i Vitådalen

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

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

STÖD VÅRA 
FÖRENINGAR!
KÖP LOTTER
AV OSS!
BINGOLOTTER OCH

Gunnar 070-604 20 90

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

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

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.

I VITÅ

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

HOS GUNNAR
070-604 20 90

VITÅ BK
Ordf:

Mårten Larsson

070-690 65 44

Kassör:

Gunnar Andersson

070-604 20 90

Sekr:

Cenneth Lööf

070-362 46 72

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

Markus Hedgren
Karin Engfors
Bodil Andersson

Medlemsavgift:

J/V-bladet önskas

Vill du hjälpa?

SVERIGELOTTER

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

Repotagetips till

ra!
spa

SPELA ALLTID VIA VÅR HEMSIDA

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

p
Klip

ch
ut o

Familj 50:-

BILLIGAST I SVER

IGE?!

Enskild 25:-

Inga deltagaravgifter eller andra avgifter tillkommer!

JÄMTÖNS AIK
Styrelsen
Ordförande
Vice ordf
Sekreterare
Kassör
Ledamöter
Suppleanter

Medlemsavgift:

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

Familj 100:-

Enskild 50:-
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Midsommarafton vid bron i Vitåfors!
Det har ju blivit en tradition att bjuda in till
midsommarfirande vid bron i Vitåfors. Utan att
veta exakt tror vi att detta var 11:e året i rad. Vissa
år har det regnat och varit kallt, andra strålande
sommarväder men oftast ett mellanting som nu.
Vi håller en lagom hög profil inför detta
evenemang men besökarantalet är något
ökande år för år.
Det är ju ett tillfälle att få mötas över åldersgränser, byagränser och t.o.m landsgränser. Varje
år har vi internationella besökare av olika
anledningar. Minns fortfarande den där
kanadensiska läkaren som kom cyklande och blev
kvar till nästa dag. Nu har vi ju utländska medborgare som bor i byn och andra som kommer
på besök.

Dom allra minsta och deras föräldrar samt en del
av våra utländska gäster ville ju pröva detta
”konstiga” beteende. Dessutom hade vi ju levande
musik genom Emilie Guegan och hennes dragspel.
Vad dom allra flesta dock väntade på var ju
ankracet. I år hade vi hela 228 ankor som trängdes om att hinna först till mållinjen. Det är alltid lite
lurigt, finns bakströmmar som lätt tar hand om en
felplacerad anka. Turen att vinna första pris på sin
anka hade unga Evelina Keskinen/ Eriksson Vitå.
Det har varit så många år att en ungdom haft
turen med sig och vunnit. En hygglig slant blev
belöningen. Även 2:an och 3: an vann priser
Då inväntar vi Midsommar 2018 och alla är
mycket välkomna då också!

Vi börjar dagen med att pynta och ställa upp ett
partytält samt duka upp våra specialiteter.
Laxsmörgåsar och Vitåbakelser och kokt kaffe
över öppen eld ska det vara. Bakelserna är
egentligen en hembakad rull- eller drömtårta med
en gräddklick och jordgubbe. På toppen finns
flagga av olika nationalitet för att alla ska känna
sig riktigt välkomna. I år hade vi också
Vitåbakelser av den franska versionen
Eftersom det var tveksamt väder så var det väldigt
lite folk kl 12 när vi började. Men ganska fort fanns
där säkert ca 250 besökare. Förutom att fika och
umgås fanns möjlighet till pilkastning och kubbspel. Dansen kring stången var rekordstor i år.

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

BR KARLSEN AB

073-181 26 88

070-603 11 91

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

2017-06-14
GSK/GMFF - Överkalix IF ..........................................3-0
IFK Kalix 2 - Pajala/OAFF 2 ........................................2-0
Vitå BK - Polcirkeln/Svanstein FF .............................0-3
Parkalompolo IK - Kiruna FF 2 ..................................0-0

Omgång 8

Polcirkeln/Svanstein FF - GSK/GMFF ......................1-0
Assi IF - Parkalompolo IK ...........................................4-2
Pajala/OAFF 2 - Vitå BK .............................................0-0
Kiruna FF 2 - IFK Kalix 2 .................................................0

Omgång 9

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

Omgång 3
2017-05-16 GSK/GMFF - Pajala/OAFF 2 ......................................3-2
2017-05-21 Vitå BK - Kiruna FF 2 ..................................................5-3
2017-05-21 IFK Kalix 2 - Assi IF ......................................................5-1
2017-05-21 Överkalix IF - Polcirkeln/Svanstein FF .....................2-4

Omgång 4
2017-05-27
2017-05-28
2017-05-30
2017-06-28

2017-05-01
2017-06-13
2017-06-14

2017-08-05
2017-08-06
2017-08-06
2017-08-30

GSK/GMFF - Assi IF ...............................................3-0
Vitå BK - Parkalompolo IK ...................................2-6
Överkalix IF - Kiruna FF 2 .....................................3-2
Polcirkeln/Svanstein FF - Pajala/OAFF 2 ............4-1

Omgång 12

IFK Kalix 2 - Vitå BK...............................................2-1
Kiruna FF 2 - Polcirkeln/Svanstein FF..................0-1
Assi IF - Överkalix IF..............................................2-2
Parkalompolo IK - GSK/GMFF................................5-0

Omgång 13

GSK/GMFF - IFK Kalix 2........................................2-4
Pajala/OAFF 2 - Kiruna FF 2..................................2-0
Överkalix IF - Parkalompolo IK............................3-3

Omgång 14

Omgång 7

2017-08-27
2017-08-27

IFK Kalix 2 - Överkalix IF........................................4-3
Vitå BK - GSK/GMFF................................................0-0
Parkalompolo IK - Polcirkeln/Svanstein FF.........4-4
Assi IF - Pajala/OAFF 2..........................................1-0

Omgång 15

Överkalix IF - Vitå BK.............................................1-2
Polcirkeln/Svanstein FF - IFK Kalix 2...................0-6
Kiruna FF 2 - Assi IF...............................................7-2
Pajala/OAFF 2 - Parkalompolo IK............................0

Omgång 16

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

Omgång 17

IFK Kalix 2 - Kiruna FF 2.........................................0-1
Parkalompolo IK - Assi IF..........................................0
Vitå BK - Pajala/OAFF 2............................................0
GSK/GMFF - Polcirkeln/Svanstein FF.......................0

Omgång 18

Omgång 10

Omgång 11

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

2017-06-27
2017-06-29
2017-07-02
2017-08-01

Parkalompolo IK - IFK Kalix 2 ...............................4-1 e.s
Assi IF - Vitå BK..........................................................4-1
Pajala/OAFF 2 - Överkalix IF......................................1-3
Kiruna FF 2 - GSK/GMFF............................................2-3

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

2017-06-18
2017-06-20
2017-06-22
2017-06-29

Polcirkeln/Svanstein FF - Assi IF..........................1-1

2017-05-13
2017-07-29
2017-08-09
2017-08-09
2017-08-13
2017-08-15
2017-08-15
2017-08-19
2017-08-20
2017-08-20
2017-08-22
2017-08-23
2017-08-27
2017-08-27

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

DI V 4:11 P O JK A R GRU PP B
Maj

2017-06-14 Jämtö/Vitå BK 9-Manna - Södra United ..2 - 4

2017-05-07 Sävast AIF - Södra United.........................1 - 3

2017-06-15 IFK Luleå - IFK Arvidsjaur FK ....................5 - 2

2017-05-07 Assi IF - IFK Luleå...................................1 - 12

2017-06-17 IFK Arvidsjaur FK - Bergnäsets AIK ..........1 - 5

2017-05-12 Sävast AIF - Storfors AIK ...........................3 - 1

2017-06-18 IFK Arvidsjaur FK - Sävast AIF.................. 4 - 1

2017-05-13 Södra United - Bergnäsets AIK ..................5 - 1

2017-06-18 Jämtö/Vitå BK 9-Manna - Bergnäsets AIK .....2 - 2

2017-05-14 Notvikens IK - FC Norrsken.......................2 - 5

2017-06-18 FC Norrsken - IFK Luleå...........................3 - 5

2017-05-17 IFK Arvidsjaur FK - Storfors AIK .................3 - 0

2017-06-21 Notvikens IK - Storfors AIK ......................2 - 3

2017-05-19 Storfors AIK - Assi IF.................................9 - 1

2017-06-21 Södra United - Assi IF.............................. 4 - 2

2017-05-21 IFK Luleå - Sävast AIF...............................5 - 2

2017-06-25 Storfors AIK - FC Norrsken.......................5 - 0

2017-05-21 Bergnäsets AIK - FC Norrsken...................3 - 3

2017-06-26 Jämtö/Vitå BK 9-Manna - Notvikens IK ........ 4 - 2

2017-05-21 Assi IF - Jämtö/Vitå BK 9-Manna ................... 4 - 1

2017-06-27 Sävast AIF - Assi IF..................................5 - 2

2017-05-24 Södra United - FC Norrsken...................... 4 - 0

2017-06-28 Södra United - Notvikens IK ....................6 - 1

2017-05-27 Bergnäsets AIK - Assi IF............................3 - 1

Juli

2017-05-27 Storfors AIK - IFK Luleå.............................2 - 2
2017-05-28 Notvikens IK - IFK Arvidsjaur FK ............... 4 - 2
2017-05-28 IFK Luleå - Södra United...........................1 - 0
2017-05-28 Sävast AIF - Bergnäsets AIK ......................0 - 1
2017-05-31 Södra United - Storfors AIK ......................2 - 1
2017-05-31 Jämtö/Vitå BK 9-Manna - Sävast AIF ......0 - 11

Juni
2017-06-03 Assi IF - Notvikens IK ...............................1 - 9
2017-06-04 IFK Luleå - Jämtö/Vitå BK 9-Manna..........6 - 0
2017-06-04 IFK Arvidsjaur FK - FC Norrsken ................5 - 1
2017-06-06 Södra United - IFK Arvidsjaur FK ............... 4 - 0
2017-06-06 Notvikens IK - Sävast AIF..........................5 - 7
2017-06-07 Jämtö/Vitå BK 9-Manna - Storfors AIK .........0
2017-06-08 FC Norrsken - Jämtö/Vitå BK 9-Manna ......... 4 - 1
2017-06-10 FC Norrsken - Assi IF............................... 4 - 2
2017-06-11 Jämtö/Vitå BK 9-Manna - IFK Arvidsjaur FK ....1 - 4
2017-06-13 Storfors AIK - Bergnäsets AIK ..................7 - 0
2017-06-14 Sävast AIF - FC Norrsken.........................3 - 1

2017-07-29 Jämtö/Vitå BK 9-Manna - FC Norrsken..............0

2017-08-2

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

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

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

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

2

24-12

12

18

3

16

Polcirkeln/ Svanstein FF

8

5

1

2

14-11

Parkalompolo IK		

7

4

2

1

21-10

11

14

GSK/ GMFF			8

4

1

3

18-18

0

13

Assi IF			8

2

3

3

14-21

-7

9

Överkalix IF			8

2

2

4

17-21

-4

8

Vitå BK			8

2

2

4

15-23

-8

8

Kiruna FF 2			

8

2

1

5

15-16

-1

7

Pajala/ OAFF 2		

7

1

2

4

6-12

-6

5

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

2017-08-23 IFK Arvidsjaur FK - Notvikens IK................0
2017-08-23 Assi IF - Bergnäsets AIK...........................0
2017-08-25 Sävast AIF - Jämtö/Vitå BK 9-Manna .............0
2017-08-26 Bergnäsets AIK - Jämtö/Vitå BK 9-Manna .....0
2017-08-27 Assi IF - Södra United...............................0
2017-08-27 Bergnäsets AIK - IFK Arvidsjaur FK............0
2017-08-2

8

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

2017-08-29 Södra United - Sävast AIF.........................0
2017-08-30 Jämtö/Vitå BK 9-Manna - IFK Luleå...............0
2017-08-31 FC Norrsken - IFK Arvidsjaur FK................0

September
2017-09-02 Bergnäsets AIK - IFK Luleå.......................0
2017-09-03 Notvikens IK - Assi IF...............................0
2017-09-03 Bergnäsets AIK - Sävast AIF......................0
2017-09-03 IFK Arvidsjaur FK - Assi IF.........................0

2017-07-30 Bergnäsets AIK - Notvikens IK......................0

2017-09-03 Storfors AIK - Södra United .....................0

Augusti

2017-09-06 Storfors AIK - Jämtö/Vitå BK 9-Manna ..........0

2017-08-02 FC Norrsken - Bergnäsets AIK.......................0

2017-09-08 Sävast AIF - Notvikens IK.........................0

2017-08-06 Storfors AIK - IFK Arvidsjaur FK....................0

2017-09-09 IFK Arvidsjaur FK - Södra United...............0

2017-08-09 Assi IF - Storfors AIK....................................0

2017-09-09 Bergnäsets AIK - Storfors AIK ..................0

2017-08-09 Notvikens IK - Södra United.........................0

2017-09-09 Assi IF - FC Norrsken................................0

2017-08-09 Sävast AIF - IFK Luleå...................................0

2017-09-10 IFK Luleå - Storfors AIK............................0

2017-08-12 IFK Arvidsjaur FK - Jämtö/Vitå BK 9-Manna .......0

2017-09-10 Södra United - Jämtö/Vitå BK 9-Manna ........0

2017-08-12 IFK Luleå - Assi IF........................................0

2017-09-12 FC Norrsken - Sävast AIF..........................0

2017-08-13 FC Norrsken - Notvikens IK...........................0

2017-09-12 Notvikens IK - IFK Luleå...........................0

2017-08-16 Jämtö/Vitå BK 9-Manna - Assi IF..................0

2017-09-16 Bergnäsets AIK - Södra United.................0

2017-08-16 Storfors AIK - Sävast AIF..............................0

2017-09-16 FC Norrsken - Storfors AIK........................0

2017-08-16 Södra United - IFK Luleå ..............................0

2017-09-17 IFK Luleå - Notvikens IK...........................0

2017-08-16 Assi IF - Sävast AIF......................................0

2017-09-20 Storfors AIK - Notvikens IK ......................0

2017-08-19 Notvikens IK - Bergnäsets AIK......................0

2017-09-24 Sävast AIF - IFK Arvidsjaur FK...................0

2017-08-19 Assi IF - IFK Arvidsjaur FK............................0

2017-09-27 Notvikens IK - Jämtö/Vitå BK 9-Manna .........0

2017-08-20 IFK Luleå - Bergnäsets AIK...........................0

2017-09-30 IFK Arvidsjaur FK - IFK Luleå.....................0

Halvtid i ungdomsfotbollen
Så har ungdomsfotbollen kommit till halvtid, om vi börjar
med vårat äldre lag som spelar 9-manna så började de att
spela mot Assi IF borta, där de mötte ett bra Assi, som tog
ledningen med 3-0 i halvtid, men i andra så spelade vi upp
oss och slutresultatet blev 4-1 förlust. Sen hade vi
hemmapremiär mot Sävast och här hade vi otur med
skador, som kanske blev tur med skador. Vi ﬁck spela med
endast 8 man ett tag och då var Gustav och Jakob på sidan
och ville hoppa in och hjälpa till. De ﬁck de inte göra då,
men om de började träna så var det bara att vara med.
Matchen slutade hela 11-0 till Sävast. Träningen efter så var
Jakob och Gustav på plats och ﬁck således vara med på
bortamatchen mot IFK Luleå, den förlorades med 6-0, med
ett betydligt bättre spel började synas, vi har pratat mycket
under våren om att eliminera misstag i eget straﬀområde
och allt eftersom matcherna gått så har det fungerat bättre
och bättre. Sen förlorade vi mot Norrsken borta 4-1,
Arvidsjaur hemma 4-1, serieledande södra united med 4-2
och där ledde vi långt in i matchen. I de två avslutande
matcherna mot Bergnäset så lyckades vi få oavgjort 2-2 och
i sista matchen för våren kom så segern mot Notviken
hemma med 4-2. Nu laddar vi om för hösten och börjar där
med hemmamatch på fotbollens dag mot Norrsken, där
hoppas vi på mycket publik så vi kan ta hem ytterligare en
seger.
Vårat femmanna lag har varit på ett sammandrag i Alvik,
där spelade man fyra matcher, två jämna och två där
motståndarna lyckades lite bättre. Vi tränar på för fullt och
är numera klädd i nya ﬁna kläder. Vi kommer ha ett
sammandrag i Vitå plus vara med på ett par till. Vi kommer
även att spela match på fotbollensdag.
Vi önskar er alla en riktigt varm och ﬁn sommar.
Mårten, Robert och Micke.
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Föreningsträff/ Vitådalsträff
Vi spånar som bäst på att anordna någon form av träff för att få rejäl fart på
föreningen Vitådalen. Nu finns där många kompetenta och drivande
människor i ledningen. Vi behöver dock hjälp från er alla att komma med idèer
för att utveckla oss i Vitådalen.
Vi börjar med en träff för alla föreningar att spinna vidare.
Är du privatperson och inte med i någon förening går det bra att
kontakta och bli kallad. Kanske utmynnar detta i en Vitådalsträff
här i sommar?

0920-194 15

Har du en idè om något du vill vi ska göra, så hör gärna av dig till
bl.a ordf Anna Säthergren anna.sathergren@gmail.com

Murbruksvägen 10
973 45 LULEÅ

Intresset för uppropet har inte varit allt för översvallande från
föreningarna. Endast en bråkdel (7 st) av alla föreningar har anmält
intresse. Hur tänker ni andra, lite dåligt att inte ens besvara frågan?
Ifall detta blir av blir det 12 augusti på Vitå IP, reservplats Vitåskolan

Gym

Öppet alla dagar
kl. 06.30–23.00
Landa mjukt!
Försäkra dig genom oss – välkommen in till vårt kontor i
Råneå eller boka ett möte på telefon 0924-52990.

Pris: Vuxen 500:-/år, student 300:-/år
(studerande ungdom 15-20 år).
Kalenderår gäller 1/1 - 31/12.
Medlemsskap i JAIK krävs,
familj 100:-/år, enskild 25:-/år
Kontaktpersoner:
Janette Ek 070-308 71 55 och
Erika Drugge 072-234 46 14

Vitådalen på Facebook,
vad är det för nåt?
Facebook ett socialt media, ofta förkortat FB,
inte bara ett sätt att umgås utan att träffas utan
även ett bra redskap för att få del av och lämna
information. Du väljer själv sådant som intresserar dig eller håller kontakt med släkt och
vänner. För byarna längs Vitådalen har FB
blivit ett bra hjälpmedel för att informera och
dela händelser och även bilder. I dagsläget
finns grupper och sidor för bl.a. Jämtön,
Högsön, Vitå, Bilder från Vitådalen, Jämtöns
fiskevårdsförening (jamtonsff), och den
viktiga Rädda Vitåskolan.
Gå med i Facebook och bli medlem de grupper
för Vitådalen som du tycker verkar intressanta
eller viktiga. Rädda Vitåskolan ser vi som den
absolut viktigaste gruppen, där du får del av en
mängd intressant och viktig information om
läget för Vitåskolan, samt annat som är viktigt
för att landsbygdens skolor ska finnas kvar i
framtiden.
Mats Widgren

Många färger!
att välja bland

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

300 st

inkl enfärgstryck

1.990:- + moms

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

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

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

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

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

Martin 35 år och Mervi Forsberg
34 år arrenderar sedan 12 juni i år
Rörbäcks Camping av Rörbäcks
Turism- och Fritids ek. förening.
Denna förening bildades ju 2016 för
att kunna köpa campingen som
Luleå Kommun ville sälja. Eftersom
föreningen vann anbudsgivningen
fick man således köpa campingen.
Ca 200 medlemmar har gjort såväl
ekonomiska som arbetsinsatser för
att rusta upp campingen. Den hade
blivit ganska sliten, igenvuxen och
lite förfallen. Som tack för sina
arbetsinsatser bjöds alla in till en
liten ”tackfest”fredagen den 30 juni.
Ett ganska stort antal ”arbetare”
hade kommit för att njuta av gemenskapen och det som bjöds denna
ljuvliga sommarkväll
Nu har allas slit lönats med en
uppfräschad camping som åter kan
ta emot gäster och vara stolt över
denna vackra naturcamping som
förmodligen är kommunens vackraste. En del återstår i skrivande
stund. Bl.a. har en ny 18-håls
minigolfbana börjat anläggas som
blir klar inom kort. Så bara den
kommer ju bli en populär grej i hela
bygden.
Martin och Mervi planerar som bäst
för säsongen och tar emot bokningar allt eftersom. De försöker också
hitta på nya saker för att utveckla
och förbättra campingen ännu mer.
Några kanoter för uthyrning har
köpts in och mer saker är säkert på
gång. Kom gärna med tips och
idèer!
På campingen finns i dagsläget 84
elstolpar för husvagnar och husbilar.
Några hyr säsongsvis och står där
hela försommaren till hösten. Dessutom kan man hyra någon av 3
stugor och 3 rum. Några med havsutsikt och dessutom finns ju en gästhamn. Helt fantastiskt område när
man blickar ut över det som fått
namnet ”Paradiset” för Martin och
Mervi och barnen Ellie 9 år och
Edvin 3 år. Dessa ser också fram
emot att hjälpa till och kanske tjäna
en liten slant
De flyttade 2015 från villalivet i
Gammelstad till ett hus närmast

campingen, bara ca 200 meter bort.
Martin jobbade då på Hardtech,
men numera på Conex i Kalix med
verktygstillverkning. Mervi var då
mammaledig, men startade egen
städfirma för ca 1,5 år sedan som
hon fortfarande driver. Under
högsäsong nu är Martin tjänstledig
och Mervi har en anställd i städfirman för detta är ju mer än ett
heltidsjobb just nu. Efter deras flytt
hit har även Martins mamma köpt
”Strandhuset” och bor där.
Nu under värsta campingsäsongen
så kommer receptionen att vara
bemannad ca kl 9-21. Övrig tid nås
dom på campingens telefon
072-7406808 och någon får springa
över om det behövs.
Kiosk, cafè och möjlighet till pizza
kan åtnjutas där under den öppna
tiden. Kom också ihåg att ni snart
kan spela minigolf och glöm inte
heller bada. Det finns alla anledningar att åka till Rörbäck framöver.

Strömsundshemmet i Strömsund
mellan Högsön och Råneå, nära
E4 drivs av en stiftelsen som ägs
av Luleå stift.
En verkligt naturskön plats och
ännu mer fantastisk sommartid.
Här finns bl.a en badsjö, en liten
bäck och en mängd fina träd
både på och utanför tomten.
Samt förstås alla byggnader som
till största delen utgörs av gamla
timringar som flyttats hit från olika
platser i grannskapet. Endast en
större byggnad är tämligen
nybyggd (ca 20 år). Alla andra
byggnader har renoverats under
senaste 25 åren, mer eller
mindre. Det finns en stor byggnad med reception, kök och
matsal, ett kapell med vandrarhem på övervåningen, en stor
byggnad med sovsalar och en
stor modern byggnad med
samlingsrum, dusch- och tvättutrymmen. Dessutom finns 7
småstugor och en bastu. Här kan
turister hyra rum eller uppställningsplats för husvagn eller
husbil.
Det går också att äta lite mat eller
bara fika, kanske bada i sjön. Det
finns egentligen ingen anledning
att missa detta sommarparadis.
Ni som har vägarna förbi, titta in!

fotbollsspelare i Vitå BK och
leder bl.a. seriens skytteliga.
Strömsundshemmet har öppet för
cafè och mat alla dagar kl 12-20
utom måndagar då det är stängt.
Ett axplock ur menyn
Rostbiff, gravad lax, egentillverkade köttbullar, afrikansk köttfärssås, olika soppor och pajer,
sallad bouquet, hamburgare,
pannkakor med sylt och grädde
och lite annat smått och gott.
Mums!
Telefon för kontakt 076-8133081

Brudparet Agustino och Ingalil

Anläggningen nyttjas för läger av
olika slag, främst konfirmationsläger, bröllop, middagar, födelsedagsfester, campare m.m. Samt
också som nämnts för allmänheten att äta eller fika gott.
Dessutom serveras ett väldigt
uppskattat julbord här. Håll utkik
så småningom och boka!
Föreståndare för anläggningen är
Ingalill Juhlin, faktiskt för andra
året i rad. Hon kommer ursprungligen från Skåne men har barn
och barnbarn i Råneå. Till sin
hjälp har hon ungdomarna Vilma
Säthergren och Alicia Douglas.
Ingalill är nygift med Agustino
Madeje från Tanzania. Agustino
är dessutom en mycket duktig

Ingalill och Vilma
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Säthergrens

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

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

Mats Nilsson
070-208 76 47

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

www.billerudkorsnas.se/skog

Vi ger dig tid!

ett vinnande lag!

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

Tillbehör till allt som rullar.
Reservdelar till det som står still.

Nordens största kedja för industrikunder.
Helhetslösningar för ditt behov av verktyg,
förnödenheter, tjänster och råd.

Välkommen att kontakta oss!

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

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

Vi är ett arbetsintegrerat
socialt företag!

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

www.laitis.se

– ett självklart val

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEN FRÄSCHA
MATBUTIKEN I RÅNEÅ

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

Tel. butik 556 30

Här tar vi på Cronimet hand om skrotet och återvinner allt ståloch metallskrot.
Det sorteras noga och blir råvara vid tillverkning av nytt friskt stål i Sveriges största
stålverk.
Så sälj ditt skrot till oss. Det är en bra affär,
både för din plånbok och vår miljö!

HANDELSBODEN
ÖPPET ALLA DAGAR 9-21

Hjärtligt välkomna in till
Råneå’s ledande Matbutik

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

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

ARBETEN PÅ ENTREPRENAD
4
4
4
4
4
4
4
4

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

Busstransporter
Idrottsresor, gruppresor,
arrangemang, m.m.

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

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

E

GRÖNBERG

BY

Lite bättre!

G

G

N

M&
Ö
R
ST

070-674 18 43 • 070-536 16 46

www.eg-bygg.se

Ulf Andersson
Målare
ulfmalare23@gmail.com
Avafors och Luleå

070-556 65 14

Homiatriker

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

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

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

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

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

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

070-382 86 02

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

VVS-BUTIK

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

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

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

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

www.norra.se

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

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

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

Kvalitet i allt vi gör

leif.wallerstrom@norra.se

DIN MATBUTIK!

RÅNEÅ

Per Anderssons
Skogsmaskiner AB
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0924-100 75
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