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Midsommarafton 2018 - som vi kommer att minnas

Inte för att det var fantastiskt väder, snarare tvärtom. Men midsommarafton går ju inte att stoppa eller ﬂytta. Vi blev dock tvingade
att ﬂytta från Storåbron i Vitåfors till idrottsplatsen. Väderprognoserna visade enhälligt regn kl 12 och kraftig blåst vilket inte skulle
locka många besökare. Så det ﬁck bli på idrottsplatsen och mest inomhus vilket lockade uppskattningsvis knappt 150 personer.
Vi gjorde vad vi kunde för att få lite midsommarstämning. Vi hade dukat upp bord och stolar i alla tillgängliga utrymmen, t.o.m i
duschen. Dukar, blommor och värmeljus på borden höjde förhoppningsvis stämningen. Traditionsenligt serverades laxsmörgåsar och
”Vitåbakelser”. Midsommarstång och ankrace blev det också. Dock lockades ingen att vara ute och dansa i hällregnet. Blöta blev
istället alla som var ute och bevakade ankracet mod 2018.
Segrande anka var köpt av Lars Taawo och anka 2 och 3 av Vimer Andersson 2,5 år, kanske för att han valde extra noggrant? Vi
hoppas så klart att ﬁnnas vid Storåbron nästa år p.g.a. bra väder
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Miss 21-22 juli
28 juli		
4 aug		
Vi frågar politikerna
inför valet
sid 6-7 samt 10-11

Vitådalsloppis med gårdsarrangemang
Fotbollens Dag + Sommarfesten i Vitå
Grävardagen i Vitåfors och Musikcafè i Forshed
Recept, boulèkväll
och fågelskådning
sid 11

Klubbtidning från Jämtöns AIK/Vitå BK

Fotbollssidan
sid 13
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Vårsäsongen 2018 närmar sig sitt slut.
Ja fort går det och nu står vi här med bara
en uppskjuten match mot Boden United
kvar av vårsäsongen 2018. Hur har det då
varit i mellersta som vi nu hamnade i?
Ja vi har tagit 7 poäng lite för lite i vårat
tycke. Vi får nu försöka att göra en bra höst,
något som vi faktiskt för det mesta gör. Det
brukar ticka in fler poäng under hösten än
vad våren givit.
Mårten Larsson
Ordförande

Vi började med en dålig match borta mot
Gammelstads IF som slutade 3-3, sen
förlorade vi mot Vittjärv borta med 2-0
innan det var dags för hemmapremiär mot
Unbyns IF. Vi gör en bra match och vänder

Fotbollens Dag på Vitå IP
lördag 28 juli
Program
kl 10
ca 12.45
Kl 13
ca kl 14

2 st ungdomsmatcher
Åke Johanssons Minnesfond
Byakampen
Mixmatch i fotboll

Hoppborg, fika, smörgåsar, hamburgare,
lass, kiosk, lotteri. (Ev kommer en oannonserad
aktivitet (ej klart i skrivande stund)

VÄLKOMMEN Vitå BK

VITÅDALSLOPPIS OCH/
ELLER GÅRDSARRANGEMANG
Helgen 21-22 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

ett 2-0 underläge till 3-2 seger med två mål
på övertid. Trots denna seger så har det
endast blivit en seger till mot IFK Luleå 3.
Förluster mot Sävast borta och LSK 2 samt
BAIK 2 hemma. Nu återstår en match mot
Boden United hemma innan vi får
sommaruppehåll.
Vårat midsommarfirande fick vi flytta från
storåbron till Vitå IP när regnet vräkte ner.
Men där åts det laxsmörgåsar, bakelser och
även ett ankrace hade vi i diket runt planen.
Bra med folk också, men inget är som storåbron, så vi hoppas att vara åter där nästa år.

Nu väntar fotbollens dag i slutet av juli
hoppas att ni alla kommer ner och minglar
där.
I detta numret har vi lite samhällsinformation, då Luleå kommuns politiska partier får
komma till tals om frågor gällande vitådalen
inför kommande val. Läs och begrunda för
att ta rätt beslut i valet.
Nu önskar jag er alla en riktigt
trevlig sommar
Mårten.

LUDVIG EFTER STÖRRE DELEN AV VÅREN.
Ja 7poäng då en match återstår av våren, kommentar.
–Ja helt klart en besvikelse, vi förlorar med uddamålet alldeles för ofta. Jag hoppas och tror
att vi vinner den match som återstår hemma mot Boden United. Sen är det bara att kavla
upp ärmarna och göra en bra höst.
Kommer Ni att spela någon träningsmatch under uppehållet?
–Vi siktar på en match mot bra motstånd, förhoppningsvis på fredagen före fotbollens dag i Vitå.
Har du något mer att tillägga om våren?
– Jag hade hoppats på bättre träningsnärvaro under våren, men det är inte mycket att älta i det
som varit, utan nu hoppas jag att träningsnärvaron kommer att stiga under hösten.
Hur många poäng skulle du säga är ok under hösten?
– Om vi nu hamnar på 10 poäng efter våren så har vi en bit upp till toppen och det är ju där vi vill
vara. Nu svarar jag ju som en politiker på din fråga, men självklart vill jag att vi skall ta fler under
hösten och kunna klättra i tabellen.
Något annat att förtälja för J/V bladet läsare?
–Ja vi ser ju gärna att det kommer mer publik på våra hemmamatcher. Och glöm för all del inte att
besöka Vitå IP under fotbollens dag.
Vi tackar för att du tagit dig tid.
–Alltid lika trevligt. Ha nu en riktigt trevlig sommar så ses vi på Vitå IP.
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Besök oss på
sca.com/skog

Din virkespartner
i Luleå - Boden

Petter Huuva
Virkesköpare Luleå
Tel 0920-25 99 32

Jerker Uusitalo
Virkesköpare Råneå
Tel 0920-25 99 31

Lukas Holmström
Virkesköpare Boden
Tel 0920-25 99 39

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

Tel. 0924-102 00

0920-194 15
Murbruksvägen 10
973 45 LULEÅ

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

Välkommen till en lokal
bank
som tar lokala beslut.
Ekonomisk

Ny serie, nya motståndare.

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.

..

Vi är en bank som vill ha långa och bra relationer med våra
kunder. Det kan vi bara uppnå så länge du som kund är nöjd.
För att du ska bli nöjd lägger vi fokus på dig och dina behov.
Och genom att finnas där i din vardag.
Lisbeth Aidanpää,
kontorschef

Thomas Lundström,
rådgivare

Mats Selberg,
rådgivare

handelsbanken.se

..

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

Annons_96x106.indd 1

2017-09-27 16:
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BR KARLSEN AB

073-181 26 88

070-603 11 91

Oss kan du räkna med
i skogen.

Som Sveriges största skogsägare känner vi ett ansvar för att alla vi gör affärer med
blir nöjda. Det gäller våra många lokala kunder, entreprenörer vi anlitar och alla privata
skogsägare som vi samarbetar med runt om i landet. En bra affär för dig som 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

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

RÅNEÅ

0924-100 90

Din virkespartner
i Luleå - Boden

Nummer 2 - 2018
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Annonsklipptävling
Petter Huuva
Virkesköpare Luleå
Annonsör
Tel 0920-25
99 32

Annonsör
Sidan

Jerker Uusitalo
Virkesköpare Råneå
Tel 0920-25 99 31

Lukas Holmström
Virkesköpare Boden
Tel 0920-25 99 39

Sidan

Sidan

Ingen repris av
“framtidens skola”

Annonsör
Sidan

BR KARLSEN AB

Namn: ________________________________________

Annonsör

När du ska köpa eller s

Annonsör

AnnonsörHUS | FRITIDSHUS | BOSTADSRÄTT

Sidan

Sidan

Luleå kan bättre

JORDBRUKSFASTIGHET

Välkommen att kontakta mig!

Adress: ________________________________________________________________

Vinnare
av annonsklipptävling
nr 1 2018 Tina
073-181
26
88 070-603
11Eriksson
91 Forsträskhed och Sven Vennström Långtjärn

Skolan är en förutsättning för en levande landsbygd.
Grattis till 2 Sverigelotter vardera. Ni kan maila era svar till vitagunnar@telia.com
eller Gunnar Andersson Öberget 67 95596 Vitå
Skolan är ett nav och en mötesplats för omgivningen.

Grattis!

Metallskrot

HANS ANDERSSON | FASTI

MOBIL: 070-659 18 46 | KON

hans.andersson@maklarhus

Bästa företagarkommunen. Luleå ska bli
Sveriges bästa företagarkommun.

Förbättra äldreomsorgen. Ökad valfrihet att själv få
välja.

Vi vill också värna om miljön. Låt inte skrotet hamna ute i naturen!
Skrotpriset är visserligen lågt i år men miljöpriset är samma.
I samarbete med Cronimet AB vill Vitå BK hjälpa till i år också.
En öppen container för järnskrot har ställts ut vid Återvinningen i Vitå. Där kan ni lämna era överblivna metaller.
Genom att lämna ert skrot så får föreningen in pengar som vi alltid behöver och naturen hålls renare och ingenting står ute och rostar och skräpar. Den som tycker att han själv vill ha pengarna för skrotet får ju själv ombesörja transporten till Cronimet AB på Bragegatan i Luleå.
Tänk på att skrot kan indelas i järnskrot, aluminium, koppar, rostfritt och kabel. Information hur detta sorteras
kommer att finnas vid containern.
Exempel på vad ni kan lämna:
Plåtburkar, rörstumpar, cyklar, fälgar, värmeelement, krokig spik, bildelar, motordelar, jordbruksredskap, järnspisar. Ja, egentligen all plåt och järnskrot.
OBS! Motorer och växellådor måste vara tömda på olja.
Ställ tomfat utanför (blir bara en massa luft) och dessa skall vara helt tömda!

SPARA DETTA!

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.

När du ska köpa eller sälja
HUS | FRITIDSHUS | BOSTADSRÄTT
JORDBRUKSFASTIGHET

Välkommen att kontakta mig!
HANS ANDERSSON | FASTIGHETSMÄKLARE

Johan Öhman

070-675 82 14

MOBIL: 070-659 18 46 | KONTOR: 0920-22 22 04
hans.andersson@maklarhuset.se
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VAL 2018

VAL 2018

VAL 2018

Centerpariet svarar:

VAL 2018

Kristdemokraterna svarar:

VAL 2018

Landsbyggdspartiet
Oberoende svarar:

VAL 2018
Liberalerna svarar:

Landsbygdspartiet Oberoende ska företräda alla som vill ha en
fungerande landsbygd
oberoende av politisk
/uppfattning.

Fråga 1 Vitådalens största kommunala arbetsplats,
hemtjänsten i Vitå (11 tjänster) fick ny stationeringsort, Råneå
feb 2018. Detta medför ökade kostnader för kommunen med
mer än 600.000.-/år. Dessutom extra bilkörning med 19.000
mil/ år i ekokommunen Luleå. Hur mycket var ert parti
inblandat i detta och vilken synpunkt har ni på detta?

Fråga 2 Vitåskolan skulle ju som
enda skola läggas ned 2015, direkt
efter förra valet. Hur var ni inblandade?
Vad är er synpunkt på detta?

Socialnämndens ledamöter fick information av förvaltningschefen
den 23/2 om organisationsförändringen. Centerpartiet tycker inte att
centraliseringen av hemtjänsten är bra och anser därför att man ska
gå tillbaka till den tidigare decentraliserade organisationen.

Frågan var inte känd för oss före valet. Vi var emot förslaget att lägga
ner skolan i Vitå när det blev känt. Centerpartiets synpunkt är att
Vitåskolan behövs nu och i framtiden.

Fråga 3 ”Framtidens Skola” var och
är ett omdebatterat ämne. Tycker ni
detta var en god idè? Behövs skolor
på landsbygden? Motivera kortfattat!

Centerpartiet vill stoppa upp det illa underbyggda projektet ”Framtidens
skola”och ta ett omtag som beaktar såväl forskning som skolpersonals,
föräldrars och elevers kunskap och synpunkter på hur vi bygger en bra
skola för alla barn i hela kommunen. Vi behöver skolor både i stan och på
landsbygden, både större och mindre skolor då både barn och föräldrar
har olika behov. Skolan är viktig för hela Luleås utveckling och tillväxt

Fråga 4 Nämn de bästa förändringar
som gjorts i kommunen i stort, max 3 st

· Att man försöker att få fler aktörer att bygga i kommunen.
· Luleå har blivit mer öppet och tolerant.
· Beslutet om att säkra upp vattenkvalitén i norra delen av kommunen.

Vi gillar inte centralisering, därför är vi starkt emot att hemtjänsten i
Vitå flyttades till Råneå. Det ska gå att bo och jobba på landsbygden
(så långt det är möjligt).

KD var starkt emot att lägga ner Vitåskolan redan första svängen,
vi debatterade i KSAU, KS och KF, vi värnar skolorna på landsbygden
(närhet till skolan), vi vet att Vitåskolan haft goda resultat, bra koncept,
barnunderlag och utbildade lärare. Vitåskolan ska självklart vara kvar
och utvecklas.
Framtidens skola är ett otyg skapat av Socialdemokraterna. Barn ska inte
trängas in i stora skolor, det strider mot forskning, barnkonventionen,
kommunens vision 2050 och mot allt förstånd. Det finns ingen vettig
förklaring till varför beslutet togs om framtidens skola. Det blir varken bra
för lärarna, eleverna eller rektorerna. Ingen vinst rent ekonomiskt eller
kunskapsmässigt, ingen vinst i kampen mot lärarbristen, ingen vinst med
hänsyn till barn som har behov av särskilt stöd (såsom NPF).
Behövs skolor på landsbygden? Motivera kortfattat!
Självklart! Skolor behövs där det finns barn, barnen ska inte åka buss i timmar
för att komma till skolan. De ska ha en skola så nära hemmet som det är möjligt.
Barn har tillräckligt långa skoldagar som de är idag

Har varit informerad om vad som skulle ske. Jag har dock varit
emot beslutet i sin helhet. Detta brukar jag kalla de små stegens
tyranni. Först tar man beslut om flytt sen tar man beslut om
stängning av lokalen. Detta innebär då att arbetsplatsen försvinner
ifrån bygden och detta är Landsbygdspartiet Oberoende
motståndare till.

Vi tycker detta var ett märkligt sätt att hantera verksamheten på.
Den extra bilkörningen skapar inget mervärde för någon och drabbar
i slutändan alla som får hemtjänst i form av mindre tid och resurser.

Jag var inblandad i debatten om skolnedläggningen och med
Landsbygdspartiet Oberoendes ställningstagande är jag övertygad
om att det var det som räddade både Vitå och Klöverträskskolan.
Byaskolorna skall finnas kvar.

Vi var starkt emot och vart först ut att protestera mot
nedläggningen. Vi blev oerhört glada över att medborgarnas
och våra protester gav resultat och att ledningen till slut gjorde
en pudel. Det var uppenbart panikåtgärder för att blidka de
protester som då uppkom.

Landsbygdspartiet Oberoende anser att skolor och annan
basservice är en nödvändighet för samhällets överlevnad
både i stad och landsbygd.

Motionen som KD lämnade in till Kommunfullmäktige om
arbetskläder till pedagogerna inom förskolorna och fritids bifölls.
KD:s motion om nuddisar till förskolorna blev bifallen och motionen
om att utöka elevhälsan blev bifallen och även motionen från KD om
att se över varför unga begår självmord (samt motverka det).

· Projekt med LNAB
· Utlokaliserade tjänster till medborgarkontoret i Råneå
· Trygghetsboende (65 + boende) Nämnas bör att initiativet till
detta var en motion av Landsbygdspartiet Oberoende 2014.

· Framtidens skola
· Hemtjänsten i Vitå
· Beslutet att köpa mat till äldre från Öjebyns storkök.

Beslutet om Framtidens skola, beslutet om att avslå KD-motion om
maxtak för barngrupperna i förskolorna, och beslutet om att stänga
ner brandstationen i Gammelstad.

· Nedläggningen av Klockarängens äldreboende i Råneå
· Väntan på ett fibernät på landsbygden
· Hemtjänstflytten från Vitå

Fråga 6 Den gemensamma
bostadskön i Luleå är hittills ingen succè,
hur tycker ni om den?

Centerpartiet ville inte att det skulle bli en gemensam bostadskö utan
anser att det måste finnas en valfrihet för varje individ var man vill ställa
sig i bostadskö. Det är inte lätt att vara ungdom i Luleå kommun och få
en lägenhet. Inte heller om man inte har så bra ekonomi.

Det är verkligen ingen succé, vi var emot en gemensam bostadskö och
att det ska vara en avgift för att stå i kö.

Fråga 7 Stad och landsbygd, eller stad mot
landsbygd? Motivera kortfattat!

Stad och landsbygd måste samverka med varandra!
Centerpartiet vill möjliggöra utveckling i hela kommunen och tydliggöra
hur investeringar/beslut påverkar situationen i de olika byarna/stadsdelarna i Luleå. Vi vill ge de olika näringarna möjlighet att utvecklas
oavsett om de verkar på landsbygden eller i stan.

Fråga 5 Nämn de sämsta
förändringarna som gjorts, max 3 st

Fråga 8 Hur väl känner ni till landsbygden i norra
kommundelen? Skulle ni behöva mer kännedom?

Många av oss känner väl till landsbygden i norra kommundelen,
men mer kännedom behövs alltid.

Fråga 9 Är utveckling av även Vitådalen viktig?
Isf på vilket sätt?

Alla medborgare i kommunen är viktiga och ska behandlas jämlikt.
Vi behöver en levande landsbygd!

Fråga 10 Vad vill ni göra för att underlätta
nybyggande på landsbygden? Kan ni tänka er
subventioner på anslutningsavgifter,
bygglovsavgifter o.d. ?

Fråga 11 Hur viktigt är det med gång- och
cykelvägar i de större byarna? I t.ex Vitå har byborna
hittills förgäves försökt få till stånd detta.
ad vill ni göra åt det?

Fråga 12 Lokal- och/eller närproducerad mat
eller importerad till skolor och äldreboenden?

Kanske inte på avgifter, men underlätta för byggnadslov,
strandnära byggande samt service.

Gång och cykelvägar är lika viktigt på landsbygden som i stan.
Säkra skolvägar är en sådan åtgärd.

Självklart att lokal- och närproducerad mat ska serveras till våra
barn och äldre! Centerpartiet vill att kommunen ökar andelen
närproducerade livsmedel i den offentliga upphandlingen för det
skapar fler arbetstillfällen på landsbygden!

Kristdemokraterna vill att människor ska kunna bo, leva och känna
sig trygg i helakommunen. Både stad och landsbygd är i beroende av
varandra. En kommun med tillväxt är i behov av en levande landsbygd.

· Framtidens skola
· Att maten för äldreomsorgen hamnade i Piteå istället för att det kunde
hamna i Luleå hos lokala aktörer.
· Att äldreomsorgen i Luleå fortfarande rankas som en av landets sämre i
undersökningar, Luleå kan mer än så här.

Vi var emot den gemensamma bostadskön och den kommunala
bostadsförmedlingen som skapades. En gemensam kö gynnar
bara dem som stått i kön länge, medan alla som verkligen är i
behov av en lägenhet får det betydligt svårare, t.ex. ungdomar,
studenter, personer som vill flytta hit pga. Arbete osv.
Hela Sverige ska leva. Stad och land behöver varandra. T.ex. så finns
det fortfarande för mycket byråkrati som sätter käppar i hjulen för
dem som vill leva, bo och bygga på landsbygden där t.ex.
strandskyddet är ett problem. Reseavdragen vill vi förändra med där
det ska vara generösare för landsbygden och stramare där
kollektivtrafik finns.
Liberalerna är för kunskap och vill alltid lära oss mer. Norra delen
har en rejäl företagaranda och vi både vet och ser dess potential
för fortsatt tillväxt för kommunen. När det gäller landsbygden
rent generellt har vi två kandidater på topp 6 som är profilerade
landsbygdspolitiker med stort hjärta för landsbygdsfrågor.
Thomas Söderström tidigare Sikfors (Piteå) och Ingela Svalberg
nuvarande Klöverträsk.

Fiber till alla, en skola som skall finnas kvar. All lokal verksamhet
skall stödjas med statliga medel och åtgärder som kan gynna
investeringar och skapa jobb ute i landsbygden.
Jordbruksverksamheten är basen för en landsbygds överlevnad.

Ja. Det finns en enorm potential i Vitådalen att växa. Alla vill inte
bo i stadskärnan, eller i större samhällen som Råneå. Som liberaler
vill vi främja tillväxt och utveckling i hela kommunen.

Att underlätta för byggnationer handlar främst om att göra
regelverk så enkelt som möjligt. Vi måste även säkerställa att
exempelvis investeringar i vatten och avlopp vid nybyggnationer
kommer att vara godkända över en tid framöver.

Naturligtvis JA.
Landsbygdspartiet Oberoende anser att kommunal borgen
bör ges till byggande av bostäder på landsbygden.

Först och främst måste strandskyddet förändras så det går att bygga vid
vattnet (där många vill bo, dock en statlig fråga). Vi tycker inte att bidrag
och subventioner generellt är lösningen för landsbygden, så har
nämligen landsbygdspolitiken sett ut väldigt länge, där det ”duttas”med
olika satsningar. Istället vill vi skapa generella regelförenklingar som
minskar byråkratin och gör det enklare att välja vart man vill bo och leva.
Vi måste dock se till att vatten och avlopp fungerar i hela vår kommun.

Gång och cykelvägar är allt viktigare för att skapa säkerhet och
trygghet. Det ger även liv till byarna då människor färdas på ett
sätt så att man träffas och kan stärka och upprätthålla relationer.
Vi tycker att man gör en plan för just gång och cykelkommunikation
för vår landsbygd.

Landsbygdspartiet Oberoende har årligen yrkat ökade
anslag till gång och cykelvägar i kommunen

Graden av kännedom är svår att gradera men vi skulle gärna ta in
mer information av medborgare, föreningar och grupper som finns
i norra kommundelen.

Vi tycker alla områden i kommunen är viktiga för att vår målsättning
att man ska kunna bo, leva och känna sig trygg i Luleå. Därför ska vi
bevara och utveckla den barn och äldreomsorg som finns i Vitådalen.
Vi ska utveckla boende för äldre som vill bo kvar men som behöver ett
tryggare och säkrare boende höja kvalitén inom hemtjänsten och
bevara skolan.

För oss är det självklart med lokal och närproducerad mat på
våra skolor och äldreboenden. Vi vill även att tillagningen ska
ske så nära den som ska äta som möjligt.

Fråga 13 Arbetstillfällen utanför stadskärnan,
hur viktigt är det och vad kan ni tänka er där?

Alla arbetstillfällen är alltid viktiga. Kanske skulle man kunna flytta
vissa kommunala verksamheter ut på landsbygden. Även att privata
aktörer kan utföra kommunala uppdrag.

Fråga 14 Vill ni bygga igen klyftan mellan stad
och land? Isf hur?

Ja! Ta bort beslutet om förtätning av staden och landsbygdssäkra
alla beslut som berör landsbygden. Låt människor bygga, bo och
verka på landsbygden.

Vi vill inte se nån klyfta mellan stad och land. Kommunikationen
mellan stad och landsbygd är otroligt viktig, den får inte försämras.
Att upprätthålla skola, äldreomsorg, företagande måste ses som
hög prio på landsbygden.

Fråga 16 Hur tror ni kommunalvalet går i Luleå?
Ökar eller minskar ert parti?

Naturligtvis Landsbygd och stad
Utan landsbygden ingen stad
Se vår folder som kommer inom kort

· Att kommunen öppnat upp för fler bostadsbolag att finnas, skapar en större mångfald
av bostäder i Luleå. Dock är vi inte nöjda med vem som fick köpa de bostäder som gick
till försäljning, då det såldes till ”kompisar”istället för ett öppet förfarande.
· Isbanan i Luleå har utvecklats mer och mer och blivit en riktig attraktion för Luleå,
en från början Liberal motion som verkligen blivit en viktig del av Luleå vintertid.
· När flyktingkrisen kom så visade Luleås civilsamhälle en enorm kraft och kärlek
och stöttade och hjälpte dem i nöd. Att ha ett sådant varmt civil-samhälle i Luleå
är en ynnest.

Har god kännedom om landsbygden och älvdalarna, men
”lokal”info kan aldrig skada. I alla sammanhang vid orientering
om landsbygdsförhållanden och vid diskussion med de styrande
i kommunen nämner alltid Landsbygdspartiet Oberoende, Råneå
och Vitå älvdalar som en gemensam enhet.

Företagande och framför allt småföretagande är helt avgörande
för vår kommun. Det är dom som ger resurser till vår välfärd. Vi
ska bli en bättre kommun att vara företagare i. Vi som kommun
måste mer vara en resurs för företag som vill och behöver hjälp.
En viktig del är att landsbygden ska ha samma tillgång till uppkoppling, telefon och internet, som övriga kommunen.

Fråga 15 Badhuset i Råneå är i behov av
renovering, vad ska göras och när?

Den borde vara avgiftsfri och gälla alla bostadsaktörer
i Luleå kommun.

”Framtidens skola" var ett totalt fiasko som kraftigt rubbade förtroendet för hela
kommunen, samtidigt som det inte på något sätt skulle lösa dom frågor som
den påstod besvara, lärarbristen. Detta såg vi på en gång och vi var ytterst
kritiska redan i Barn och utbildningsnämnden, vår lösning var att inrätta en
skolkommission med uppdrag att bl.a: Se över ”framtidens skola i hela Luleå”.
Hur ska vi göra läraryrket mer attraktivt, hur ska vi klara av kompetensförsörjningen, hur ska vi kunna se till så att även landsbygden kan behålla och
utveckla sina skolor. Hur ska vi kunna erbjuda en skola som berikar mångfald
och valfrihet. Skolan är en förutsättning för en levande landsbygd. Skolan blir
ofta ett nav och en mötesplats för sin omgivning. När en skola läggs ner så
drabbas ofta en hel bygd väldigt hårt.

Det ska absolut renoveras under kommande mandatperiod för det
behövs ett badhus i Råneå.

Vi hoppas badhusfrågan tas upp i planeringen för framtidens Rånea.
Luleå behöver bra och trivsamma badhus.

Vi kommer att öka, men ingen har röstat ännu. Hur resultatet ser ur vet
vi först efter valdagen. Men vi jobbar för ett nytt ledarskap i Luleå.

Vi tror och vi har som mål att vi kommer att öka. Vi tror på en politik
där samarbete mellan partier, där man utnyttjar varandras styrkor,
skulle vara bra för Luleå. Vi vet att andra partier vill samarbeta med
oss och vi vill samarbeta med dom. Vi vet också att vi har
mycket att tillföra politiskt i Luleå.

När det gäller Vitå är det märkligt att transportstyrelsen inte anser att
vägen vid skolan är för hög. Ett tydligt tecken där byråkrati på ett dåligt
sätt prioriteras före landsbygdsfrågor. Det ska finnas säkra vägar i de
större byarna där det är möjligt att skapa dessa. Naturligtvis prioritet
vid skolor och där barn rör sig mest.

Naturligtvis närproducerad mat. Landsbygdspartiet Oberoende har i
en motion yrkat att mat till äldre och skolmaten skulle produceras lokalt
och också att det skulle utredas om lokala livsmedelsaktörer skulle kunna
gå in i matfrågan i stället för att mat körs från Piteå.
Se vår hemsida landsbygdspartiet.nu

Det största problemet i Luleå är att det bara är stora aktörer som kan
leverera mat och det tycker vi är fel. Men bara för att det är närproducerat betyder det inte automatiskt att det är ett bättre alternativ.
Det är en bedömning från fall till fall. Idag är det svårt att få konkurrera
mot det stora ”drakarna”därför vill vi att konkurrens med lika villkor ska
råda så att lokala entreprenörer också får möjlighet att delta i
upphandlingar.

Arbetstillfällen är viktiga för en levande landsbygd.
Ett expanderande skogs och-jordbruk som då medför ytterligare
servicearbeten som följd

Arbetstillfällen är viktigt oavsett vart dessa skapas. Landsbygden är inget undantag.
För att det ska kunna starta företag i hela kommunen så behövs det tillgång till
bredband, infrastruktur och lokaler, samt generösa regler och snabb handläggning
när någon vill börja bygga, starta verksamhet osv. Detta måste kommunen vara
lyhörd inför. I Luleå kan dessutom stadsborna lära sig en hel del av hur landsbygden
gör inom företagande. Det är det där rejäla ”jävlar anamma”-tänket som finns i
Luleås byar som är riktigt unikt och behövs också i staden, det skulle verkligen göra
Luleå kommun mer framgångsrikt.

Ja att få staden befolkning förstå vilket värde landsbygden har.
SOLIDARITET

Frågan är under bevakning av Landsbygdspartiet Oberoende.

Om förnuftet segrar kommer Landsbygdspartiet Oberoende
att ta ytterligare mandat.

Trenden är att fler och fler flyttar in till stadskärnorna i hela världen.
Detta kan vi inte på ett enkelt sätt stoppa lokalt. Det vi kan göra är bl.a.
att vara lyhörda och vara behjälpliga till landsbygdens behov, t.ex. är
infrastruktur och skola viktiga delar som håller ihop landsbygden
och möjliggör tillväxt.
Badhuset i Råneå ansåg vi skulle börja utredas under 2016 för
renovering. Det behövs nu en genomlysning av anläggningen
omgående och därefter bör renovering påbörjas. Vi tyckte inte det
var rätt av kommunen att välja att bygga ett nytt badhus på Hertsön
eftersom det tar investeringspengar från Råneå och
Gammelstads badhus.
Vi är ödmjuka inför valet. Vi hoppas naturligtvis att väljarna sett att vi är partiet
som alltid sätter Skolan först oavsett vart i kommunen man bor, att vi fokuserar på
synen på företagande och att äldreomsorgen måste bli bättre. Vi hoppas att väljarna
kommer ihåg och såg att vi var tidigt ut att försvara t.ex. Vitåskolan mot dess
nedläggning. På senare tid har vi istället för att ägna oss allt för många utspel under
våren fokuserat på vad medborgarna tycker, vi har frågat och fått många som hört
av sig och vi anser oss nu ha Luleås mest kompletta valmanifest för
skolan, företagande och äldreomsorg.
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Miljöpartiet svarar:
I Miljöpartiet har vi bl a genom repr i Landsbygdskommittén ställt oss
kritiska till förslaget. Förutom att förslaget är dåligt ur klimatsynpunkt
gm ökade transporter, finns det risk att man urholkar förutsättningarna
för att ha ett arbete med närhet till sitt boende i byarna kring Råneå. Om
det nu är tänkt att hela Råneå älvdal ska utvecklas, så anser vi att detta
förslag går stick i stäv med den avsikten.

VAL 2018

Socialdemokraterna svarar:

VAL 2018

Vänsterpartiet svarar:

VAL 2018

Sverigedemokraterna svarar:

VAL 2018
Rättvisepartiet
socialisternas svarar:

Beslutet att flytta hemtjänstens stationeringsort från Vitå till Råneå är
ett verksamhetsbeslut. Flytten innebär en samordning av resurser till
Medborgarhuset i Råneå. Där finns även Distriktssköterskorna.

Vi var inblandade på nämndsnivå där beslut fattas. Vi uttryckte att
det finns behov av lokal för lunch, toaletter mm i Vitå. Detta skulle
tillgodoses enligt det svar vi fick.

Vi var inte alls inblandade i detta. Vi vet att våra politiska motståndare
prioriterar storskalig drift oavsett dess konsekvenser.
De är ett ansvarslöst beteende.

RS anser att hemjänsten ska tillföras mer resurser och att
verksamhetens utformning ska styras av behov och önskemål hos
brukare och personal, vilket troligen skulle innebära att verksamheten
blev kvar i Vitå. Vi var inte inblandade i detta beslut.

Vitåskolan finns kvar och kommer att finnas kvar så länge det finns ett
tillräckligt stort elevunderlag. Förslaget om nedläggning var ett
förvaltningsförslag.

Vårt parti tog tidigt ställning för att Vitåskolan, liksom andra
landsbygdsskolor ska få vara kvar. Vi gick ut med det tidigt bl.a.
i media för att vara tydliga från vår sida.

SD röstade nej till hela framtidens skola i sin helhet. Vi ville alltså behålla
dåvarande struktur orörd. Vi vet att våra politiska motståndare försöker
kleta på oss samma version men vi stödjer vår uppfattning i frågan på
att detta finns protokollfört i kommunfullmäktige.

RS kämpade mot nedläggningen och våra medlemmar var med och
tog initiativ till samordnade protester i nätverket Hela Kommunen
Ska Leva och Lära. Tillsammans samlade vi tusentals i karnevaler,
politikeruppvaktningar, skolstrejker och 8000 namn för
folkomröstning.

Jo, skolor behövs på landsbygden, eftersom barns trygghet ofta finns
i dess närområde. Stora skolor gör det svårt för både elever och lärare
att hinna med att se varandra varje dag, och det bidrar till barns
otrygghet och osäkerhet. Naturligtvis påverkar sådana saker
förutsättningar till inlärandet.

Framtidens skola är ett väl underbyggt beslut. Mindre skolor på
landsbygden är ett alternativ för yngre barn så länge elevunderlaget
är tillräckligt stort.

Framtidens skola hanterades illa redan från början. Det handlade
inte om dialog, då majoritetspartiet redan bestämt sig. Det var en
form av skendemokrati. Vi stödde folkinitiativet om en folkomröstning
och uttryckte vårt kritik mot S och M som trampade på folks
initiativkraft och engagemang genom att sonika avslå önskemålet.

· Satsning på biogas, lokalt producerat av avloppsslam, vilket MP
drivit igenom. En resurs för kommunens bussar och bilar, men vi
arbetar för att tankning ska bli öppen för allmänheten. Finns i dag en
stor produktion som delvis facklas bort!
· Antagande av Borgmästaravtalet, vilket är ett högre klimatmål än
Sverige satt nationellt.

· Vi möjliggör byggande av bostäder, under perioden har planer på
ca 2000 bostäder beslutats. I Råneå ett trygghetsboende som byggs
av Lulebo.
· Vi bygger ut infrastrukturen, Östra länken samt ett beslut om en ny
vattenledning till Råneå.

· Vänsterpartiet har fått bifall på flera miljömotioner, exempelvis om utfasning av mikroplaster, ökad andel ekologisk mat inom kommunen samt att inte placera likvida
tillgångar i fossilaktier (företag som sysslar med kol, olja eller naturgas).
· Möjlighet för ensamkommande barn att få stanna även om inte deras besked om asyl
kommit före deras 18 års dag.
· Vi har haft möjlighet att i opposition visa på en tydlig vänsterpolitik och skillnaden
mellan oss och majoriteten, som valt att vända sig högerut i kommunfullmäktige. Det
är bra att det blir tydligt för människor att se vad Vänsterpartiet vill.

Alla satsningar kan naturligtvis bli bättre,
det finns alltid en förbättringspotential.

· Utförsäljning av våra gemensamt ägda hyresrätter, äldreboenden och
andra samhällsfastigheter.
· Satsningar på "monument" och resor till Austin istället för upprustning av
våra barns lekplatser i rimlig takt.
(Kötiden kan nu vara upp till 11 år för dessa)
· Luleå kommun klarar inte av att tillgodose behovet av LSS-boenden, vilket
medför svårigheter för de berörda och deras anhöriga.

Hela processen ”Framtidens skola”sköttes mycket illa från första stund.
Inledningen med det katastrofala mötet i Vitå är ett paradexempel på
hur en kommunledning kan agera för att skapa så mycket misstro och
motstånd som möjligt. Vi i MP var INTE informerade om deras planer på
att lägga ner skolan i Vitå. Efter mötet i Vitå kallade vi till oss BUN:s ledning
för att med skärpa tala om att förutsättningarna för en schyst process med
”Framtidens skola”allvarligt skadats. Detta visade sig sedan besannas.

· Genomdrivandet av Framtidens skola på ett så undermåligt underlag
· Storkök i Piteå i stället för små enheter nära boendet
· Utförsäljningen av allmännyttans bostäder och boenden

Sverigedemokraterna står för småskalighet, därmed är det självklart att
små skolor ska vara att föredra motför stora skolor. Små skolor innebär
trygghet och minskad oro och i förlängningen så kommer både elever
och lärare känna bättre arbetsmiljö och ökad samhörighet.

Vi anser att alla har rätt till en kommunal skola i sin närmiljö, även på
landsbygden! Riv upp Framtidens Skola! Ny utvecklingsplan med
barnens behov i centrum!

· Ökad flexibilitet på öppettiderna på ÅVC:
· Medborgarkontor i Råneå
· Att Niklas Nordströms kalas blev inställt, som skulle bekostas
av skattepengar.

· S fick backa från att lägga ned fyra skolor (däribland Vitå)
och ett antal förskolor.
· Kampen som ledde till att unga asylsökande får stanna under
asylprocessen.
· RS motion om könsneutrala toaletter och enskilda omklädningsrum
blev verklighet.

· Framtidens skola.
· Försäljningen av Lulebos lägenheter.
· Ökad belåning av kommunen.

· Centralisering av skolan på barnens och personalens bekostnad
· Utförsäljning av bostäder på låginkomsttagares bekostnad
· Hemlighetsmakeriet och förvandlingen av stadshuset till en PR-byrå.

De ca 3000 bostäder som kommunalrådet lovade skulle finnas tillgängliga
Idag är det till största delen Lulebos lägenheter som finns i Bostad Luleå. i den kommunala bostadsförmedlingen, på samma villkor som Lulebos
lägenheter. Det har gått tre år sedan löftet gavs och lägenheterna såldes
Förhandlingar pågår med andra aktörer och idag är det klart att
ut. I och med det överfördes ett stort kapital som vi lulebor ägde
Rikshem lämnar en del av sina studentlägenheter till Bostad Luleå.
gemensamt, till några få kapitalstarka ägare. Lägenheterna- förmedlas
ännu inte via kommunala kön. Det tycker vi är dåligt.

Avskaffas om SD får bestämma. Det ska inte vara en kostnadsfråga
att stå i en bostadskö, utan storleken på kön ska istället regleras av
intresset att stå kvar i kön.

Stad och landsbygd är beroende av varandra, men staden är beroende av landsbygden i
mycket högre grad än tvärt om. Landsbygden är den mer närande delen eftersom det
är där naturresurserna finns. I Sverige har vi inte ens en livsmedels-försörjning på 50 %
och detta måste ändras. Odling sker främst på landsbygden,inga stadsnära odlingar
kommer att täcka behovet. Och om vi ska locka fler till livsmedelsproduktion på landsbygden, så krävs att där också finns en attraktiv och diversifierad arbetsmarknad OCH
GOD SERVICE. Den centralisering som hittills varit allenarådande kan inte lösa detta
trängande behov. Därför måste landsbygden erhålla en mer rättvisande
prioritering i framtiden.

Hela Luleå ska leva. Vi satsar på noderna i Luleå. Till Råneå har ett antal
arbetstillfällen flyttas från stadshuset i Luleå. En lyckad satsning.
Under hösten startar utredningen om dragningen av den nya
vattenledningen från Gäddvik till Råneå. Ett extra reningssteg införs
under byggnationstiden för att möte ett eventuellt utbrott av alger.

Stad och landsbygd. I Luleå ska man kunna bo och leva utifrån sina
behov och önskemål. Vissa vill bo på centrumhalvön. Andra vill ha
öppna landskap och det ska vara möjligt i vår kommun. Exempelvis
genom bostäder, kommunikation och service i landsbygden.

Stad och landsbygd kompletterar varandra och båda behövs.
Och de olika slagen har olika behov och förutsättningar. Det är
något politiken måste inse.

Tillgång till kommunal service ska finnas i hela kommunen. För att
nå dit måste vi kämpa tillsammans, stad och landsbygd. Se bara så
starka vi blev i skolkampen när vi gick samman och inte lät oss
splittras!

Vår repr i LBK har ganska god kännedom om hela Luleå kommun,
eftersom sammanträdena i möjligaste mån läggs ute i byarna och
dessutom är det ett nära samarbete med Byaforum. Hon reser
dessutom ut själv emellanåt för att kolla upp fakta inför sammanträdena.
I övrigt tror jag att vårt parti, i likhet med de övriga partierna, har ganska
dålig kännedom. Och alla vill vi ha större kännedom än vi redan har.

Några av kandidaterna på Kommunfullmäktigelistan kommer
från Råneå med omnejd. Vi är väl representerade i nämnder och
styrelser. Vi har en god kännedom om landsbygden men vill gärna
få ytterligare information.

Kunskap behövs alltid. Den guidade tur som ordnades för
kommunpolitiker i samband med skolstriden var värdefull när
politiker på plats fick möta invånarna i norra kommundelen.

Absolut vill vi ha ökad kännedom om allt, kommunen är stor men
vi har företrädare från både Luleå och Råneå. SD är ett lyssnande parti.

Bäst kännedom har de som bor i området – därför måste så många
beslut som möjligt avgöras av de som berörs, bor i området.

Se svaret på fråga 7. Vitådalen är naturligtvis en viktig central och vital
punkt för kommunens norra del. Att Vitådalen och Jämtön m fl
samarbetar är dessutom ett klart plus och en god förutsättning för en
berikande landsbygd. Det är väl denna satsning som kan ge utdelning
för en snabbare utveckling av Råneå med omnejd och en motvikt till
centraliseringen till Råneå centrum.

Ja vi vill naturligtvis att hela kommunen ska utvecklas.
Möjlighet att bygga, bo och driva verksamhet på landsbygden är viktigt.

Utvecklingen i Vitådalen är viktig därför att det ger livskvalitet åt de
människor som bor där. Det behövs en balans mellan stad och land.

Jo, det behövs ett annat incitament för att underlätta byggnationer på landsbygden
idag, eftersom bankerna inte heller ger rättvisa lån till byggen på landsbygden.
Anslutning- och bygglovsavgifter ska inte överstiga de som gäller i stan.
Anslutningsavgifter till t ex bredband har varit orimligt höga på landsbygden i
förhållande till centrala stan, och att beslutsfattarna ofta är alltför kravlösa i
förhållande till t ex Telia, elbolag etc att inte kräva att fiber dras, innan man klipper
tråden. LBK diskuteras olika lösningar av detta, men något konkret finns ännu inte,
mer än att man på rikstäckande nivå pratar om att släppa på strandskyddet

Vi kommer i den nya VA-planen att peka på områden som kan
anslutas till det kommunala nätet och om det inte finns sådana
möjligheter så är gemensamhetslösningar eller enskilda
anläggningar en fortsatt möjlighet till byggande.

Kommunledningen bedyrade att de privata bolagen skulle vara med,
något som sedan visade sig inte stämma. Det innebär att det nu erbjuds
färre lägenheter till en kö där en kostnad införts.

Gång- och cykelvägar borde vara en rättighet för ALLA boende i
Luleå kommun. Miljöpartiet har lyckats påskynda takten i byggandet
av gång- och cykelbanor men behoven är fortsatt mycket stora i
hela kommunen.

MP har drivit frågan hårt. Absolut närproducerad mat till skolor
och boenden, vilket också gör det hela mindre känsligt för störningar
i infrastrukturen.

Se fråga 1, 7. Jätteviktigt. En ambition för oss är närhet mellan boende
och arbete, så att det krävs mindre transporter. För att få till stånd en god
livsmedelsförsörjning krävs att det också finns ett någorlunda brett utbud
av andra typer av arbete på landsbygden. T ex är kanske inte hela familjen
involverad i lantbruket, och man vill också ha tillgång till andra tjänster på
nära håll ex.vis närservice affär, skola, bank… Med fiberutbyggnadens
hjälp har också företag av olika slag blivit mindre beroende av närhet till
tätorten och öppnat för företagsamhet som vi kanske inte idag känner till.

Ja, absolut. Men med hänsyn tagen till behovet av mark
för livsmedelsproduktion el liknande.

MP är oenigt med S i hela badhusfrågan. Nytt badhus på Hertsön
riskerar bli mycket dyrt. Eventuella renoveringar av övriga badhus
måste utredas.

Sedan Moderaterna inlett samarbete med S är MP det största
oppositionspartiet i Luleå kommun. Vi har tagit den rollen och
hoppas få ökat stöd av väljarna.

Bostadskön måste göras avgiftsfri omedelbart! Utförsäljningen
av bostäder, som gör att många bostäder inte längre finns
tillgängliga genom kön, måste stoppas.

Landsbygden är viktig i det stora hela eftersom det är där
Sveriges oberoende och självförsörjande.

Ur kommunal synvinkel är det viktigaste att se till att det finns
service: förskola, skola & fritids, äldreomsorg, kollektivtrafik,
fritidsaktiviteter, kulturskola osv.

Det är viktigt att det byggs även på landsbygden och inte bara inne i centralorten.
Just förslagen om sänkta avgifter för bygglov och anslutning har vi inte diskuterat
och tagit ställning till. Vänsterpartiet anser att det krävs ett mycket mer omfattande
investeringsstöd i hela Sverige för nybyggnad av bostäder, vi har en stor bostadsbrist
samtidigt som merparten av de som behöver bostad (ungdomar och nyanlända)
inte har råd att skaffa sig en nybyggd bostad med dagens produktionskostnad. Vi
har drivit detta i riksdagen med viss framgång, men detta behövs utökas.

Vi är för att även privata intressen ska kunna sälja mark för att etablera
detaljplaner på. Kommunen har planmonopol, men de är de privata
intressena som bygger Luleå starkt. Privata intressen kan vara lokala
bönder som önskar sälja och vidareförädla mark, privata aktörer på
bredbandsmarknaden med flera. Vi tror inte på en närmast
kommunistisk hållning där kommunen ska sköta allt.

Villkoren för V/A ska vara liknande på stad och landsbygd även om
lösningarna ser olika ut. Störst problem är storbankernas extrema
vinstjakt vilket hindrar många investeringar i både bostäder och
verksamheter på landsbygden.

Vi fortsätter vårt arbete med att påverka Trafikverket om
sänkta hastigheter och behovet av GC-vägar.

Vänsterpartiet har föreslagit en ökning av kommunens investeringbudget på en enda punkt, nämligen på just cykelbanor. I de fall där
det handlar om vägar som kommunen inte ansvarar för vill vi att
kommunen ska påtala för Trafikverket om det finns vägsträckor där
trafiksäkerheten motiverar byggande av cykelbanor, exempelvis för
att skapa säkra skolvägar för barnen.

Enkelt, bygga cykelvägar där behoven finns.

Gång och cykelvägar är ett exempel på vad vi genom det
offentliga ska satsa på i landsbygden. Just cykelvägar är ofta
statliga Trafikverkets ansvar – här behövs press på rikspolitiken för
större investeringsbudget!

Bra och näringsriktig mat till ung som gammal.
Lokal- och närproducerad i den mån det är genomförbart.

När frågan om matproduktionen var uppe i kommunfullmäktige
föreslog Vänsterpartiet att maten till våra skolor och äldreboenden
ska produceras inom Luleå kommun, istället för Öjebyn som det nu blev.

Vi har utlokaliserat arbetstillfällen till Råneå.
Ett samarbetsprojekt med LNAB Luleå näringsliv AB som syftar
till att stärka näringslivet i Råneå.
En projektledare är anställd.

Vi vill förbättra kommunikationerna till Råneå.
En början är permanentandet av sena bussturer till Råneå.

Badhuset underhållsrenoveras.

Vår förhoppning är att vi får fortsatt förtroende att utveckla
Luleå kommun även nästa mandatperiod.

I utvecklingsplanen för Råneå, nyss antagen av kommunfullmäktige
finns områden avsatta för framtida arbetsplatser

Utbyggnaden av bredband behöver ske på landsbygden, också i områden där
inte den så kallade marknaden anser att det är lönsamt. Det behövs bättre
kollektivtrafik, Vänsterpartiet vill se en satsning på fler anropsstyrda linjer i byar
där det inte finns underlag för fasta linjer. Vi vill också att kommunen ska arbeta
för en enhetstaxa i hela kommunen, så att invånarna på landsbygden kan åka
till samma taxa som LLT har i stan. Vänsterpartiet har föreslagit att staten ska
ge ökat stöd för service som lanthandel och bensinmackar på landsbygden.

Vänsterpartiet vill att badhuset i Råneå ska vara kvar med samma service
som idag. Vi vet att det finns ett renoveringsbehov men ännu finns ingen
tidsplan eller prislapp för renoveringen

Vi hoppas och tror att Vänsterpartiet kommer att öka i kommunalvalet

Småsaklighet är vårt ledord, mat smakar bättre i små kök än i stora.
Varmhållen eller uppvärmd mat smakar i de flesta fall väldigt dåligt.
Och därför blir det naturligt att vi inte importerar kyckling från
tex. Thailand.

Mat ska produceras så nära konsumenten som möjligt och
med större andel ekologiska varor. Det kommer att kosta
pengar men maten ska få kosta!

Vi tror på att privata intressen kan höja landsbygdens status avsevärt.
Kommunen ska vara behjälplig med etableringar inom hela kommunen.
Vi ser goda exempel på bra privata etableringar i Luleå, däribland kan
nämnas Hill-Rom (Liko) i Alvik och även Alviksgrisen.

Kommunens arbetsplatser och andra offentliga arbetsplatser ska
var så decentraliserade som möjligt. Vi måste också kämpa mot
den centralisering som sker när det privata kapitalet
koncentreras till de stora städerna.

Vi vill minska klyftan genom bra transportmöjligheter.

Under nästa mandatperiod måste behovet inventeras och en
konstnadsberäkning måste göras. Vi ska ha samma service
oavsett var i kommunen man bor.

Vi hoppas att vi ökar! Vi har sett ett enormt intresse för vårt parti
under två sista åren, då vi blir mer och mer accepterade. Vi har
flera kadidater som tillhör landsbygd och Råneå på vår lista.

Ja, och klyftan mellan fattiga och rika. Detta kan bara ske
genom gemensam kamp för en kraftig upprustning av den
offentliga servicen. Låt banker och storföretag betala!

Luleå ska ha minst fyra badhus, inklusive Råneå. Dessa ska
renoveras för att stå kvar under överskådlig tid.

Vi har under mandatperioden visat att RS är ett parti som
kämpar tillsammans med luleborna för skolan, välfärden och
mot rasism och alla sorters förtryck. Vi är övertygade om att vi får
fler röster i kommunvalet, oavsett hur folk röstar i riksdagsvalet.
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Lokaler att hyra
Forshedsgården

Bagarstugan i Jämtön

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

Bokning: Ingrid Åkerström 0924-311 22

Rörbäcks camping och Havsbad
Naturskönt belägen camping med barnvänlig
strand och fina badmöjligheter. Café och kiosk, 84
Husvagnsplatser el, stugor och rum för uthyrning,
servicebyggnad, dusch. wc samt badtunna.
Aktiviteter: 18-håls minigolfbana, beach, 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.

Bagarstugan i Forshed
Bokning: Stina Roos 0924-620 33

Vitå Folkets hus
Plats för 200 personer, fullt utrustat kök.
Bokning: Anna Eriksson 070-549 79 35

Vitå Bygdegård
Bokning: Elisabeth Öhman 070-675 82 33

Bagarstugan i Vitå

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

Bokning: Ulla Johansson 0924-300 77

Rörbäcks gäst- och djuphamn

Vitå BK:s Klubblokal

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

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

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

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

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

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

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

VITÅDALEN

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%.

Informationen om Vitådalen
finns på google maps.
QRscanna direkt till
telefonen eller
http://g.co/maps/9r3qb

Rikti Dockas

Renoträsk

Abborre, gädda och ädelfisk. Fiske med drag mete
eller fluga. Bivacker och eldplatser.
Dygnskort 100 kr. Årskort 400 kr.
Fiskekort: Sven-Anders Ahlbäck, Grundforssel
0924-600 20. Margaretha Roos, Forshed,
0924-620 32 eller 070-668 39 29
Fiskekort även via www.ifiske.se

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

Mot Vouddas

Dockasberg

Mot Norriån
Renoträsket

Mot Överkalix

Tallberg
Grundforshed

Storkrokberget 307m
tån
Vi

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

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

Högsöns Bygdegård

Fiskevatten
Sugen på att spela
fotboll 2018?

Strömsundshemmet

Långsel

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

Mettråsket
Premiär: 8 juni 2018 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
Sten 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,
Vildmarkshopen, 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.

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

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.
Vandringsled öster om Högsö- och Vitåfjärden
Naturstig genom skogslandskapet är under färdigställande.
Start från E4 vid Jämtöbacken. Total längd ca 8 km, varav 5 km
efter farbar bilväg.
Tjärdalar Nötkallen
Lämningar efter två stora tjärdalar, kör 7,6 km från E4 efter
vägen mot Jämtön vidare mot Rörbäck. Skylt t.h. om vägen.
Naturstig Vitåfors - masugnen i Avafors
Vandringsled Vitån med bivacker, eldplatser och information
längs stigen. Informationstavlor i Vitåfors och vid masugnen i
Avafors. Ledens längd ca 10 km. Bitvis medelsvår till svår pga
bäverfällen.
Bäverstigen Storåbron
Naturstig nedströms Vitån, med start vid badplatsen intill
Storåbron i Vitåfors. Två bivacker med eldplatser. Information
om bäver längs stigen. Ledens längd är 2 km.
Badplats m grillplats Storåbron
Badplatsen vid Vitåälven i Vitåfors. Grillplats, omklädningsrum
och vedeldad bastu.
Rikti Dockas
Nybyggargård från 1850-talet. Ej farbar bilväg före midsommar.
En kort naturstig leder till rester av mycket gammal skog.
Många av de största tallarna är över 400år gamla.
Övernattningsmöjligheter och eldplatser
Storkrokberget väster Långsel
Berget är Luleå kommuns högsta berg 307möh. Det sluttar
brant ner mot Vitån. Det finns ingen farbar bilväg till berget,
besökaren får räkna med ca 2 km skogsvandring.
Paddling
Vitån är det längsta vattendraget inom kommunen. Från
kommungränsen i norr till utflödet i havet är det ca 5mil. Vitån
har flera fina sträckor för paddling. Under vårflödet är Vitån
vattenrik och flera forsar kräver vana paddlare. Mer
familjevänlig nybörjarpaddling hittar man tex. i trakterna kring
Långsel och längs sträckan från Storåbron ned till Vitåfjärden.
För havs- och skärgårdspaddlare bjuder Råneå skärgård på fina
möjligheter med Rörbäck, Jämtöavan, Strömsund och Kängsön
som bra utgångspunkter.
Toppstugan väster Forshed
Koja med eldplats. Ta vägen förbi fd. Roos Lanthandel eller
Tuvbäcksvägen och Norra Långviksvägen.
Hovlössjön - fiske och bad
Luleå kommuns största sjö, ca 9km lång, 3-4km bred och med
ett djup på 25m. Det finns även ca 20st mindre öar i sjön, vilket
gör den mysigt att färdas på och bra att fiska i. Vid norra
strandbadet hittar man fint bad och vackert belägen rastplats.
Gammal kvarnplats intill Kvarnberg
Mallan Hovlös och Kvarnberg finns en stig från stora vägen,
som leder fram till kvarnplatsen med rast- och eldplats. Skylt
med hänvisning finns vid vägen.
Krstinakojan
Från vägen E4-Tallberg, ca 5km norr om Avafors, tag vänster
vid Bjurånäsvägen, åk ca 3km till Strycktjärvägen som efter ca
4km leder till kojan. Övernattningsmöjligheter samt tillgång till
köksutrustning finns i kojan. Vitådalens skoterklubb ansvarig.
Avafors masugn
Gammal masugnruin, verksam åren
1834-1887. Rastplats med eldstad och gångvänlig mark.
Mycket riklig blomprakt under sommaren. Vandringsled längs
Vitån ned till Vitåfors.
Rörbäck havsbad
Vackert beläget på udden ut mot havet utanför Rörbäck. Det
finns fina badmöjligheter på båda sior om udden, mer
barnvänligt och låggrunt på södra sidan. Strand och bad ligger i
anslutning till Rörbäcks camping, där det finns kiosk, café,
minigolf och beachvolley- och bouleplaner. Se mer information
om campingen aktiviteter under spalten lokaler/anläggningar
att hyra.

Evenemang
Juli
1

Strömmingsfest i Forshedsgården
kl. 12-15. Arr Forsheds Byaförening.
Cafékväll i Högsöns bygdegård.
Se annonsering.
Högsödagarna. Se annonser, eller
kontakta Anna Säthergren 070-6922031
Vitådalsloppis och gårdsarrangemang
längs hela Vitådalen. Enskilda och
föreningar ordnar loppisar, event, fika
m.m. som lockar till utfärder och trivsel i
byarna. Läs mer på FB-hemsidor och
anslagstavlor.
Fotbollens dag på Vitå IP, Vitå BK/JAIK
Sommarfest i Vitå Folketshus. Se
annonsering. Arr. Vitå Folketshus förening.

7
8-9
21-22

28
28
Augusti
4

4
18-19

Grävardagen 2018, Vitåfors Maskinmuseum kl. 12-16. Arr Nils Engfors.
Se annonsering, FB, anslag, m.m.
Musikcafé med livemusik i Forshedsgården kl. 14. Arr. Forsheds Byaförening.
Hantverk och mat i naturbygd. Forsnäs
bygdegård, Bjurådalen. kl. 11-16.
Arr. Råneå Hushållningssällskap.

Bostad,hus/fritidshus
i Vitådalen
Bygga, köpa, hyra eller sälja?
Har du frågor eller tips?
Kontakta oss, vi förmedlar
informationen vidare.
Gunnar Andersson, Vitå, 070-604 20 90
Paul Brännström, Högsön, 070-513 92 63

Repotagetips till

J/V-bladet önskas

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

Stuga vid Renoträsket
(Ej vinterbonad)
Sven-Anders Ahlbäck 070-621 27 37

Bagarstuga i Rörbäck
vid havet (Vinterbonad)

BINGOLOTTER OCH
SVERIGELOTTERI VITÅ
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:

Familj 50:-

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

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

BILLIGAST I SVER

IGE?!

Enskild 25:-

Inga deltagaravgifter eller andra avgifter tillkommer!

JÄMTÖNS AIK

Mervi Forsberg 073-065 52 63
Fler alternativ kan finnas,
Kontakta Gunnar Andersson för upplysning

ra!
spa

STÖD VÅRA F
 ÖRENINGAR!
KÖP LOTTER AV OSS!

Gunnar 070-604 20 90

Tillfälliga övernattningsrum/stugor

p
Klip

ch
ut o

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:-

Ge huset ett lyft
Elite takets höga proﬁl
ger taket liv och
karaktär. Hör av er
så hjälper vi er med
era takfunderingar

Uthyrning av
ställningar och
skyliftar!
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VALET 2018
9 SEPTEMBER

Vi har frågat samtliga 10 partier i Luleå
Kommunfullmäktige frågor i huvudsak relaterade

Ökad trygghet, bättre välfärd och ﬂer jobb räkna med Socialdemokraterna på
landsbygden!
Det är ingen tillfällighet eller tur att det går bra för Luleå, det handlar om vilja och handlingskraft. Mer än
hälften av kommunens sammanlagda befolkningsökning med 700 personer 2017 skedde på landsbygden.
Det behövs ﬂer företag och ﬂer jobb i Råneå älvdal.
Lika många jobb som vår S-ledda regeringen har utlokaliserat till Luleå har Luleå kommun utlokaliserat till Råneå. På så sätt får vi inte bara ett rundare Sverige, vi får då också ett Luleå som håller ihop. Det lär vara unikt att en kommun i Sverige ﬂyttar jobb
från centrum till landsbygd. Det är vi stolta över!
– Vi Socialdemokrater har sett till att det nu ﬁnns en näringslivsutvecklare i Råneå, en resurs för att näringslivet ska växa i Råneå älvdal. Vägvalet i
september 2018 är tydligt. En fortsatt positiv utveckling, framtidstro och stadig kurs framåt med Socialdemokraterna i stadshuset. Så garanterar
vi att hela Luleå är att räkna med också i framtiden, säger Niklas Nordström, kommunalrådskandidat.
Ökad trygghet, bättre välfärd och ﬂer jobb. Rösta på Socialdemokraterna 9 september!

till landsbygden och Vitådalen i synnerhet.
Alla partier har gett sitt svar, utom Moderaterna
som inte tyckte detta var intressant nog!?

Jämlikhet och välfärd för alla
- både i stad och landsbygd

F R A M T I D S PA R T I E T I L U L E Å

Ingen repris av
“framtidens skola”
Luleå kan bättre
Skolan är en förutsättning för en levande landsbygd.
Skolan är ett nav och en mötesplats för omgivningen.
Bästa företagarkommunen. Luleå ska bli
Sveriges bästa företagarkommun.

Nu behöver vi ditt stöd för att förändra.

Förbättra äldreomsorgen. Ökad valfrihet att själv få
välja.

Rösta på Vänsterpartiet den 9 september.

Hela Luleå Kommun
ska leva!
Landsbygdspartiet Oberoende
ska företräda alla som vill ha en
fungerande landsbygd oberoende
av politisk hemvist/uppfattning
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Läs hela valmanifestet på rslulea.wordpress.com

Recept!

Köttgryta
10 portioner

• 800 g ﬁn strimlat nöt kött
• 1 liter buljong
• 5 dl krossad annanas
• 5 dl paprika
• 5 dl strimlad morötter
• 1 hel strimlad purjo
• 3½ msk soja (10 tsk)
• 3½msk vinäger (10 tsk)
• 3½ tsk salt (10 krm)
• 1 msk ingefära (3 tsk)
• 1 tsk senap

Porterstek

mjöl utrört i vatten och låt det koka
i ett par minuter till
Skumma av köttet eftersom det kokar när det
har skummat klart lägg i resten av varorna
Låt det koka i svag värme 15-20 minuter.
Red av med mjöl.

Det jag har skrivit
inom parentes för
att ev ½ till 5 p
eller mindre

Till båda
grytorna serveras
potatis och ev
salladen till.

• 1 kg nötkött
• 1 ﬂ porter
• ½ dl outspäd svartvinbärs saft
• 1 dl kinesisk soja
• 2 tsk timjan
• 5 st enbär
• 5 st svart pepparkorn
• 2 st buljong tärningar
• 2 st vitlöksklyfto1 gul lök
Sås
• 8 dl sky
• 5 msk vetemjöl
• 1 brk creme fraiche

Mjuk Pepparkaka

Koka upp kött .mm
Sätt en termometer där
köttet är som tjockast.

I Långpanna

Temperaturen ska vara 75 grader
(ytterlår 85 grader)
Ca 1½ timmes koktid
Låt steken svalna av i skyn
Sila buljongen och koka upp
såsen i ett par minuter och tillsätt
creme fraiche.
Skär upp köttet i tunna skivor

En lyckad boulekväll på Vitå IP

• 11 dl vetemjöl
• 7.5 dl strösocker
• 2 ½ tsk nejlika
• 2 ½ tsk ingefära
• 2 ½ tsk kanel
• 2 ½ tsk kardemumma
• 5 tsk bikarbonat
• 150 g smält margarin
• 1 L ﬁlmjölk

Blanda alla torra varor
Därefter margarin och ﬁl
Blanda alla varor ordentligt
till en jämn smet
Ugn 175 grader
Grädda i mitten av ugnen
i ca 50 minuter.

3 Veck ors Vitkåls Sallad
• 1 kg vitkål
Strimla grönsakerna
• 1 kg morötter
Koka upp lagen och låt det svalna lite grann
• 2 - 3 st paprikor i olika färger
- och häll det över grönsakerna blanda väl
• 1 purjo
och förvara salladen väl
LAG
• 1 dl matolja
• 1 dl äppelcidervinäger
• 3/4 dl strösocker
• ½ tsk salt
• Salladskrydda
eller någon annan krydda som du tycker om

Fågelskådning vid potten
och ivriga samtal vid elden
Mitt under rinnande snösmältning och gassande solsken gjordes den årliga
fågelskådarvandringen i Vitå. Vattenmängden i Sladan och de översvämmade
områdena nere vid fågeltornen mot Vidänget och Lillsladan begränsade tyvärr
tillgängligheten, och turen kortades ned så att slutmålet stannade vid
ängsområdet som kallas för Potten.
Utbudet av fåglar var även det lite mer begränsat än vanligt, men med gemensamma fågelkunskaper i det femton personer starka skådargänget, och rejäla
kikare, kunde Krickor, Grönbenor, Brushannar med honor, ett Svanpar och några
gäss identiﬁeras. De som hade öronen med sig ﬁck även höra Gransångaren,
durrande Enkel Beckasin och Storspovens karaktäristiska drill.
När Pottens utbud på fåglar betats av gick turen mot bakvalen vid Öberget, med
efterlängtad ﬁkastund i sikte. Och när elden äntligen fått fyr, kaﬀe i kåsan och en
bit god banankaka, som Hans Groth bjöd laget runt på, ﬂöt samtalen ut i allt
vidare svängar.
Nytt blandades med gammalt och kunskaper om allt från biodling, rara växter,
jakthistorier och uttryck på bondska delades. Och de som innan den här
morgonen inte visste vad en ”Kolkrick” var, kunde nu nöjd ta med sig den
kunskapen hemåt. //Mats Widgren

För andra året ordnades boulekväll på Vitå idrottsplan.
Vitå Bk ordnade med hamburgergrillning och ﬁkaförsäljning,
och dörren till glasskiosken stod på glänt. Vädret var på topp
och myggen höll sig på lagom avstånd, boulespelarna var
glada och publiken höll sig lugn. Allt sammantaget en helt
perfekt förstajunikväll som lovar gott inför resten av
sommaren. Ca 35 personer deltog i boulèkvällen

Det ovanligt höga vårvattnet gjorde det
omöjligt att komma ut till fågeltornen vid
Lillsladan och Vidänget, så årets fågelskådning stannade vid Potten.
Foto: Torgny Enbom

Två juveniler i fågelskådargruppen,
Ludvig och Lukas Lindqvist.
Foto: Torgny Enbom

Fågelskådare på väg mot ﬁkapaus:
Anna Andersson, Gunnar Andersson,
Arne Andersson, Staﬀan Bergman
och Berit Rehnström.
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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!

Gym

Öppet alla dagar
kl. 06.30–23.00
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

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

HUSBILAR OCH
HUSVAGNAR

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.

Välkommen till Norrlands största
husbil- och husvagnshandlare!
300 st

inkl enfärgstryck

1.990:- + moms

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

Gjutvägen 8, Boden • Tel 0921-180 50 • www.bothniafritid.se
Tel 0970-248 60 | Järnvägsgatan 13, Malmberget | Epost: info@grafex.se

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

Eko Miljöisolering i Norr AB
Lappviksvägen 25
95531 Råneå
Stefan Larsson
Tel 072-500 01 99
info@ekomiljoisolering.se
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Bakre fr vänster Mårten Larsson, Mahmood Hoseyny, Albin Nilsson, Johan Ridbäck, Erik Ahlström, Viktor Hammar,, Sonny Engman, Markus Tomtèn, Jonas Jakobsson, Ludvig Carlsson
Främre fr vänster Agustino Willson Madeje, Oskar Sjöberg, Leo Granqvist, David Marklund-Lundin, Ramin Hosseini, Anton Ahlbäck, Niklas Torikka, Fredrik Skogqvist, David Dadvand
Bergnäset AIK 2		

8

6

1

26-10

16

2018-05-03 Gammelstads IF - Bergnäsets AIK2...........................0 - 3
2018-07-29 IFK Luleå 3 - Vittjärvs IK.............................................0 - 0
2018-07-30 Luleå SK 2 - Vitå BK.....................................................0 - 0
2018-07-31 Boden United/Hedens IF 2 - Unbyns IF......................0 - 0

Luleå SK 2			

8

6

2

30-13

17

Sävast AIF			7

6

1

21-8

13

Vittjärvs IK			8

4

2

14-12

2

Omgång 2

Omgång 11

Vitå BK 			

7

2

4

18-19

-1

2018-05-15 Vittjärvs IK - Gammelstads IF.....................................3 - 1
2018-05-16 Sävast AIF - IFK Luleå 3 ............................................4 - 1
2018-06-28 Vitå BK - Bergnäsets AIK 2..........................................2 - 3
2018-09-08 Unbyns IF - Luleå SK 2.................................................0-0

2018-08-03 Bergnäsets AIK 2 - Luleå SK 2.....................................0 - 0
2018-08-03 Vitå BK - IFK Luleå 3....................................................0 - 0
2018-08-04 Unbyns IF - Sävast AIF................................................0 - 0
2018-08-16 Gammelstads IF - Boden United/Hedens IF 2...........0 - 0

Unsbyn IF			6

2

4

9-11

-2

IFK Luleå 3			

8

2

6

12-29

-17

Gammelstads IF

8

1

6

12-24

-12

Omgång 3

Omgång 12

Boden United/Hedens IF 2

6

1

4

5-21

-16

2018-05-18 FK Luleå 3 - Boden United/Hedens IF 2......................3 - 0
2018-05-21 Luleå SK 2 - Sävast AIF................................................4 - 2
2018-05-23 Bergnäsets AIK 2 - Vittjärvs IK...................................2 - 2
2018-08-09 Gammelstads IF - Unbyns IF......................................0 - 0

2018-08-06 Luleå SK 2 - Gammelstads IF......................................0 - 0
2018-08-06 Sävast AIF - Vittjärvs IK.............................................0 - 0
2018-08-07 IFK Luleå 3 - Bergnäsets AIK 2....................................0 - 0
2018-08-07 Boden United/Hedens IF 2 - Vitå BK.........................0 - 0

Omgång 4

Omgång 13

2018-05-25 Sävast AIF - Gammelstads IF......................................3 - 1
2018-05-28 Vittjärvs IK - Vitå BK...................................................2 - 0
2018-05-31 Unbyns IF - Bergnäsets AIK 2.....................................3 - 0
2018-06-08 Boden United/Hedens IF 2 - Luleå SK 2.....................0 - 6

2018-08-13 Bergnäsets AIK 2 - Boden United/Hedens IF 2..........0 - 0
2018-08-13 Gammelstads IF - IFK Luleå 3.....................................0 - 0
2018-08-13 Vittjärvs IK - Unbyns IF ............................................0 - 0
2018-08-13 Vitå BK - Sävast AIF....................................................0 - 0

Omgång 5

Omgång 14

2018-06-01 Luleå SK 2 - IFK Luleå 3...............................................6 - 0
2018-06-04 Vittjärvs IK - Boden United/Hedens IF 2...................1 - 1
2018-06-05 Vitå BK - Unbyns IF.....................................................3 - 2
2018-08-23 Bergnäsets AIK 2 - Sävast AIF.....................................0 - 0

2018-08-17 Sävast AIF - Bergnäsets AIK 2.....................................0 - 0
2018-08-20 IFK Luleå 3 - Luleå SK 2................................................0 - 0
2018-08-20 Boden United/Hedens IF 2 - Vittjärvs IK...................0 - 0
2018-08-22 Unbyns IF - Vitå BK.....................................................0 - 0

Omgång 6

Omgång 15

2018-06-08 IFK Luleå 3 - Gammelstads IF.....................................2 - 1
2018-06-08 Sävast AIF - Vitå BK....................................................3 - 2
2018-06-10 Unbyns IF - Vittjärvs IK..............................................1 - 2
2018-06-11 Boden United/Hedens IF 2 - Bergnäsets AIK 2..........1 - 4

2018-08-26 Vitå BK - Vittjärvs IK...................................................0 - 0
2018-08-27 Gammelstads IF - Sävast AIF......................................0 - 0
2018-08-27 Luleå SK 2 - Boden United/Hedens IF 2.....................0 - 0
2018-08-27 Bergnäsets AIK 2 - Unbyns IF.....................................0 - 0

Omgång 7

Omgång 16

2018-06-11 Gammelstads IF - Luleå SK 2......................................4 - 3
2018-06-13 Vittjärvs IK - Sävast AIF..............................................0 - 1
2018-06-14 Bergnäsets AIK 2 - IFK Luleå 3....................................7 - 1
2018-07-05 Vitå BK - Boden United/Hedens IF 2..........................0 - 0

2018-08-31 Sävast AIF - Luleå SK 2................................................0 - 0
2018-09-02 Unbyns IF - Gammelstads IF......................................0 - 0
2018-09-03 Boden United/Hedens IF 2 - IFK Luleå 3....................0 - 0
2018-09-03 Vittjärvs IK - Bergnäsets AIK 2...................................0 - 0

Omgång 8

Omgång 17

2018-06-17 Sävast AIF - Unbyns IF................................................3 - 0
2018-06-18 Luleå SK 2 - Bergnäsets AIK 2.....................................1 - 3
2018-06-18 IFK Luleå 3 - Vitå BK....................................................3 - 6
2018-06-18 Boden United/Hedens IF 2 - Gammelstads IF...........3 - 2

2018-05-10 Luleå SK 2 - Unbyns IF.................................................2 - 1
2018-09-07 Bergnäsets AIK 2 - Vitå BK.........................................0 - 0
2018-09-10 Gammelstads IF - Vittjärvs IK....................................0 - 0
2018-09-10 IFK Luleå 3 - Sävast AIF...............................................0 - 0

Omgång 9

Omgång 18

2018-06-20 Bergnäsets AIK 2 - Gammelstads IF...........................4 - 0
2018-06-25 Vittjärvs IK - IFK Luleå 3..............................................3 - 1
2018-06-25 Vitå BK - Luleå SK 2.....................................................2 - 3
2018-07-01 Unbyns IF - Boden United/Hedens IF 2.....................0 - 0

2018-05-04 Sävast AIF - Boden United/Hedens IF 2.....................5 - 0
2018-09-16 Unbyns IF - IFK Luleå 3...............................................0 - 0
2018-09-16 Vittjärvs IK - Luleå SK 2...............................................0 - 0
2018-09-16 Vitå BK - Gammelstads IF...........................................0 - 0

Omgång 1

Omgång 10

2018-05-04 IFK Luleå 3 - Unbyns IF................................................1 - 2
2018-05-07 Luleå SK 2 - Vittjärvs IK...............................................5 - 1
2018-05-07 Gammelstads IF - Vitå BK..........................................3 - 3
2018-09-16 Boden United/Hedens IF 2 - Sävast AIF.....................0-0

UNGDOMSFOTBOLLEN 2018!
Till slut kom vi igång med ungdomarna, de äldre började
med träningar i Råneå och där så var de bra med folk. Men
sen har en efter en droppat av och vi har spelat fyra
matcher totalt och i dessa har vi haft två, en och i två
matcher inga avbytare. Detta gör det ju omöjligt för våra
spelare att prestera då samtidigt motståndarna byter hela
tiden. De fyra matcherna har samtliga slutat i stora förluster,
men det är trist att som tränare konstatera att om de bara
hade varit tre, fyra personer till så hade det sett betydligt
bättre ut. Så om du som läser detta är intresserad av att
spela med detta gänget så tveka inte att höra av dig till
någon i laget eller Mårten för att vara med. Speltid i massor
utlovas.
Det yngre gänget har börjat träna då Vitå IP blev redo, man
har bara tränat och vi skall försöka se till så att alla får spela
på fotbollens dag. Vi har varit många på de yngres träningar och de blir allt bättre fotbollsspelare. Även ni yngre som
vill spela boll är välkomna ner och träna på Vitå IP.
Tränarna.
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Säthergrens
När det gäller
- Lastbils- och
lastväxlartransporter
Hyra av containers och flak
- Grävmaskins- och traktorarbeten

Det är vi som ser till att
din glädje blir bestående
VI KÖPER DITT VIRKE

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 ger dig tid!
• Hemstädning • Företagsstädning
• Flyttstädning • Trappstädning
• Kontorsstädning • Ledsagning
• Enklare trädgårdsarbete
• Inköp m.m.
Välkommen att kontakta oss!

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

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

Vi är ett arbetsintegrerat
socialt företag!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Konsum Råneå .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0924-100 68
Riströms Rör  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0924-105 30
OK Råneå .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0924-100 90
Ängebysågen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0920-74829
Lindströms Golv& Bygg .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0924-102 00
Jämtöns Skogsfrakt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0924-311 22
Vitå Byamän .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0924-300 63

PA´s Värme & Rör AB  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0921-130 40
Ralfs Truckutbildning .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 070-632 96 11
Electromec .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 070-583 11 37
Revholms Eltjänst .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 070-654 04 67
Vitåfors Maskinmuséum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 070-336 30 88
FIN Snickeri AB .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0924-55620

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

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

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

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

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

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

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

Väl mött i fina miljer
- Privat kund som företagskund

Cantrumtorget i Boden

Carola Hansson

Adress: Sörbyn 807
961 97 GUNNARSBYN
Telefon: 070-53 55 300
Mail:
carola@carolastad.se
Web: carolastad.se

Nyttja Rutavdraget!

Br Andersson
Avafors och Luleå

CAROLAS MODE

Välkomna!

www.eg-bygg.se

ulfmalare23@gmail.com

CAROLASTÄD

Måleri

070-556 65 14
070-647 11 39

Damkläder

070-535 53 00

Vardagar 11-17
Lördagar 11-14

Välkomna in!

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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Nya

MPV ab

Utför allt inom branschen!
Malmströms
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
Mobil 070-534 06 96
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

8-21

010-747 82 40
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