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Hit till Stadi Gård i Högsön flyttade vi in i
december 2015. Vi som bor här är Nina
Krutrök, André Krutrök och vårt barn Harry
Krutrök. Vi väntar även in ett syskon i December.

har vi sålt dem till en gård i Umeå. Från i
sommar har vi skaffat slaktsvin istället.
Till nästa år planeras inköp av fjällkor som
kommer att gå som mjölkkor hos oss.

Intresset för lantbruk och självhushållning drog
oss hit samt närhet till skola (som tyvärr stängt)
och förskolor.

Vår idé är att, förutom att vi tycker det är kul och
lärorikt med självhushållning, kunna ha mat och
mjölk på bordet trots bistrare tider (som
förhoppningsvis inte kommer!).

Vi började med några hönor som vi fick låna av
en av de trevliga byborna första året vi flyttade
hit (de fick stanna kvar sen) och sen har det
fyllts på med djur under åren.

Men även att man lever mer efter årstiderna och
är mer medveten om dem. Sen att Harry tycker
att det är ett roligt och lärorikt liv här på gården
gör det inte sämre.

Vi hämtade linderödsvin som vi tog kultingar på,
sen flyttade det även in Gotlandsfår och Gutefår Det finns en enorm kunskap och vilja att lära ut
hit. I år flyttade även Gotlandskaniner in hos oss. om bondelivet och lantbruk i denna vitådal och
Linderödssvinen har vi haft några år, men i år
vi gör vårt bästa för att suga upp allt vi bara kan.

Vi odlar en del mandelpotatis och rotfrukter på
åkern som är en stor del i vår kost under året.
Även ett gäng jordgubbsplantor har börjat breda
ut sig över åkern. I växthuset brukar vi odla
tomater och gurkor som vi kan njuta av under
sommaren.
Våren och Sommaren innebär även en del jobb
med bygge av hagar, lamningar, fårklippning
och klövverkning. Potatis ska sättas, frön ska
sås och hö ska slås och däremellan ska vi
andas också.
Till hösten skördas potatis, rotfrukter och bär.
Bären syltas och saftas. Potatis och rotfrukter
läggs i lådor och allt förvaras sen i matkällaren
som håller kallt hela året. Djur slaktas och fyller
frysarna med kött som sen tillsammans med det

vi odlat utgör vår mat under året.
Till vintern betäcks djuren och till våren kommer
deras avkommor och allt börjar om igen, en bra
och härlig cirkel!
Självhushållning är inget man blir rik i pengar på
men vi vet var maten kommer ifrån och hur den
blir till samt vilket enormt arbete varje matbit har
bakom sig. Detta gör att man värdesätter varje
tugga.
Viktiga kunskaper som håller på att glömmas
bort!
//Familjen Krutrök på Stadi Gård
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Fotbollen är igång och Vitå IP har fått en tredje boulebana.
Ja då har så precis midsommarafton passerat och
även midsommarfirandet fick ställas in pga
corona. Trots det så var ett gäng på plats vid
storåbron för att släppa dryga 250 ankor i årets
ankrace som trotsallt genomfördes med försålda
ankor. Det small bara till så var ankorna sålda,
Vitå BK får ödmjukast tacka för ert stöd. Man kan
nästan säga att ankorna i år såg till att det numera
står en tredje boulebana klar på Vitå IP.
PRO ringde och sa att nu är de så många som
spelar så de får vänta så länge då det bara är två
banor. Och här gick det så fort från ord till
handling så vi hann inte ens ha ett styrelsemöte
och klubba bygget innan det var igång. Nu står det
klart och vi hoppas att PRO med flera använder
banorna och har roligt där.

Mårten Larsson
Ordförande

Sen senaste bladet har också FHM öppnat upp
för seniorfotboll och vi har hunnit ha två matcher
i DM under midsommarveckan, båda på Vitå IP.
Måndagen så stod vi för en riktig skräll då vi slog

Ludvigs tankar då fotbollen dragit igång

div 4 laget Ersnäs IF med 3-2, och på torsdagen
så spelade vi 1-1 mot Unbyns IF. Nu återstår en
match i det gruppspelet mot Boden City borta,
vinner vi den så går vi till kvartsfinal i DM.

P:S Vitå BK har fått 10 000kr av Luleå Energi
och 10 000kr av staten som kompensation för
intäktsbortfall i coronans spår. Vi vill här framföra
vårt stora tack för det.

Själva seriespelet börjar i månadsskiftet juli/
augusti och jag tror att serien kommer att bli
riktigt jämn. Våra ungdomar är också igång och de
har varit riktigt duktiga i år, mer om dem på
annan plats i bladet. Dock vill jag tala om att
Cecilia Johansson har blivit tränare för våra allra
minsta spelare, välkommen in i ledartrojkan
Cecilia.
Nästa evenemang som står för dörren är ju
fotbollens dag, som det nu ser ut så kommer den
att ställas in, men vi väntar till början av juli för
definitivt beslut om den.
Även i detta bladet hittar ni en hel del läsning som
inte har med fotboll att göra, bla mer historia och
ett besök hos Krutröks i Högsön. Ha en fortsatt
trevlig sommar så hörs vi i tredje bladet.
Mårten

Rivstart för våra ungdomar!

Ja då var det äntligen igång med
seniorfotboll.
– Jo den 14e juni så släpptes seniormatcher
igång. Spelarna har verkligen haft en otroligt
lång försäsong i år.

Om ni inte går vidare i DM, kommer ni spela
några träningsmatcher inför seriepremiären?
– Vi har inte bestämt oss om hur vi gör med det,
men vi skall förbereda oss på bästa sätt till
seriestarten.

Onsdagar är träningsdagar för våra ungdomar, och wow vad det myllrar av liv och rörelse på Vitå
IP dessa dagar. Antalet barn som tränar ligger på mellan 20-30 st per träningstillfälle, och det är
med stor glädje vi kan meddela att ledarstyrkan har utökats med Cecilia Johansson. Jättekul att
Cecilia nu tar hand om våra minsta spelare, där det verkligen handlar om nyfikenhet, glädje och
en del bus då man skall introduceras i sporten fotboll.

Men ni var snabbt på det, match redan dagen
efter den 15e juni.
– Premiär i Coop cup (DM) hemma mot Ersnäs,
vi gör en riktigt bra match och vinner mot ett
stabilt div 4 lag med 3-2.

Har du något annat du vill berätta för
våra läsare?
– Jag måste säga att våra killa från fjolårets
ungdomslag har verkligen tagit för sig i år, verkligen
kul och det visar på hur viktigt det är att vi kan ha
ungdomslag så högt upp i åldrarna som möjligt i
föreningen.

Vi har fått ett samtal från Norrbottens fotbollförbund om att vår grannförening Töre SK har
skakat liv i ungdomsfotbollen igen och de ville gärna möta oss under sommaren. Detta kommer
bli perfekt, då kommer alla våra spelare kunna få matcher under året.

Och snabbt var det dags för nästa match
även den på Vitå IP.
– Egentligen så var det en bortamatch mot
Unbyn, men Unbyn lägger om sin plan och
frågade om vi kunde spela i Vitå istället. Jo den
spelades bara tre dagar senare. Det blev en tight
match nästan helt fri från målchanser med
slutresultatet 1-1.
Det är en fyralagsgrupp så det återstår match
mot Boden City borta, vad gäller inför den?
– Helt säker på hur det blir är jag inte, men
vinner vi mot dem så bör vi vinna gruppen och i
så fall gå till kvartsfinal.

Sen skall du få äran att släppa en nyhet från
föreningen!
– Haha, ja vi har väl en grej vi borde kunna bli
bättre på i föreningen och det är sociala medier. Vi
kommer nu i alla fall att starta upp ett instagramkonto, så leta reda på namnet vitabk fotboll så ska
vi förhoppningsvis kunna hålla er informerade även
via den kanalen.
Tack för att du tog dig tid.
–Det var så lite, får passa på att önska
alla en riktigt skön sommar.

Vårat P9 lag som är anmälda till seriespel har redan i skrivande stund hunnit med fyra matcher
på hemmaplan i Vitå. Först spelade man två matcher mot Gammelstad i ett ruggigt regnväder
den 7e juni. Första matchen kämpade man sig till en seger, medan den andra slutade med
förlust.
Nästa lördag 13e juni var det dags för dubbelmöte mot Notviken, nu i strålande solsken.
Återigen så kunde man vinna den första matchen, efter ett otroligt bra kämpande. I den andra
matchen så höll man spelet och siffrorna jämna tills det återstod några minuter, då hade krafterna tagit slut i värmen och Notviken kunde vinna den matchen. Ny match redan under midsommarveckan, då mot Notviken borta, mer om den och övriga matcher i nästa blad. Förhoppningsvis också från någon match mot Töre SK, då alla våra ungdomar kan få vara med och spela.
Det var allt från ungdomarna för denna gången.

TABELL OCH RESULTAT, DIV 5 HERRAR
Omgång 1

Omgång 5

Omgång 9

2020-07-30 Bergnäsets AIK 3 - Vitå BK..............................................0-0

2020-08 Haparanda FF 2 - Parkalompolo IK......................................0-0

2020-09-09 IFK Kalix 2 - Haparanda FF 2...........................................0-0

2020-08-01 Gammelstads IF - Pålänge GIF/Gammelgårdens IF......0-0

2020-08-15 Gammelstads IF - Kiruna FF 2.........................................0-0

2020-09-12 Pålänge GIF/Gammelgårdens IF - Parkalompolo IK.....0-0

2020-08-01 Parkalompolo IK - Pol/Svanstein FF..............................0-0

2020-08-16 IFK Kalix 2 - Pol/Svanstein FF.........................................0-0

2020-09-12 Vitå BK - Jokkmokks SK..................................................0-0

2020-08-02 Haparanda FF 2 - Överkalix IF/Övertorneå SK..............0-0

2020-08-1 Pålänge GIF/Gammelgårdens IF - Överkalix IF/Övertorneå SK.0-0

2020-09-13 Överkalix IF/Övertorneå SK - Kiruna FF 2......................0-0

2020-08-25 Jokkmokks SK - Kiruna FF 2....................................0-0

2020-10-04 Bergnäsets AIK 3 - Jokkmokks SK..................................0-0

2020-09-14 Gammelstads IF - Bergnäsets AIK 3..............................0-0

Omgång 2

Omgång 6

Omgång 10

2020-08-05 Pålänge GIF/Gammelgårdens IF - IFK Kalix 2...............0-0

2020-08-21 Pol/Svanstein FF - Pålänge GIF/Gammelgårdens IF.....0-0

22020-09-15 Haparanda FF 2 - Pålänge GIF/Gammelgårdens IF.....0-0

2020-08-05 Vitå BK - Gammelstads IF...............................................0-0

2020-08-22 Parkalompolo IK - Bergnäsets AIK 3..............................0-0

2020-09-20 Jokkmokks SK - Överkalix IF/Övertorneå SK................0-0

2020-08-05 Överkalix IF/Övertorneå SK - Bergnäsets AIK 3............0-0

2020-08-22 Överkalix IF/Övertorneå SK - Vitå BK............................0-0

2020-09-20 Kiruna FF 2 - Pol/Svanstein FF........................................0-0

2020-08-05 Pol/Svanstein FF - Haparanda FF 2................................0-0

2020-08-22 Kiruna FF 2 - IFK Kalix 2...................................................0-0

2020-09-20 Parkalompolo IK - Vitå BK..............................................0-0

2020-09-09 Kiruna FF 2 - Parkalompolo IK.......................................0-0

2020-08-23 Jokkmokks SK - Gammelstads IF...................................0-0

2020-09-21 Bergnäsets AIK 3 - IFK Kalix 2.........................................0-0

Omgång 3

Omgång 7

Omgång 11

2020-08-08 Parkalompolo IK - Jokkmokks SK..................................0-0

2020-08-29 Gammelstads IF - Parkalompolo IK...............................0-0

2020-09-26 IFK Kalix 2 - Gammelstads IF...........................................0-0

2020-08-08 Bergnäsets AIK 3 - Pol/Svanstein FF.............................0-0

2020-08-29 Vitå BK - Pol/Svanstein FF..............................................0-0

2020-09-26 Överkalix IF/Övertorneå SK - Parkalompolo IK............0-0

2020-08-08 Gammelstads IF - Överkalix IF/Övertorneå SK.............0-0

2020-08-29 IFK Kalix 2 - Jokkmokks SK..............................................0-0

2020-09-26 Pol/Svanstein FF - Jokkmokks SK..................................0-0

2020-08-09 Haparanda FF 2 - Kiruna FF 2..........................................0-0

2020-08-30 Bergnäsets AIK 3 - Haparanda FF 2................................0-0

2020-09-27 Pålänge GIF/Gammelgårdens IF - Bergnäsets AIK 3.....0-0

2020-08-09 IFK Kalix 2 - Vitå BK.........................................................0-0

2020-08-30 Pålänge GIF/Gammelgårdens IF - Kiruna FF 2...............0-0

2020-09-27 Vitå BK - Haparanda FF 2................................................0-0

Omgång 4

Omgång 8

2020-07-25 Pol/Svanstein FF - Gammelstads IF...............................0-0

2020-09-05 Pol/Svanstein FF - Överkalix IF/Övertorneå SK...........0-0

2020-08-12 Överkalix IF/Övertorneå SK - IFK Kalix 2........................0-0

2020-09-05 Haparanda FF 2 - Gammelstads IF.................................0-0

2020-08-12 Vitå BK - Pålänge GIF/Gammelgårdens IF.....................0-0

2020-09-05 Kiruna FF 2 - Vitå BK IP....................................................0-0

2020-08-13 Jokkmokks SK - Haparanda FF 2.....................................0-0

2020-09-06 Jokkmokks SK - Pålänge GIF/Gammelgårdens IF.........0-0

2020-08-16 Kiruna FF 2 - Bergnäsets AIK 3........................................0-0

2020-09-06 Parkalompolo IK - IFK Kalix 2.........................................0-0

Bergnäsets AIK		
Gammelstads IF		
Haparanda FF 		
IFK Kalix 2
		
Jokkmokks SK 		
Kiruna FF 2 		
Parkalompolo IK 		
Pol/ Svanstein FF		
Pålänge GIF/ Gammelgårdens IF
Vitå BK
		
Överkalix IF/ Övertorneå SK

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3

Nummer 2 - 2020
sca.com/skog

Att äga skog
ska vara enkelt
och tryggt
När du väljer SCA får du en samarbetspartner som
är trygg, lokal och långsiktig. Våra tjänster täcker
skogsägarens hela behov – från skogsbruksplan och
skogsvård till gallring och slutavverkning.
Kontakta oss så berättar vi mer!

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

Tel. 0924-102 00

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

0920-194 15
Murbruksvägen 10
973 45 LULEÅ

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

KAMPANJPRISER

på gräsklippar-traktorer och Rider.

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.
Vi har det mesta i lager inom Skog & Trädgård.
Välkommen in!
handelsbanken.se
Affärsvägen 4, 955 31 Råneå

Murbruksvägen 13, Luleå
0920 - 22 55 00
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NFR NORRLANDSFORDONSREP AB
VI UTFÖR ALLA TYPER AV
REPARATIONER PÅ PERSONBILAR,
LASTBILAR, TRAKTORER, M.M.

   
  

Vi finns vid Lindströms i Råneå

BR KARLSEN AB

073-181 26 88

070-603 11 91

Oss kan du räkna med
i skogen.

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

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

Kontakta Tomas på 070-382 09 01

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

Råneå • 0924-100 90
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Pennor med tryck!

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

HUSBILAR aOCH
y MPV ab
N
HUSVAGNAR
Annonsör

Annonsör

Annonsör

Sidan

Sidan

Sidan

Ny, om- och tillbyggnader • Reparationer
300 st
• Allt för bygget • Glas, färg, tapeter,
2.490:exkl moms
järnhandelssortiment
Välkommen till Norrlands största

Utför
allt
inom
branschen!
husbil- och husvagnshandlare!

Annonsör

Annonsör

Annonsör

Allt inom gräv- o
traktorarbeten

Malmströms
Plåt & Ventilation AB
Namn: ________________________________________ Adress: ________________________________________________________________
0924-300 73
Sidan

Epost: kometen@grafex.se
Sidan

Tel. 0924-102 00

Sidan

0923-64 06 53

B-G 070-675 82 12

Vinnare
av annonsklipptävling nr 1, 2020 Margareta Eriksson och Yngve Långström, båda Råneå
E-mail:
lindstroms.golv.o.bygg@telia.com

Mobil 070-534
96 Andersson Öberget 67 95596 Vitå
Grattis till 2 Sverigelotter
vardera.
Ni kan50maila
era svar till vitagunnar@telia.com
eller06
Gunnar
Gjutvägen 8, Boden
• Tel 0921-180
• www.bothniafritid.se
Välkommen till vår butik på Kängsövägen 19

Metallskrot

Öppet: Måndag-fredag 7.00-17.00 • Lördag 10.00-13.00

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.

SPARA DETTA!
SPARA DETTA!

Töreforsvägen 13, 950 40 Töre

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.

CENNETH LÖF 70 ÅR

Det här var vårt lag i den första träningsmatchen mot Luleå SK.
Håll utkik på Fb eller affischer!
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FÅR OCH VALLHUNDAR I VITÅDALEN

Varje sommar i början av juni flyttar vi får med lamm till beten i Vitådalen.
Vi tar då hjälp av våra arbetande vallhundar och promenerar med tackor
och lamm från Strömsund, via gamla Högsövägen och Vitåvägen upp till
de ängar som vi får låna för bete. Denna fårflytt är för oss alltid lika rolig
och en av årets stora höjdpunkter. Fåren är glada att äntligen få komma ut
på bete, hundarna är nöjda med att få göra ett hederligt arbete och för oss
själva (jag och Mari), är det då vi får kvitto på att den träning som vi lagt
ner på hundarna har fungerat. Jag tänker i denna artikel berätta om våra
får och hundar samt lite om hur vi tränar hundarna.
Vi har för närvarande 50 tackor. Dessa är i grunden blandrasfår men
genom att vi under de senaste åren huvudsakligen ha använt pälsfårsbaggar blir de alltmer av rasen grå pälsfår (gotlandsfår). 30 tackor fick träffa
baggen i november, vilket gav 50 lamm i april. De 20 tackor som inte fick
träffa baggen var ungtackor som behöver växa till sig ett år till innan de är
mogna att bära lamm. Totalt har vi alltså ca 100 får som nu är ute på
beten. För fårens skull är det bra om betena är parasitfria, därför blir det
lite olika ängar som betas år från år. Får är bladätare och vill gärna kunna
välja vilka blad de äter. Stora ängar med många örter blir då bra, i år betas
de vidsträckta ängarna nedanför Vitåskolan. Under senare häften av
sommaren kommer vi skilja ut lammen från tackorna och då behövs nya
områden, gärna slagna ängar med frodig återväxt. Vilka dessa ängar blir
återstår att se. Det bukar sällan vara problem att finna fina beten i Vitådalen och vi tycker som sagt att det är kul att flytta djuren till nya hagar.
Vi har sex Border collies i olika åldrar som hjälper oss i arbetet. Många
som vi möter under fårförflyttningar eller träffar på vallhundsuppvisningar
uttrycker beundran för hur duktiga hundarna är, och det tycker vi också :-).
Hundarnas kapacitet grundar sig dels i nedärvda vallningsinstinkter, dels
på hur vi utbildar hundarna. I grunden handlar vallning om att flytta djur på
ett lugnt, säkert och så stressfritt sätt som möjligt. God djurhantering är
därför A och O inom vallning. Bland det första vi lär en valp är att ”bete sig
schysst” bland fåren. Inga omotiverade inrusningar eller omotiverat bruk
av käkarna är tillåtet. Hunden måste i alla lägen kunna vara med och
känna sig trygg med både människor och får. Vi ägnar därför många
timmar till att bara vara i fårhuset. När valpen börjar känna sig säker, ger vi
den enkla jobb som exempelvis att hålla undan djuren vid utfodring. Även
fåren behöver vara trygg med både hundar och människor. De måste lita
på att ledaren (jag som förare) är lugn, behärskar situationen och har
kontroll på hunden. Detta är särskilt viktigt om det handlar om en ung
orutinerad hund.
Allteftersom byggs hundens självförtroende upp, den lär sig att fåren
flyttar på sig om den beter sig bra. Varje hund är unik och kan ha olika
sidor som behöver tränas på olika sätt.
För att komma vidare i arbetet och utveckla en bra vallhund som klarar lite
svårare jobb, exempelvis flytta en större flock med tackor och lamm längs
en trafikerad väg, är kommunikationen mellan förare och hund viktig.
Därför behöver hunden lära sig kommandon som höger, vänster, framåt,
sakta, ligg och stanna. Sådana kommandon är sällan svåra att lära in. Om
hunden har förstått att fåren ska flyttas i ett visst tempo och i en viss
riktning kommer det att kännas naturligt då jag som förare lägger på ett
kommando för att förtydliga uppgiften. Ur hundens perspektiv jobbar vi

tillsammans. Hunden tycker att jag är en bra arbetskompis som är värd att
respektera om jag gör min del av uppgiften. Handlar det om att flytta får
upp till Vitå kan det gälla att jag sköter min sida av flocken och att hunden
sköter sin sida. För att lösa en sådan uppgift är det viktigt att både hunden
och jag själv förstår fåren, till exempel har koll på vad ledartackan eller den
ständigt obstinata ungtackan har för planer. Det är när man når ett sådant
samarbete mellan hund får och förare som vallning blir en riktigt häftig
upplevelse.
Förutom bra vallningsinstinkter och bra träning behövs också rutin. De
äldsta hundarna är de som oftast har mest erfarenheter och de som oftast
väljs för de längre förflyttningarna. Vår äldsta hund heter Kalix och är 7,5
år. Han är lugn, självsäker och ärlig, dock inte världens snabbaste. Han
har mycket pondus och en lugnande inverkan på djuren. Kalix läser trafik
bra och är fantastiskt duktig i att hålla fåren i rätt körfält så att övrig trafik
kan passera. Som unghund var han framgångsrik på tävlingsbanorna och
kom bland annat tvåa på unghunds-SM i nötvallning. Han har också
representerat Sverige i nordiska mästerskapen i fårvallning för unghundar
som gick i Norge. Nu för tiden tävlar han inte så mycket. Han gillar inte finlir
och tycker inte att det är kul att träna detaljer. Han åker hellre traktor och
ser på när unghundarna gör de enklare uppgifterna. När de gör bort sig
hoppar han gärna ur traktorn och reder upp situationen.
Inez, 7 år, är också en duktig och framgångsrik hund, tyvärr lider hon av
hösnuva, vilket naturligtvis inte är optimalt för en vallhund, men är det kallt
och regnigt väder kan hon uträtta stordåd. Nästa hund i åldersordningen
är Glim, 5 år. Han är ganska duktig på det mesta men inte superbra på
något. Hans bästa gren är nog att sortera får, exempelvis skilja ut bagglammen från tacklammen.
Den nu starkast lysande stjärnan är Glen, 3,5 år. Han är snabb, knivskarp
och exakt i rörelserna och lika duktig på 10 meters avstånd som på en
kilometers avstånd. Han är framgångsrik på tävlingsbanorna och ligger
bra till på rankinglistorna. Förra vintern kom vi med på europamästerskapen för unghundar som gick av stapeln utanför Amsterdam i Holland. På
bilresan ner parade han sin första tik. Därefter stannade vi till i Danmark i
några dagar och tränade från morgon till kväll på jättestora fårbesättningar
om 700 får i flockarna. Väl framme på tävlingsfältet i Holland var Glen trött
och tyckte att de tre får som stod uppställd för honom på banan inte var så
mycket att bry sig om. Han ville hellre kolla om det fanns några löptikar i
publiken. Det blev därför till att avbryta tävlingen och sätta sig i bilen för en
lång bilresa hem. Nu vet vi bättre och nästa gång vi får möjligheten ska vi
förbereda oss på ett smartare sätt. Vi har även två ungtikar; Jo 12
månader (avkomma efter Glen) samt Jazz 14 månader (inköpt på förra
höstens semesterresa i Skottland). Båda dessa ser fina ut och om ni ser
oss valla på något fält nu i sommar är det troligt att det är dessa som vi
tränar.
Lika skönt som det är att få ut fåren på bete på våren, lika skönt är det att
få hem dem på hösten. Ofta är det ett lite enklare jobb eftersom lammen
då har blivit lite klokare och självständigare.
Avslutningsvis vill jag tacka alla markägare som välvilligt ställer upp och
låter oss vara med både får och bin på era marker. Tack också till alla
trafikanter som visar hänsyn och kör försiktigt när vi är ute på vägarna.
/Gunnar Jonsson
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En sälgpipa hör försommaren till
Nu stiger saven och ger grönskan fart, tiden är inne för sälgpipan.
Ta tillfället i akt och överraska dig själv, dina barn eller barnbarn med en
egenhändigt tillverkad dragflöjt av sälg.
Detta behövs: en sälgbit och en vass kniv.

1

3

5

Välj ut en rak och slät säljbit och
kapa den ca 25 cm.
Skär till blåssidan med ett snitt, nära
ett gammalt skott och tälj till likt ett
flöjtmunstycke.

Gör ett jack för ljudhålet och knacka
sedan på biten med knivskaftet, för
att lossa på barken.

Tälj ändarna på munstycket och
dragbiten släta och blöt ordentligt.

2

Gör ett snitt runt barken, ca 4 cm
in, för att barken ska kunna lossas.
(undvik att få med något skott eller
ojämnhet)

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

4

6

Vrid loss barken och spara den.
Tälj ett spår för luften i munstyckets del. Skär av biten helt
vid ljudhålet.

Passa in delarna i barken så att
det blir ton, ändra tonläge genom
att dra i bakre delen.

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.

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

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

Äntligen jobb
Vi har ﬂera års erfarenhet av olika jobbinitiativ.
Genom att erbjuda praktikplatser underlättas
vägen till jobb för arbetssökande, samtidigt som
det bidrar till att säkerställa företags 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.

Välkommen att
kontakta oss!

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

Rörmokarna

Göte Riströms Rör AB

Rörmokarna

Lanttos Rör AB

En av Råneås absolut äldsta nu aktiva företag är Riströms
som man kort brukar kalla företaget.

Jag träffade Anders Lantto i Högsön för att få en liten
intervju vad som format hans arbetsliv.

Grundat av pappa Göte i början på 50-talet, far till
nuvarande ägaren Lars-Göran Riström 65 år. Allt började
med en mc och en släpkärra som ”firmabil”när familjen
bodde i Högsön. Lars-Göran har allt sedan efter lumpen
1972 alltid funnits med i firman. Sedan ca 20 år tillbaka är
det han som är chefen, även om pappa Göte fanns med
som hjälp innan generationsskiftet.

Varför blev du rörmokare?
Då blev svaret, ”mamma lurade mig för hon sa att morbror
Kalle har aldrig varit arbetslös” och han var ju rörmokare
och på den vägen är det.

En annan som ibland kan misstänkas för att vara chefen är
Elisabeth Lindahl, som också funnit med sedan 1972 på det
administrativa planet hur länge som helst som det känns.
Hon har ansvar för kontoret och butiken. Hon arbetar
fortfarande på deltid med samma arbetsuppgifter
Arbetsbeläggningen bedöms som lagom och något av
pandemin har inte märkts. Lars-Göran har inga planer på att
sluta fast han fyllt pensionär. Som många andra egna
företagare är det en livsstil som kan vara svår att bryta.

Utbildning på VVS-linje 86-88 gav grunderna, men erfarenheten som i alla yrken får man av jobbet. Jobbet för en
rörmokare är ju ganska varierande, allt från avlopp till
installation avavancerade värmepumpar samt service, rep
och tillsyn.
Men om inte Anders kommit in på VVS-utbildningen kanske
han utbildat sig till något inom jordbruket eftersom det
också ligger varmt om hjärtat
Efter en hel del år som anställd, bl.a. hos Riströms Rör tog
han steget och öppnade eget 2006. Hans sambo Päivi bistår
med pappersarbetet och en revisionsfirma själva bokslutsarbetet
Kunderna finns mestadels i Råneå-, Vitå- och Töre älvdalar
samt lite strökunder mellan Piteå och Kalix.
För närvarande är det
bra med jobb, fast en
liten nedgång märktes
i början på pandemin.
Anders trivs med sitt
jobb, så om bara
kroppen håller och
hälsan bra så planerar
han att hålla på till
pensionen. Men först
ska ju Anders fylla 50
år den 2 juli och vi får
således säga grattis

Rörmokarna

wfix VVS & Energi
Det här företaget har ni knappt hört talas om och det beror
på att det är ganska nytt, men ändå mycket erfaren personal
inblandad
Markus Lindberg 47 år som är ägare, har i hela sitt vuxna liv
varit verksam i vvs-branschen. Först som säljare och senaste
8 åren som delägare i PA:s Rör i Boden och Luleå.
Nu ville den andra delägaren fortsättningsvis bara jobba mot
industrin och Markus erbjöds och nappade på tillfället att
fortsätta mot privata kunder samt storkunden Vittjärvshus
där man har alla deras jobb. Så det kan bli jobb från
Stockholm och norrut.
Det blev ett ganska enkelt beslut för Markus att ta. Bara
överta 3 fullfjädrade rörmokare och 4 bilar, samt annan
märkning på arbetskläderna. Markus gör själv en hel del
rörjobb, räknar på jobb och skriver fakturor, m.m. Själva
bokförigstjänsten köps in
Det har varit en fantastisk start med mycket jobb åt främst
kunder i Luleå Kommun. Pandemin märktes inte i början,
men några kunder har tvingats backa på senaste tiden.
Kanske någon som förlorat sitt jobb eller någon som är rädd
för smittorisken
Framtiden anser Markus ser ljus ut. Markus menar att det
säkert beror på att ”vi är duktiga på det vi gör, pålitliga med
tider, efterlämnar bra jobb och således nöjda kunder”. Det
innebär ju också att annonseringen är minimal och ryktet
talar.
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Lokaler att hyra
Forshedsgården

Bagarstugan i Högsön

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

Bokning: Staffan Bergman 070-355 96 99

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

Bagarstugan i Forshed
Bokning: Stina Roos 0924-620 33

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

Bagarstugan i Jämtön

Vitå Bygdegård

Rörbäcks camping och Havsbad

Bokning: Elisabeth Öhman 070-675 82 33

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.

Bokning: Ingrid Åkerström 0924-311 22

Bagarstugan i Vitå
Bokning: Ulla Johansson 0924-300 77

Vitå BK:s Klubblokal

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

Välkommen!
Byar i samverkan
Information:
Margareta Roos Forshed

0924-620 32, 070-668 39 29

Lars Nilsson, Vitå		

0924-350 40, 072-702 70 10

Anna Säthergren, Högsön

070-692 20 31

Eskil Johansson, Jämtön

0924-311 24, 070-676 82 29

www. vitadalen.se

www.jamton.se

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

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

Vill du använda
Vitå BK:s utegym?

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

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

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

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

VITÅDALEN

Fiskevatten

Rikti Dockas

Renoträsk

Sugen på att
spela fotboll 2020?
Div 5 herrar
Kontakta Mårten Larsson,
070-6906544

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

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

Får du inte tidningen?
Hör i så fall av dig till 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

Mot Vouddas

Hovlössjön

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

Dockasberg

Mot Norriån
Renoträsket

Mot Överkalix

Tallberg
Grundforshed

Storkrokberget 307m
tån
Vi

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

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

Långsel
Forshed

Badplats

Hovlössjön/Storsjön

Långsund

Kvarnberg

Djupträsket

Hovlös
Bjurånäsvägen

mot Boden

Hataträsket

Avafors

mot Morjärv
356

Långsmalatjärn

691

Metträsket
Premiär: 8 juni 2019 kl. 19.00
Regnbåge inplantering 600 kr/år
Utsättning 2-3 ggr/år.
Bivacker, eldstäder, handikappbrygga, toaletter.
Fiskekort: Se info www.jamtonsff.se eller kontakta
Stefan Johansson 0924-311 81, 070-353 11 81
Fiskekortförsäljare: Swish på tel. 070-353 11 81 och
notera namn samt datum och starttid för fisket.
Säljställen: Medborgarkontoret Råneå, Camilla
Bäckström Laviksvägen 22, Eskil Johansson
Laviksvägen 63 i Jämtön. 100 m från f.d. affären i
Jämtön finns en postlåda med en gul lapp på, där
fiskekort också kan lösas.

Långtjärn

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

Hjärtstartare finns här:

Vi avvaktar coronaläget.

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

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

p
Klip

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

Repotagetips till

J/V-bladet önskas
Gunnar 070-604 20 90

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

VITÅ BK
Ordf:

Mårten Larsson

070-690 65 44

Kassör:

Gunnar Andersson

070-604 20 90

Sekr:

Cenneth Lööf

070-362 46 72

Ledamöter:

Emil Andersson, Ulla Ahlbäck, Angela Heginuz 		
Ludvig Carlsson, Anders Lantto, Erik Lindström

Suppleanter:

Markus Hedgren
Mikael Jonsson
Bodil Andersson

Medlemsavgift:

Vill du hjälpa?
I alla våra projekt som ständigt
finns behöver vi hjälp. Har du
någon tid över så är vi tacksam
om du kan ställa upp såväl stort
som smått. Vi är en ideell
förening i en liten by och
engagemanget sliter hårt på
många av oss.
Ex: Ledare, bygghjälp, planskötsel,
styrelseuppdrag, bakning,
iordningställande vid evenemang..
Ja listan kan göras lång.
Hör av dig till någon av oss i
styrelsen för Vitå BK

SPELA ALLTID VIA
VÅR HEMSIDA

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

Inställt: Jämtödagen, Vitådalsloppis,
Fotbollens Dag och Grävardagen

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
David Henriksson &
Alexander Easterlinge
Stefan Westman & Amanda Peters

Familj 100:-

Enskild 50:-

Fiskekort köper man enkelt med Swish, nummret är 070-353 11 81
eller i en postlåda hos Camilla Vestman Jämtön eller Eskil Johansson
Jämtön.
Vi planerar ut
Regnbågslax 2-3 ggr/år.
Mer information finns
på www.jamtonsff.se
Där regler och annan
information finns.
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Nedtecknat av sonen Knut Andersson (1910 - 1988) under de sista åren av
hans levnad.
Efter första världskriget blev arbetslösheten det stora problemet för Sverige.
Skogsbruket och trävaruindustrin i kustbygderna inställde driften, många
företag och även enskilda fick gå i likvidation (konkurs) då efterfrågan och
köpkraft helt plötsligt försvunnit. 1922 hade min bror Egon planerat att
emigrera till Amerika men tanken bordlades.

1922

På hösten tog vår far Emil Andersson kontakt med Th Åkerström AB i Kalix
vilken hade förbindelser med engelska köpare av s.k. pitprops (gruvstöttor).
Dessa var randbarkade och kapade längder om 3 - 8 fots längd, 2 - 6 tum i
diameter och mättes i stämpelmått kubikfamn.
Far fick köpa en skogsstämpling av sin morbror Klas Norén (Stolpklas, bror
till Emils mor Maria f. Norén) på Norra hedarna vid Rudtjärn. Den skulle
innehålla 90 kubikfamnar och priset var 1500 kronor. Utbytet blev negativt,
stämplingen gav cirka 60 kubikfamnar. Yttligare en skogsstämpling inköptes
av Axel Lindgrens fastighet för att fylla kontrakterad leverans.
Allt tycktes dock ge mersmak och arbete till flera, bl.a. arbetande bröderna
Helge och Helmer Vikström under vintern 1923 med propskrapningen på
åbacken vid s.k. Lillsågen, cirka 300 meter sydöst om landsvägsbron (på
gamla riskvägen mellan Vitåfors och Töre).
Ett mindre parti timmer sågades vid byasågen på ”hängan” i Vitå, till bräder
som på hösten 1923 såldes till Elin Vikströms affärsfastighet i Råneå som
ytterbrädfodring. Separat till samma engelska köpare levererade långtjärnsborna och hedenborna detta årbetydande kubikfamnar props, framkört till Vitån
från hedenområdet ner till Vitåfors där upplagen blev många och betydande.
Farbror Vilhelm (O W Andersson, också kallad Ville, Emils bror) avverkade
betydandemängder props det året från Gladheden. Den gemensamma separataflottningen som även gällde virke från Lillån gick till Jämtösund där fartyg
avhämtade partiet diekt från ringbommarna.
Hösten 1923 - vintern 1924
Depressionen nådde även Jämtön. Det blev känt att Emil Andersson var
köpare av skog på rot. Affärerna kom i gång med flera fastighetsägare, bland
annat fars kusin Oskar Vikström och August K Anton Holmvall, Felix, Erik
och Klas Larsson (Isavåln)? m.fl. fastighetsägare. Kvantiteten var betydande
efter dåtida skogsbruk, området gällde Jämtöskatan och, upparbetningsplatserna var Degerviken, Lossen och Rörbäck. Ca 500 kubikfamnar props = 6000
kubikmeter, 2000 järnvägsslipers bildades och skeppades. Lastageplatserna
var dels Jämösund, dels Rörbäck.
Minns jag fick följa till Rörbäck då en norsk tremastad stålbyggd
skonare kom för att lasta slipers, en tonårings (13år) upplevelse att
äntra en repstege och trampa ett däck.
Arbetsstyrkan var betydande under vintern. Egon (bror till Knut) var
kusk. Hans dragare var Primus, vår mångårige dragare var i toppform
trotts 20 års ålder. Bland arbetarna kan jag nämna Hesekiel Forsmark,
Ivan Larsson, Fingal Danielsson, Daniel Danielsson, Bernard Andersson, Felix
och Oskar Norén, farbror Ville. Tidigare omnämnda ”Isavålkarlarna” Felix,
Erik och Lars Larsson (från Jämtön), Konrad Söderberg, Alfred Andersson,
Helge Vikström (alla tre från Vitå), Oskar Sundström från Jämtön m.fl.
Norrbottens handelskammare, som ansvarig för Svensk officiell mätning av
exportträ, hade i sin tjänst redan 1924 min kusin Sven Nilsson, ”Järp-Sven”
(Knuts och Svens mammor var systrar från Vitån 14 Jandåvis). Han var en
duktig instruktör för männen som skötte propskapningen.
Rundvirkeshandeln 1924 kom till C Vilh. Svenssons Trävaru AB med kontor i
Norrtelje. Deras inspektor för Norrlands var en smålänning vid namn Mauritz
Holmström, tel Luleå 1150. Samarbetet var ömsesidigt uppskattat och
givande.
1925
Vidgande företagsramar. Sågverksrörelsen tar vid. Hösten 1924 inköpte far
flera skogsstämplingar däribland en stämpling på Högheden, Vitån 2:2, av
Fabian Lindroth. Körare för virkespartiet blev Erik Pettersson, ivrig och orädd
16 åring (Äldre bror till Teodor och Margit Pettersson, senare bosatt i
Randijaur, Jokkmokk). Propsvirket gick ned till älvstranden där hyfsning och
kapning var ett tacksamt arbete för Vitåfors äldre arbetarkår; NO Andersson,
Alfred Larsson och Fritjof Kristoffersson m.fl.
Betydande mängder såväl props som timmer inköptes för leverans från
Långtjärn och Heden. En stämpling lång slanskog inköptes av Tycko Groth,
Heden. Propsvirket bearbetades på älvstranden ”Storslätten”.
Den 10 januari 1925 upprättades köp med Åke Larsson järnhandel i Kalix av
ett cirkelsågverk med 25 hk elmotor. Köpesumman rörde sig om 1500 kronor

för sågbänk med klinga och s. k. balatarem, 650 kronor och Asea elmotor 25
hk fritt monterad med säkerhetsapparat och pådrag. Affären var negativ för
säljaren (svårt att få fram till kontrakterat pris) och utlöste ett livslångt
respekterande av varandra mellan Emil Andersson och Åke Larsson.
Sågen placerades på älvbacken sydväst om Johannes Jakobssons ladugårdslänga i Vitåfors. Dit kom timmerfororna från Heden och Långtjärn och övriga
avverkningar runt Vitåsskogen.
Även byasågen på Hängan förhyrdes för vintermånaderna. Timret togs bl.a.
från en stämplingköpt av Arvid Johansson från Ormängesheden, tämligen grov
tallskog. Edvard Groth levererade en del grövre timmer från Brännbacken.
Övriga leverantörer var bl. a. Arvid Vikström och Edvard Larsson.
Arbetarna på Hängan var Johannes Gabrielsson och Oskar Norén, Elis Nilsson
var bärare och jag, Knut Andersson, gjorde min första kontakt med sågverksindustrin som bakkapare, 14 ½ år i bandskorna. Elis Nilsson var en sällsam
och hurtig arbetare. Sågutbytet var planerat att bli största mängd sparrar, ett
parti s.k. skarpkantiga med priser närmast O/S. Även ett parti O/S gran 1 ½
ggr 5 tum golvträ ingick i partiet. Dessutom ett parti s.k. kantholz, endast
klingan hade vidrört alla fyra sidorna. Hästtransporterna gjorde att virket fanns
i Strömsunds hamn när skeppningstiden var inne i juli 1925. Två M/S lastades,
Sirius av Husum och Boren. Skeppningskvantitet var cirka 130 standard
= 22 000 kubikfot.
Från avverkningen på Jämtöskatan blev även något 1000-tal timmer som i
ringbom bogserades till Strömsund och sågen placerades där på sommaren
varvid nämnda timmerparti förfrågades. Arbetsstyrkan var omplacerad och
omfattade nu bl. a. Axel Jakobsson, Elis Nilsson och emellanåt även Algot
Granström som bakvedskapare. Propsleveransen under 1925 nådde också årets
topprekord, med vitåflottningen och kustvirket rörde sig kvantiteten om 700
kubikfamnar. Ett tacknämligt sjåarjobb för jämtömännen; förtjänsten vid
propslastning översteg alltid övriga sjåarjobb med 40-50 procent.
Vintern 1925 bar bl.a. två kördrängar för häst i tjänst, nämnligen Verner Strand
och Hermes Lindroth.
1926
Sågverksrörelsen måste breddas. För att lättare placera vissa dimensioner och
kvaliteter måste dessa vidareföräldlas. Den 15 februari 1926 skrevs avtal med
Beronias AB Eskilstuna om leverans av en hyvelmaskin. 5-kuttrig med nödiga
stål och remmar, att levereras under våren.
Priset var drygt 6 000 kronor och betalningsavtalet löpte på två år.
Den 1 april 1926 var maskinen att avhämta på järnvägen i Avafors. Transporten gick på kälkar och stege efter häst. Den drygt två ton tunga maskinen
ansågs för tung att dras hem av häst, varför en häst ställdes baktill med
motställda skaklar att skjuta på lasten. En tredje häst transporterade dessutom
diverse tillbehör.
Vilhelm Jakobsson med Svarten, våran Primus och Felix Noréns märr med
Felix som förare stod för transporten. Första etappen gick till Vitå och efter
långfredag och påsk gick transporten fram till Strömsund tredjedag påsk 1926.
Hyvlerianläggningen måste inordnas i en byggnad.
Tomtområde: redan 1925 avtalades med smålandsfödde köpmannen Jonas
Jonsson i Råneå om förhyrning av land- och strandområdet intill gamla
masugnskajen i Strömsund. Området var älskvärt.
Årshyran föreslogs till 150 kronor. ”Nog får du det”, uttalat på bestämd
smålandsdialekt. På Strömsundshamn stod ett stort stolpskjul cirka 10 ggr 25
meter som vi fick köpa. Det flyttades upp i viken, blev försett med väggar och
dörrar på gavlarna för att fungera som lagerlokal m.m.
Den 22 juni 1926 premiärkördes hyvelmaskinen. Johannes Gabrielsson (från
Högsön) och Elam Selberg (från Niemiholm) stod för uppmonteringen.
I anslutning till hyvleriet monterades också cirkelsågsbänken och den
kompletterades med timmerspel och uppfodringsbrygga för att ta timmer från
vattnet. Så kunde sågningen pågå vintertid på inlandet och sommartid permanent i Strömsund.
Även till 1926 års skeppningssäsong hade två skutlaster O/S trä och sparrar
arbetats fram för skeppning. M/S Leopold av Hälleviksstrand intog trälast i
Strömsund 12 – 18 september 1926.
Avverkningarna inom Vitådalen var betydande med flottning i Vitån och
Lillån. Timmer, props och även slipers flottades från Orrberget, Vitån 16 och
skriften längre ned, bl a Erik Hammars vid ”Fräkenrået”. Karl Bernhard
Lindroth var körare med egna hästar, Erik Larsson huggare och sliperbilare. I
Jämtösund gick flottgodset genom sortering och timret drogs till Strömsund
för sågning.
Flottningen på Lillån var en upplevelse för mig, ynglingen Knut
(15 ½ år). Fastän oinvigd fick jag bära en ryggsäck med sprängämnen och stubin. Sprängning var snabbt nödvändigt om bröt
uppstod. Ett sådant ingripande fick jag göra i flottningens slutskede.
Den s.k. bottenisen i ån började lossna och flyta upp fläckvis. Den av
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militären timrade bron var lågbyggd i förhållande till vattenytan. I det läget
kom en timmerstock att fastna i åbottnen med förändan och
under brobanan med den andra. Resultatet blev att efterföljande
virke började bilda bröt under bron. I min patrullering upptäckte jag
saken direkt, högg en lång björkruska, band en dynamitgubbe i
toppen, tände och satte den i brötens fot. Den lossnade och gav sig
iväg mot fjärden under brak och don till ynglingens glädje och
tillfredsställelse.
Flottningsarbetarna, som jag minns, var Egon Andersson, Oskar Norén, Erik
Larsson, Ruben Hansson, Ingvar Strand (reste sedan till Amerika), Helmer
Nilsson och Emil Jakobsson.
Före och under skeppningssäsongen var arbetsstyrkan utökad. Virket skulle
justeras och transporteras fram till hamnen och allt var klart till utsatt tidpunkt.
1926 var dessutom Elis Nilson, Axel Jakobsson, Hjalmar Larsson, Nils
Andersson m.fl. i arbete.
I byggnationerna på sågen i Strömsund minns jag även Oskar Norén, Emanuel
Strand och Severin Holmkvist.
Hästtransporterna gällde för allt sågat virke. Våra två egna hästar var dagligen
i arbete på väg mellan Vitåfors och Strömsund, många dagar två vändor, eljest
1 ½ , ”Liljannestugan” var logement under 1926 års arbetssäsong.

Leveranser från Töre hamn
M/S Dana av Nordvik leverade 70 std tiden 23 – 28 juli 1936.
M/S Alice av Göteborg den 19 – 24 augusti 1936.
M/S Alice av Göteborg återkom 28 juli – 3 juli 1937 för 56 std trälast till
Trelleborg.
M/S Persivald av Viken intog 23 – 28 juli 1937 cirka 65 srd för leverans till
Landskrona.
M/S Dana av Nordvik intog den 1 – 5 augusti 1938 cirka 70 std.
M/S Mazeda av Djupekås ingod 12 – 17 augusti 1938 cirka 65 std trälast.
1939
Här tog pappa Knuts anteckningar slut. Kanske hann han inte skriva ned mer,
kanske kom det annalkande världskriget att sätta stopp för verksamheten.
Knut avled hastigt den 22 februari 1988.
Emil Andersson omkom tragiskt i en olycka i oktober 1940 då han hamnade
under ett tippspärr lastat med sprängsten.
Renskrivet av Knuts dotter Gunvor Jernberg i maj 2010.
Jag har inte ändrat texten med gjort förtydliganden (inom parenteser med
kursiverad stil).

1927
Våren 1927 var verksamheten livlig vid sågen i Strömsund. Därtill kom
uppbyggelsen av en bostadsbarack att kräva en extra arbetsinsats. Byggnadsarbetare var Oskar Nilsson, Oskar Norén, farbror Ville och som murare Georg
Forsberg. Elis Nilsson hade nu emigrerat till Amerika och i hans ställe kom
Sigvard Andersson (Villes son, Knuts kusin) att bli fast anställd i företaget för
många år. Som mat- och nattlogement förhyrdes Lars Lunds bagarstuga på
backen på östra sidan sundet. Den nya bostadsbaracken var dock inflyttningsklar den 20 juni 1927. Det sågade virket 1927 levererades till Bergholm &
Svanberg AB Axelsvik. Det lastades i pråmar ute i sundet för att bogseras till
Axelsvik där det vidareförädlades med klyvning och hyvling.
Vid Jämtösunds sågverk ägde Bergholm & Svanberg AB Axelvik en mindre
ångmaskindriven bogserbåt med namnet Rex, skeppare var Eliet Åhrström
från Strömsund och maskinist ? Johansson (Joel Johanssons son). Rex inlejdes
vid behov för bogseringsarbete med timmer och props.

Fartyg som levererade sågat trä under åren 1925 – 1939
Leveranser av Emil Anderssons firma.

Leveranser från Strömsund
Som första fartyg med Emil Andersson som avlastare var M/S Sirius av
Husum. Trälast från Strömsund juli 1925. Öven så M/S Boren av ? Trälast från
Strömsund 1925.
M/S Leopold av Hälleviksstrand intog trälast 12 – 19 september 1926
M/S Abraham av Brantevik trälast i Strömsund.
M/S Familjen av Djupekås trälast i Strömsund 1931.
M/S Gerd trälast i Strömsund 1933.
M/S Signe trälast i Strömsund 3 – 7 augusti 1933 för Tor Vennberg.
M/S Aina trälast i Strömsund 31 juli – 3 augusti 1934.
M/S Aina trälast i Strömsund 31 juli – 12 september 1934
M/S Fride av Höganäs trälast i Strömsund 30 juli – 3 augusti 1935.
(foto finns i Knuts kvarlämnade fotoalbum.
M/S Viking av Skärhamn träkast i Strömsund. Sista fartyg med trälast,
levererat av Emil Andersson. Från 1936 leverras trälasterna från Töre hamn.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!

För 100 kr per familj och år får du tillgång till hela bild- och artikelarkivet och dessutom
möjlighet att bidra till utvecklingen av webbplatsen. Gå in på vår hemsida: www.raan.nu
och registrera dig under Bli medlem. E-post: info@raan.nu
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Säljer, monterar och
underhåller alla Prido portar
Däckservice personbilar, traktorer,
lastbil och entrepenad
Uthyrning av skylift och
fordon av alla sorter

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

Gym

Pennor med tryck!

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

Öppet alla dagar
kl. 05.00–23.00
Pris: Vuxen 600:-/år, student 300:-/år
(studerande ungdom 15-20 år).
Kalenderår gäller 1/1 - 31/12.

300 st

2.490:-

Medlemsskap i JAIK krävs,
familj 100:-/år, enskild 25:-/år

exkl moms

Kontaktpersoner:
Janette Ek 070-308 71 55 och

Epost: kometen@grafex.se

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 e t t i l
20. 00
m å n da ga r o ch to
r sd a ga r
u nd e r m a j m å n a
d!

Sara och Benny med sin glada personal!
Tel. 0920-607 70 • www.cronimetnorr.se

ARBETEN PÅ ENTREPRENAD
BUSKRÖJNING AV ÅKERDIKEN, VÄGDIKEN
GRÄVMASKINSARBETEN
RIVNINGSARBETEN
GRÖNYTESKÖTSEL

E

SOPARBETEN

N

GRÖNBERG
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Pendlarliv

Strömsundshemmet, Skåne och Tanzania
Jag brukar säga att vi lever i en kappsäck och var än vi bor, bor vi långt ifrån de som står oss
allra närmast! Ibland förflyttar vi oss närmre till några och då är vi ändå långt från de andra…
hur än vi gör så har vi rumpan bak. Det är kärlek och det är också fysisk distans… vilket ju är
bra att ha i dessa tider…..

För mej och Agustino som ömsom befinner oss i Norrbotten, Skåne och Tanzania varje år sedan
fem år tillbaka är rädslan för virus, bakterier, sjukdomar och trafiken något vi lärt oss leva med.
Alltid vara på sin vakt för att inte bli sjuka eller för att inte råka ut för en olycka i trafiken. Jag är
rädd för malaria, denguefeber, salmonella, kolera….corona och Agustino ……mestadels för
trafiken. För upplysningsskull så skördar trafiken fler offer än alla sjukdomar tillsammans i
Tanzania!
År 2020 med coronavirus har gett oss många tankar och funderingar. Vi har verkligen fått
använda vår fantasi för att lösa problem såväl på Strömsundshemmet, i Skåne och i Tanzania.
Ingenting är normalt i år så vi tänker berätta lite om hur det är när det är normalt….
I mitten av januari brukar Agustino och jag resa till den lilla byn Mvumi Makulu i Tanzania. Byn
ligger ca 30 kilometer, från Dodoma, vilket är Tanzanias huvudstad. Ibland säger man ”katikati”
vilket betyder ”mitt i”. Oavsett om vi reser från Strömsundshemmet eller från Ljungbyhed i
Skåne så brukar vi räkna med två dygns transport med bil, tåg, flyg, mellanlandningar, väntan
på flygplatser, övernattning i Dar es Salaam (som de flesta tror är huvudstaden i Tanzania, men
det är det inte…) buss och bil innan vi är framme. Jodå, vi är trötta när vi kommer fram!
Agustino är född i Mvumi Makulu och där bor hans pappa, Baba Wilson och de flesta av hans
syskon, släktingar och vänner. Vi bor hemma hos Baba, så som man traditionellt bor på
landsbygden i Tanzania. Ett hus med tre sovrum och vardagsrum, ett hus med kök, ett hus för
gästande syskon och ett hus för toalett. Allt inringat med en mur. Nuförtiden (sedan 2019) har vi
elektricitet i husen, gasolspis och rinnande vatten på gården. Vi slipper således bära vatten på
huvudet kilometersvis som så många får göra. Vi slipper karosinet till lamporna och vi slipper
laga mat över öppen eld eller kol. Det enda vi lagar över öppen eld eller kol är ”ugali” ett
majsmjölsmos. Ugali äter man över hela Afrika som vi äter potatis dvs kolhydraterna på
tallriken!
De flesta på landsbygden har sin egen ”shamba” där de odlar t ex majs, tomater, spenat,
kasawa, jordnötter, sallad, potatis, papaya och mango. Agustino odlar också vindruvor på sin
”shamba”.
Hur fördriver man tiden i Makulu?
Agustino håller på att bygga vårt eget hus, en liten bit bort. Det tar sin lilla tid. Det byggs när det
finns pengar. Så gör alla så och vi. Vi lagar mat från grunden, precis som på Strömsundshemmet med den skillnaden att på Strömsundshemmet har vi en eller två leverantörer. I Makulu,
springer vi runt och köper tomater här, potatis där, kött här, fisk där, lök här, paprika där, frukt
här och där osv. Dessutom krävs det under inköpsrundan att man är artig och social för man
hälsar och småpratar lite grann med alla man möter. Eftersom jag inte kan språket så bra,
swahili, så går det mycket fortare för mig på inköpsrundan än för Agustino. Mitt småprat blir
väldigt smått! För övrigt pratar man ”gogo” i Makulu, vilket liksom swahilin är ett bantuspråk,
men det skiljer sig en hel del. Visste ni förresten att Tanzania har ca 56 miljoner invånare, över
100 folkslag och lika många språk. Huvudspråket är dock swahili. Nej, det finns inga
skärmytslingar mellan folkslagen det är Love, Peace and understanding! Inpräntat av den förste
presidenten Nyerere, efter självständigheten ”Oavsett folkslag, vi är alla tanzanier”. Dessutom
samsas alla med lösgående kor, getter och höns i stan, på landet och på vägarna…

Efter Tanzania gör vi en mellanlandning i Skåne och njuter av den fantastiska våren.
Videkisar, tussilago, vitsippor, boken som slår ut, rapsfälten….ah, det är så vackert!
Självklart innebär Skåne besök, besök, besök. Det är så många vi vill träffa och snacka”
litta skitt”. Vårt hus får en omgång kärlek (det kan man hyra under sommarmånaderna
om man vill). Visste ni förresten att Skåne är både ett län och ett landskap med 1,3
miljoner invånare på en yta av 11027km2 och hela länet räknas som storstadsregion. Vi
har egen flagga med röd botten och gult kors. Skåne övergick från Danmark till Sverige
1658 och svensken var förfärligt grym…..

Vi jobbar på vår ”shamba” eller Agustino jobbar och jag tittar på….allt sker med handkraft utan
maskiner. Jag klarar inte av att arbeta mer än en kvart i solgasset och värmen.

Ja…osså var det det här med FOTBOLL! Jag vet ingen som är så fotbollstokig som
Agustino! Var än han kommer så tittar han längtansfullt på alla fotbollsplaner och sen
frågar han vad fotbollslaget heter och sen snörar han skorna springer till planen och
frågar ”Får jag träna med er?” Och det får han naturligtvis! Således är allt frid och fröjd
även i Skåne.

Tvättar och städar precis som man gör överallt men vi gör det utan maskiner….allt gör vi för
hand. Vi åker till Dodoma och storhandlar. Då väntar man på bussen och så väntar man på
bussen och så väntar man på bussen och så kommer bussen….och den var redan full, och så
väntar man på bussen och så väntar man på bussen och så småningom kommer man fram.
Numera är det Agustino som klagar mest när vi väntar och jag som tar det för vad det är.

Sen är det bara att ladda för den låååånga bilresan till Strömsundshemmet, ganska
precis 155 mil. Sträckan Umeå - Skellefteå är så dööödens tråkig och Höga Kusten bron
är hemsk (jag har höjdskräck). Visste ni förresten att Norrbotten har 195 769 invånare på
en yta av 26 671 km2. Det borde faktiskt inte vara några problem att hålla fysisk distans
i det här länet! Det bor nästan dubbelt så många i Skånes residensstad Malmö.

Ja….sen är det ju det där med FOTBOLL!! Fotbollsträning, fotbollsmatcher, tvättning av fotbollskläder (för hand det också till hela laget), fotbollsmatcher på internet, fotbollsmatcher på
storbildsTV i byn, anordna transporter till matcherna, jaga publik så bussen kan fyllas och
betalas…..håhåjaja!!!

Strömsundshemmet är en pärla. Jag blir alltid så förvånad när det kommer folk från
närområdet som är till åren komna och säger att ”Jag har aldrig varit här förut” VA? Jag
förstår inte hur man har kunnat missa det. Det är så vackert här!
Att jobba på Strömsundshemmet passar vårt kappsäcksliv väldigt bra. Vi jobbar väldigt
mycket under säsong och sen är vi lediga väldigt länge, fast jag jobbar även när jag är
ledig…. Det blir ett sätt att leva!
Ja…osså var de det här med FOTBOLL! VITÅ BK! Ett år, när vi skulle köra den långa
resan från Skåne till Norrbotten satt Agustino och försökte räkna ut om vi skulle hinna
fram till träningen. När vi var i Skellefteå bad han mej att köra lite fortare! Alltså!! Och
jodå, han började klä om i bilen i höjd med Rånekölen och 19.10 släppte jag av honom
vid planen. Så blev det frid och fröjd!
Välkomna eller Karibu till Strömsundshemmet i sommar!
Ingalill och Agustino
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Säthergrens
När det gäller

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

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

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

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

goran.nilsson@billerudkorsnas.com

- Förmedling och transport av
grus och jord

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

Ring: Arne 070-604 20 80

www.billerudkorsnas.se/skog

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

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

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
Angelas Kinesiologi & Kroppsterapi .  .  .  .  . 070-382 66 97
Vitådalens Byggservice .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 070-604 20 90

Hans Hellbergs Elektriska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 070-395 73 40
Wibergs Bilel & Diesel AB, Luleå  .  .  .  .  .  .  . 0920-23 68 80

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

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

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

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

ICA Handelsboden .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0924-556 30
Riströms Rör  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0924-105 30

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

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

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

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

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

Lindströms Golv& Bygg .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0924-102 00
Jämtöns Skogsfrakt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0924-311 22

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

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

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

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

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

Lövgrens Åkeri .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Billerud Skog (2 st)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 070-548 17 50
Bo Eriksson Vitå (3 st)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0924-300 93

Lars Bergs Skogsvård (2 st) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 070-382 86 02
Canoe Adventure North . . . . . . . . . . . . . . .070-542 51 10

Tack alla Ni som stöttat vår verksamhet med annonser och matchbollar
Det kostar 300:- att skänka en matchboll – Kontakta Gunnar Andersson, 070-604 20 90
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VÅRA ÄLGHUNDAR
Vi har haft älghundar sedan 1983, då vi hämtade vår första valp, Sambo, som tyvärr
blev sjuk och bara blev 3,5 år. Därefter har vi haft 9 hundar, varav 6 har blivit
Jaktchampion och 3 av dem även Utställningschampion.
I början hade vi gråhundshanar, men nu har vi tikar, en gråhund Frigga, 5 år och en
jämthund, Diddi, 3 år.
Vi har oftast haft två hundar åt gången, med olika åldrar, för att vi successivt ska kunna
skaffa en ny när någon dör. Ett hundliv är ju som alla vet ganska kort. En jakthund blir i
snitt ca 12 år gammal.
Jakthundar lever farligt. Vi har haft en hund som blev skjuten, men han överlevde
mirakulöst nog och fortsatte att vara en duktig älghund. En annan fick akut en
autoimmun sjukdom och dog inom några timmar. En tredje fastnade med frambenet
mellan några stenar i skogen under jakt. En sena i frambenet gick av och blev på tre
ben. Inget liv för en jakthund! Vi har också två hundar för att de ska ha sällskap av
varandra. De leker och sover gärna tätt ihop.
Våra hundar är våra gosedjur och knähundar trots att de samtidigt är jakthundar. En
hund kan man anförtro allt, den lyssnar och är medkännande och skvallrar inte.
Hundarnas roligaste tid är älgjakten, som pågår sept tom nov månad. Men för att de
ska orka måste man hålla igång dem året runt, på vintern med skidåkning och på
sommaren med kvällscykling.

har klarat tre 1:a pris och sedan gått ett godkänt spårprov är den Jaktchampion.
Proven och jakten kan man följa, även på avstånd, hemmavid via gps. Jag ser på kartan var
hunden är, var föraren är och om hunden skäller. Jag kan också ringa till hunden och höra
om och hur den skäller.
Om hunden är vacker, så har vi, efter jaktmeritering, fortsatt och ställt ut hunden på
utställningar i jaktklass för att jaga cert. Den behöver tre cert/ck för att bli Utställningschampion.
Varför anordnar man jaktprov och utställningar?
Ja, för att föra aveln framåt, så att uppfödare ska ha underlag för att para hundar som är
rastypiska, har god jaktlust och är friska. Antingen för att ta valpar efter egen tik eller få para
en duktig hanhund med en bra tik eller när man vill köpa en valp. Då kollar man stamtavlor
för att se om föräldrarna är meriterade.
Nu i vår har vi följt ”Den stora älgvandringen” på TV. Då har vi haft ståndskall framför TV:n så
det dånat i huset. Jag har varit tvungen att gå ut och lyssna om vi stört grannarna.
Sammantaget så ger hundarna oss
GLÄDJE, SPÄNNING, MOTION, MERA SPÄNNING, SOCIALA
KONTAKTER, MERA GLÄDJE, NÖJE, TILLFREDSSTÄLLELSE samt ATT HA MERITERAT EN HUND och ÄLGKÖTT!
Ni, som vill veta mera om aktiviteterna i Norrbottens Älghundklubb,
kan kontakta Arne Olsson, ordf.

Att få börja med en valp, gå valpkurs, träna inkallning, sitt, ligg, gå i koppel och komma
på inkallning är viktiga och roliga aktiviteter för både hundarna och oss under första
året. Spårövningar i skogen genom att leka kurragömma samt spåra älg i koppel är
andra roliga moment med valp och unghund.
När hunden är mogen för att släppas lös i skogen är en spännande dag! Hur söker
den, får den upp något spår, hittar den någon älg? Vi står och inväntar, kommer det
något skall? Vågar den skälla och hur länge? Hittar den tillbaka till husse och matte?
Jaktlusten är medfödd, men har vi tränat hunden så vi får en följsam hund, som jagar
med oss och inte bara sticker iväg och jagar själv? Att få smyga fram och se älg och
hund är en grannlaga uppgift. Här gäller det att inte sätta ner foten när det är uppehåll
mellan skallen, att gå i rätt vind och inte visa sig för älgen. Jag har t.ex. fått dyka ner i
en blöt myr och ligga stilla när älgarna kommit för nära, fått stoppa näsan i mossan när
en nysning kommit…
Jag har varit med på älgjakten sen vi skaffade hundar, men inte haft vapen. För min del
är det att vara ute i skogen och hundarnas arbete som är det roliga. Att sitta på en
stubbe och fika och invänta hundens arbete en solig höstdag är en lisa för själen.
För att få jaga älg måste man ha jägarexamen och jag har läst kursen med Arne, men
inte avlagt några prov, eftersom jag inte har varit intresserad av att skjuta själv.
När unghunden visat att den klarar av att söka, hitta, ställa och skälla älg har Arne
anmält hunden till Norrbottens Älghundklubb för start på jaktprov. Men först måste
hunden ha startat på en utställning, där den ska vara exteriört rastypisk.
Hunden ska sedan, vid jaktprovet hitta älg och jobba med den i fem timmar och
bedömas i 13 olika moment och uppnå en viss poäng för att få ett 1:a pris. När hunden
Birgitta Olsson

HUSBILAR OCH
HUSVAGNAR
Välkommen till Norrlands största
husbil- och husvagnshandlare!

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

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

MPV ab

Utför allt inom branschen!
Malmströms
Plåt & Ventilation AB

DJUPTRÄSK

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

Ett årskort för medlemmar kostar
500 kr för familj, 350 kr enskild.
90 kr/dygn för medlem
100 kr/dygn för icke medlem.
Korten finns att köpa hos
Arne Olsson, Vitå,
Anders Andersson, Vitå,
Greta Roos, Forshed,
Ture Roos, Forshed,
OK, Töre,
Håkan Hellman, Morjärv.

0923-64 06 53
Mobil 070-534 06 96
Töreforsvägen 13, 950 40 Töre

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

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

VVS-BUTIK

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

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

Öka lönsamheten
i ditt skogsbruk!
Planera åtgärderna på din fastighet.
God lönsamhet är rätt åtgärd i rätt tid.

AUKTORISERAD
VVS-INSTALLATÖR

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

Per Anderssons
Skogsmaskiner AB
Högsön • 0924-320 12 • 070-669 28 88

Kontakta mig så hjälper jag dig med en
skogsbruksplan och en handlingsplan.

www.norra.se

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

Leif Wallerström
Skogsinspektor
070-392 42 84

Kvalitet i allt vi gör

leif.wallerstrom@norra.se
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