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Div 4 2022!   
VINTERMARKNAD A LA JUL

13 November 2021,  11-16

Lokala Hantverkare, Livsmedels-
producenter och Tomten möter ni på 
Strömsundshemmet  i vinterskrud.

Ni finner oss 5 km från Råneå, ett stenkast från E4. Fortlöpande 
information finns på facebook Stiftelsen Strömsundshemmet.

Hantverksmarknad i Vitå Folkets Hus

Söndag 31 oktober kl 11.00 - 15.00
Många fina hantverk och lite annat. 

Julklappstips!

Välkommen! Vitå BK

OBS! Vintertid börjar!

Servering, fika, smörgås, 
hamburgare, lotteri, m.m.  
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sida en tisdag i slutet av augusti från två Luleå-
killar som ville komma och provträna med oss. De 
heter Carl-Martin Johanson som tidigare spelat 
med Lira och Fredrik Molander som tidigare spelat
med Notviken. Självklart får de komma och träna, 
vilket de gör två dagar senare på torsdagen. På 
lördagen efter spelar de sin första match med oss, 
vilket var möjligt då de ej spelat match de senaste 
30 månaderna och blir då spelklara per omgående. 
Vi hoppas att dem och övriga spelare vill fortsätta 
med oss nästa år då vi behöver vara en bred trupp. 
Det sista som nu återstår är en riktigt trevlig 
avslutning - för det är laget förtjänta av. Covid 
ställde ju tyvärr in fjolårets avslutning så det är 
verkligen dags för ett firande.

Vi måste även konstatera att vi inte har varit så 
bra på att uppdatera vår FB sida, men sen början 
av augusti så har vi skärpt till oss och nu framåt så 
ska ni få betydligt mer matnyttig info via den 
kanalen. Så gå in och följ oss på facebook och 
även instagram för info, eller titta in på vår 
hemsida. Glöm inte stödja oss på Svenska Spels 
gräsroten, stödjer ni redan ett annat lag där så 

Om vi börjar med rubriken, wow vilken säsong
vi gör och det belönades med att laget spelar i 
div 4 2022. 

I senaste bladet hade vi hunnit spela två 
matcher, förlorat premiären och vunnit borta 
mot BAIK och stod på 3 poäng. Då vi nu har 
slutfört serien så hamnade vi på 18 poäng och 
en andra plats i en jämn serie, där segrarna Luleå 
SK 2 inte får gå upp i div 4, vilket tog oss upp en 
division. Men marginalen var liten, en poäng 
före Unbyn som på tredje plats har 17 poäng. Ett 

Unbyn som var det enda laget där vi förlorade 
båda matcherna. Med denna lilla marginal kan 
man alltid hitta moment som gjorde att vi gick 
upp. I fjol hade vi många oavgjorda matcher, i år 
vann vi alla matcher utom en med uddamålet, 
det ger två poäng extra per match. 

Man tänker tillbaka på matchen hemma mot 
Luleå SK och konstaterar att om inte Kjetil hade 
skjutit bollen i krysset i sista minuten så hade 
Unbyn gått upp. Om inte Agustino passat en helt 
fri Hampus med fem minuter kvar i Heden, som 
gör slutresultatet till 1-0 så hade Unbyn gått upp. 
Tänk att vi tränar en hel säsong och man kan i 
slutändan hitta flera små detaljer som gör hela 
skillnaden att det är vi, Vitå BK, och inte Unbyn 
som går upp i div 4.

Sen tycker jag att vi håller i hela säsongen på ett 
bra sätt, vi är bra med folk på träningarna in i sista 
veckan och det gör också skillnad. 

Vi har också fått bra nyförvärv under året, måste 
bara berätta att det kom ett mail till våran hem-

VITÅ BK SPELAR I DIV 4 2022!

TABELL OCH RESULTAT, DIV 5 MELLERSTA

Mårten Larsson
Ordförande

kan ni ändå stödja oss, för man får ha tre olika 
föreningar i gräsroten. 

Vad händer framåt? Jo restriktionerna försvinner 
27e september. Vårat första arrangemang blir 
höstmarknaden, mer info i bladet, där vi kommer 
att  sälja bingolotter till jubileum samt 
uppesittarkväll och nyår. Köp dem av oss, ni kan 
alltid förbeställa av nån i styrelsen eller i laget. 
Kanske läge att uppdatera eran vintergarderob? 
Nu säljer vi Ullmax varma och fina sortiment, 
kommer att finnas på marknaden eller 
kontakta Ulla. 

Oj nu blev det mycket reklam. Till sist vill jag bara 
säga att jag var på möte om friskolan i Vitå, de 
kommer att gå ut med skarp förfrågan om vem 
som vill sätta sina barn där. Nu ser vi alla i Vitå-
dalen till att göra Vitåskolan till Luleå kommuns 
bästa skola. Vi får helt enkelt sno Piteås devis ..det 
kan vi göra själva. 

Tills nästa blad ha det bara bäst 
Trevlig läsning, Mårten

Omgång 1

2021-07-02 Utbyns IF-Hedens IF 2.................................4 - 0

2021-07-12 Vitå BK - Bergnäsets AIK 3...........................2 - 1

Omgång 1

2021-07-07 Bergnäsets AIK 3-Älvsby IF 2......................3 - 2

2021-09-05 Hedens IF 2-Vitå BK....................................0 - 1

Omgång 3

2021-06-14 Älvsby IF-Hedens IF 2..................................3 - 0

2021-07-29 Unbyns IF - Luleå SK 2..................................1 - 3

Omgång 4

2021-06-01 Hedens IF 2 - Bergnäsets AIK 3....................1 - 3

2021-09-15 Luleå SK 2 - Vitå BK......................................7 - 3

Omgång 5

2021-06-01 Älvsby IF 2 - Luleå SK 2.................................5 - 2

2021-08-05 Vitå BK-Unbyns IF.......................................2 -4

Omgång 6

2021-06-14 Luleå SK 2 - Bergnäsets AIK 3......................0 - 1

2021-06-17 Unbyns IF - Älvsby IF 2.................................2 - 3

Omgång 7

2021-06-20 Bergnäsets AIK 3 - Unbyns IF......................1 - 1

2021-06-21 Älvsby IF 2- Vitå BK......................................2 - 1

2021-06-22 Hedens IF 2 - Luleå SK 2...............................1 - 2

Omgång 8

2021-06-27 Hedens IF 2 - Unbyns IF................................1 - 2

2021-06-27 Bergnäsets AIK 3 - Vitå BK...........................1 - 2

Omgång 9

2021-06-31 Vitå BK - Hedens IF 2....................................1 - 1

2021-08-01 Älvsby IF 2 - Bergnäsets AIK 3.....................2 - 1

Omgång 10

2021-08-12 Luleå SK 2 - Unbyns IF..................................4 - 1

2021-08-15 Hedens IF 2 - Älvsby IF 2...............................4 - 2

Omgång 11

2021-08-11 Bergnäsets AIK 3 - Hedens IF 2....................7 - 1

2021-08-23 Vitå BK - Luleå SK 2......................................4 - 3

Omgång 12

2021-08-28 Unbyns IF - Vitå BK......................................2 - 0

2021-08-30 Luleå SK 2 - Älvsby IF 2................................7 - 3

Omgång 13

2021-09-02 Älvsby IF 2 - Unbyns IF................................1  -  1

2021-09.05 Bergnäsets AIK 3 - Luleå SK 2......................5  -  3

Omgång 14

2021-09-12 Unbyns IF - Bergnäsets AIK 3......................4 - 0

2021-09-13 Vitå BK - Älvsby IF 2....................................10 - 2

2021-06-13 Luleå SK 2 - Hedens IF 2................................5 - 1

Sista hemmamatchen mot Älvsby IF seger 
10-2 och laget fick fira uppgång till div 4 inför 
ögonen på hemmapubliken, vad säger du? 
– Ja vad skall man säga fantastiskt roligt att 
grabbarna får vara med om detta. Enligt uppgift 
så var vi senast i div 4 2010, så det var ju på 
tiden.

Ja det stämmer och sen dess har vi inte varit 
bland de tre bästa i div 5, så hur har det 
kunnat bli så här bra i år? 
–Ja det kan vara lite svårt att analysera det. Vi 
kom ju igång sent, då vi inte kommit in i 
kommunens anläggningar (Arcus o Råneå 
sporthall) Men vi var ju en kärna som var ute och 
sprang sen februari, så konditionsmässigt har vi 
varit bra med i år. Då väl träningen kom igång så 
har vi varit bra med folk på träningarna och årets 
nya spelare har kommit in och förstärkt laget.

Ja det känns som att de nya spelarna har 
smält in bra i laget. 
– Ja det tycker jag och den bredden vi har fått har 
vi kunnat omsätta i poäng, då nya fräscha spelare 
kunnat sättas in och göra motståndet trötta.

Div 4 nästa år och vi har i år sett att nykom-
lingarna i fyran har haft det otroligt svårt och 
parkerar långt ner i tabellen. Hur skall vi 
förbereda oss för 2022? 
–Det finns ju inga genvägar till framgång, det är 

LUDVIG EFTER SÄSONGEN 2021.
hård träning som gäller. I och med div 4 
status så bör vi få två träningskvällar i veckan 
i Arcus med något bättre tider. Vi får se om vi 
kommer vara med i eventuella matcher i 
futsal (inomhusfotboll). Förhoppningsvis så 
blir 2022 också fri från covid störning och då 
måste vi sätta en bra försäsong med bra 
träningsmatcher. Så det blir ett riktigt 
intressant år vi går in i.

Sista matchen mot LSK som gällde 
serieseger blev en spännande match trots 
slutresultatet 7-3 till LSK.
 –Ja vi var med och slogs om seriesegern till 
10 minuter kvar, men när de gör 5-3 så är vi 
besegrade. Bara gratulera dem till seriese-
gern. 
Matchen i fråga höll definitivt div 4 klass.

Vad återstår nu av säsongen 2021? 
– En riktigt trevlig avslutning, det är 
grabbarna värd, förra året var vi ju tvungna 
att ställa in den pga covid, men nu ska vi se 
till att fira div fyra platsen.

Något övrigt som du vill tillägga? 
–Tack för allt stöd denna säsongen, vi känner 
att vi har er i ryggen.

Tack för att du stödjer 

VITA BK
Ulla 070-688 69 82

VI SÄLJER ULLMAX!

VITÅDALENS
ALMANACKA 

2022
är under utveckling och 

kommer finnas klar i 
början av december!
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sca.com/skog

När du väljer SCA får du en samarbetspartner som
är trygg, lokal och långsiktig. Våra tjänster täcker 

skogsägarens hela behov – från skogsbruksplan och 
skogsvård till gallring och slutavverkning.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Att äga skog 
ska vara enkelt 

och tryggt

0920-194 15
Murbruksvägen 10

973 45 LULEÅ

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

järnhandelssortiment

Tel. 0924-102 00
E-mail: lindstroms.golv.o.bygg@telia.com

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

Oss kan du räkna med 
i skogen.

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

Gör en bra virkesaffär. Kontakta oss!

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

Leif Randeblad
Boden, Råneå
070-555 92 01

Murbruksvägen 13, Luleå
0920 - 22 55 00

KÖP EN RÖJSÅG i 500 SERIEN
FÅ ETT PRESENTKORT PÅ 2500:-

KÖP EN MOTORSÅG 
i 500 SERIEN
FÅ ETT PRESENTKORT 
PÅ 2500:-

KÖP EN MOTORSÅG 
i 400 SERIEN, FÅ ETT
PRESENTKORT  PÅ 1500:-

KÖP EN MOTORSÅG 
i 400 SERIEN, FÅ ETT
PRESENTKORT  PÅ 1500:-

KAMPANJ

KAMPANJ

KAMPANJ

KÖP EN RÖJSÅG i 500 SERIEN
FÅ ETT PRESENTKORT PÅ 2500:-

KÖP EN MOTORSÅG 
i 500 SERIEN
FÅ ETT PRESENTKORT 
PÅ 2500:-

HUSQVARNA
HÖGTRYCKS-
TVÄTT
Priser fr.

1 490:-

HUSQVARNA
DAMMSUGARE
Priser fr.

1 990:-
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 BR KARLSEN AB
 073-181 26 88     070-603 11 91

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

• Anläggning, stensättning
   gräsmattor
• Vatten & avlopp
• Trädfällning, stubbortagning
• Maskintjänster & mark-
   arbeten i alla former mm

Kontakta Tomas på 070-382 09 01

EN REJÄL MACK
Hos oss hittar du

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

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

handelsbanken.se/lulea_storgatan

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

www.ifiske.se/fiskekort-renotrasket

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

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

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

Sidan

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Namn: ________________________________________     Adress: ________________________________________________________________

Vinnare av annonsklipptävling nr2 2021 Kerstin Andersson Råneå och Helena Lehto Råneå

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

Allt inom gräv- och 
traktorarbeten

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

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

Välkommen till Norrlands största 
husbil- och husvagnshandlare!

HUSBILAR, HUSVAGNAR
OCH BEG. PERSONBILAR

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! 
För 100 kr per familj och år får du tillgång till hela bild- och artikelarkivet och dessutom 
möjlighet att bidra till utvecklingen av webbplatsen. Gå in på vår hemsida: www.raan.nu 
och registrera dig under Bli medlem. E-post: info@raan.nu 

SP
A

RA
 D

ET
TA

!

Vi vill också värna om miljön. Låt inte skrotet hamna ute i naturen! Skrotpriset är visserligen lågt i år 
men miljöpriset är samma.I samarbete med Cronimet AB vill Vitå BK hjälpa till i år också.
En öppen container för järnskrot har ställts ut vid Återvinningen i Vitå. Där kan ni lämna era överblivna metaller. 

Genom att  lämna ert skrot så får föreningen in pengar som vi alltid behöver och naturen hålls renare och ingenting står ute och rostar och skräpar. Den som 
tycker att han själv vill ha pengarna för skrotet får ju själv ombesörja transporten till Cronimet AB på Bragegatan i Luleå.

Tänk på att skrot kan indelas i järnskrot, aluminium, koppar, rostfritt och kabel. Information hur detta sorteras kommer att finnas vid containern. 
Exempel på vad ni kan lämna:
Plåtburkar, rörstumpar, cyklar, fälgar, värmeelement, krokig spik, bildelar, motordelar, jordbruksredskap, järnspisar. Ja, egentligen all plåt och järnskrot.

OBS!  Motorer och växellådor måste vara tömda på olja. 

Ställ tomfat utanför (blir bara en massa luft) och dessa skall vara helt tömda! 

Endast järnskrot i containern, övrig metall och bilbatterier på pall utanför.

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

Metallskrot

Frågor kan ställas till Gunnar Andersson 0924-301 12, 070-604 20 90, Cronimet AB 0920-607 70. Vi förväntar oss god ordning vid containern.

 www.bnearit.se

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

norraskog.se

Vill du ha en trygg affär
och bäst betalt?

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

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

DANIEL
070-101 40 70

LOUISE 
070-104 02 14

SANNA
Gällivare 
070-101 40 72

EMMA 
070-272 58 50

TAINA
070-298 00 67

ANDREAS
070-261 00 88

HANS 
070-659 18 46

JOSEFINE
Gällivare 
070-107 41 41

DANIEL
070-101 40 71

Murbruksvägen 13, Luleå
0920 - 22 55 00

KÖP EN RÖJSÅG i 500 SERIEN
FÅ ETT PRESENTKORT PÅ 2500:-

KÖP EN MOTORSÅG 
i 500 SERIEN
FÅ ETT PRESENTKORT 
PÅ 2500:-

KÖP EN MOTORSÅG 
i 400 SERIEN, FÅ ETT
PRESENTKORT  PÅ 1500:-

KÖP EN MOTORSÅG 
i 400 SERIEN, FÅ ETT
PRESENTKORT  PÅ 1500:-

KAMPANJ

KAMPANJ

KAMPANJ

KÖP EN RÖJSÅG i 500 SERIEN
FÅ ETT PRESENTKORT PÅ 2500:-

KÖP EN MOTORSÅG 
i 500 SERIEN
FÅ ETT PRESENTKORT 
PÅ 2500:-

HUSQVARNA
HÖGTRYCKS-
TVÄTT
Priser fr.

1 490:-

HUSQVARNA
DAMMSUGARE
Priser fr.

1 990:-

MASKINDEPÅN I NORR AB
Manfreds maskins lokaler (intill OK i Råneå) • 0924-552 10

Motorsågar · Röjsågar · Gräsklippare
Tillbehör Stiga & Husqvarna

ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR

S & H M.M

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

Tveka inte, kontakta oss för din bästa deal!

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

Reparationer av alla slags traktorer ,
maskiner stora som små

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

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

Fredrik, Niklas, Greger & Andreas
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Välkommen att anmäla er som säljare till Hantverksmarknaden 31 okt, till Gunnar 070-6042090!

VITÅ BK SÄLJER UPPESITTAR- OCH NYÅRSLOTTER. KÖP FÖR 200:- OCH FÅ 1 GRATIS SVERIGELOTT!
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NFR NORRLANDSFORDONSREP AB
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Vi finns vid Lindströms i Råneå

VI UTFÖR ALLA TYPER AV 
REPARATIONER PÅ PERSONBILAR, 

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

Motorsågar · Röjsågar · Gräsklippare
Tillbehör Stiga & Husqvarna

ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR

S & H M.M

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

Tveka inte, kontakta oss för din bästa deal!

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

Reparationer av alla slags traktorer ,
maskiner stora som små

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

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

Fredrik, Niklas, Greger & Andreas

Vitådalen bor inte bara människor utan också en hel del hästar. 
På Skrattgärdan i Jämtön bor familjen Lindqvist/Enbom sedan 25 år tillbaka. 
Förutom de fyra personerna i familjen finns förnärvarande även tre hästar, Tialola, 
ett grått sto av den spanska rasen PRE, Embla, ett shetlandsponny sto och Ajax 
en svart irländsk korsningsponny valack.

-Det är så härligt att ha skogen in på knuten och ha möjligheten att njuta av den 
från hästryggen, säger Ingela Lindqvist, som har haft hästar på gården ända 
sedan de flyttade till Jämtön. 
-I början höll jag på med trav men nu rider jag bara för nöjes skull och dessutom 
är jag ju nu mer även ”ponnymamma” med en ridande son, Lukas. 

Ajax är det senaste tillskottet som har funnits i familjen i ett och ett halft år och 
det är ponnyn som Lukas rider. Tillsammans gör de det mesta: hoppning, dressyr, 
working equitation (en gren som utvecklats ur arbete till häst inom till exempel 
boskapsskötsel och i krig) och till och med beridet bågskytte. 

-Jag tycker allt är roligt, säger Lukas, men tillstår ändå att det är hoppningen som 
han satsar lite extra på och där har Lukas och Ajax också börjat tävla lite smått. 
För att Lukas och Ajax lätt ska kunna vara med på olika träningar så har Ajax 
också en box i ridklubbens stall i Råneå och där tillbringar han största delen av 
tiden när det är mörkt och kallt ute. 
-Vi brukar säga att han har en övernattningslägenhet i stan, säger Lukas lite 
skämtsamt.

Ingela Lindqvist

Fotograf: Ludvig Lindqvist

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

Vårt samhälls- 
engagemang.  
 

Swedbanks samhällsengagemang började redan för 200 år 
sedan, en viktig tradition för oss. Genom olika initiativ delar  
vi kunskap och erfarenhet som rustar unga för framtiden.  

Lära unga ekonomi 
Vi vill inspirera barn och unga att påverka sin 
ekonomi, sin framtid. Med tidningen Lyckoslanten 
bidrar vi till privatekonomisk utbildning redan  
i mellanstadiet. Spara & Slösa är lika aktuella idag 
som 1926, när första numret gavs ut. Högstadie- 
och gymnasieelever rustar vi för framtiden via 
initiativet Ung Ekonomi, där vi genom kostnadsfria 
föreläsningar ger ungdomar insikt om hur 
privatekonomisk kunskap och medvetna val ökar  
möjligheten att nå sina mål och drömmar. Under 
ett läsår är cirka 200 av bankens rådgivare ute  
i skolorna och ger Ung Ekonomi-föreläsningar  
för omkring 50 000 elever.  
 

Friends 
Swedbank är sedan 2002 huvudsponsor till  
stiftelsen Friends och på så vis en viktig del i deras 
arbete för att stoppa mobbning. Varje dag mobbas 
barn i Sverige och varje dag arbetar Friends för att 
förändra genom att förebygga och utbilda. Genom 
vårt samarbete bidrar vi till att ännu fler barn, 
unga och vuxna inom skolan och idrottsrörelsen 
får möjligheten att ta del av Friends kunskap, 
erfarenhet och engagemang.  
 

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

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

Äntligen jobb 
Vi har flera års erfarenhet av olika jobbinitiativ. 
Genom att erbjuda praktikplatser underlättas 
vägen till jobb för arbetssökande, samtidigt som 
det bidrar till att säkerställa företags kompetens-
behov. Initiativet Äntligen Jobb vänder sig till 
utrikesfödda akademiker och är ett samarbete  
med Arbetsförmedlingen. Arbetssökande matchas 
mot relevanta arbetsgivare och erbjuds sex 
månaders praktik. Många av de som praktiserat 
hos Swedbank har fått fortsatt anställning i 
banken.  

Välkommen att 
kontakta oss!  

Det har varit en rolig fiskesäsong i 
år. Många fina sommardagar och 
kvällar vid vattnet. Det har också 
varit kul att få ta del av alla som 
fiskat och provat nya fiskeställen i 
sommar.

Hedhusdamnet har seglat upp 
som en uppskattad bubblare. 
Både av barnfamiljer och rutinerat 
fiskefolk. Strax norrut från 
hedhusdamnet och mot Hovlös 
har, under en dag, metartävlingen 
Tubnertini cup huserat. Den gick 
ut på att under en vecka, 3-4h/-
dag, meta upp så mycket fisk 
som möjligt. Högst totalvikt i 
slutet vann. Arne Olsson deltog 
och medgav att han inte metade 
så mycket mer efter den veckan.

En minnesvärd fisk har varit 
braxen som nappat när vi metat i 
fjärden. En rolig fisk att dra upp. 
Vi provade även agna med majs 
men det bästa verkar ändå vara 
mask. Gunnar Andersson kom 
med ett kanonfisketips vid 
vassruggarna. Mycket riktigt fick 
vi stora abborrar på kroken där. 
Den största abborren fick vi 
däremot vid en snabbfisketur vid 
stora bron, oväntat!

I sommar har vi börjat fiska med 
jigg och så kallad weedless-krok. 
Väldigt roligt man slipper fastna i 
gräset och rolig känsla när det 

FISKEJAKTEN
hugger. Emil Andersson fick till 
och med några abborrar på 
kräftjigg. Han tipsar också om 
maskjigg och crankbaits som 
levererat.

Fiskejaktens mest uppskattade 
inslag var nog kartan och Tages 
fisketips. Dessa finns kvar på 
Facebooksidan. Tyvärr fick allt ett 
snöpligt slut då sidan blev helt 
låst. Jag blev hackad och fick sen 
ingen åtkomst. Som tur är så kan 
man alltid fika och tröstfiska.

/Jenny Vitå FH

Delar av styrelsen, fr. v. Emil Modig, Linda Kristoffersson, Sandra Ahlbäck, Ida Jonsson, Cecilia Andersson

Nu väntar en spännande och rolig tid – 
vi står i startgroparna för att öppna 
Vitådalens skola.

Vi vill därför berätta om vår planerade verksamhet samt 
välkomna dig till Vitådalens skola- en skola i tiden som 
värnar om traditionerna.

Vår profilering är natur- och friluftsliv samt entreprenör-
skap. Vi arbetar med och om vår natur och närmiljö. Vi 
följer årstidernas växlingar och använder vår närmiljö 
som ett andra klassrum. Självklart följer vi skolans 
läroplan och de riktlinjer som finns runt att driva en 
skola, men vi gör det på vårt sätt. Vår profilering mot 
entreprenörskap innebär att vi strävar efter att stötta 
eleverna så de kan bli våra framtida entreprenörer och 
företagare.
 
Du skall som elev kunna bli vad du vill, att gå på en liten 
skola skapar möjligheter som inte finns på större skolor. 
Exempelvis en närmare kontakt med bygden och dess 
företagare, mindre klasser, en närmare kontakt med 
skolans personal samt en större möjlighet att vara 
flexibel. Att kunna förlägga en lektion utomhus när 
ämnet och vädret passar som exempel.
 

Vi kommer behålla de traditioner som 
tidigare skapats på Vitåskolan. Till exempel 
snöskulpturdagen, friluftsaktivitet i slutet på 
läsåret (paddling, klättring mm) och 
luciafirande för elever och vårdnadshavare. 

Nu behöver vi få vetskap om hur många 
barn som vill gå på vår skola. 
Känner du att detta är rätta skolan för ert/era 
barn tveka inte att anmäla intresse till oss via 
mail info@vitadalensskola.se 
Boende i Vitådalen kommer få hem en enkät 
i brevlådan och behöver inte maila utan 
endast svara på enkäten. 

Alla vårdnadshavare och barn är 
välkomna på öppet hus söndag 3/10 
kl 10-15 i gamla Vitåskolan 
Då ni kan träffa oss från styrelsen, fika, ställa 
frågor och göra er anmälan på plats om ni så 
önskar.

Vi hoppas att just NI väljer 
Vitådalens skola!

Välkomna! 
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Fiskevatten

Lokaler att hyra

VITÅDALEN

2021

Information:
Margareta Roos Forshed  0924-620 32, 070-668 39 29

Lars Nilsson, Vitå  0924-350 40, 072-702 70 10

Anna Säthergren, Högsön 070-692 20 31

Eskil Johansson, Jämtön 0924-311 24, 070-676 82 29

www. vitadalen.se            www.jamton.se   

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

Badplats

mot Töre

mot Morjärv

mot Boden

Storkrok-
berget 307m

Långsund

Forshed

Kvarnberg

Hovlös

Långsel

Tallberg

Dockasberg

Rikti Dockas

Mot Vouddas

Mot Norriån Mot Överkalix

Avafors

Heden Vitåfors

Vitå

Högsön

Strömsund
Jämtön

Jämtö-
avan

Rörbäck

HögsöfjärdenSladan

mot Haparanda

mot Luleå

E4

691

Vitån

Råneå

356

694
693

Långtjärn

Metträsket

Inre Kvarnträsket
Yttre Kvarnträsket

Jämtöfjärden

Långsmalatjärn

Hataträsket

Djupträsket

Hovlössjön/Storsjön

Vitåfjärden

Renoträsket

Grundforshed

Bjurånäsvägen

Kängsön

Möjliheternas Älvdal!
I Vitådalen finns goda möjligheter att bo, leva och ha en aktiv fritid.

Här finns skola och förksolor, det är nära till service i Råne och Töre

och pendlingsavstånd till Luleå, Kalix och Boden.

Här erbjuds föreningsliv, naturupplevelser, bra fiskevatten

och bad i sjöar, älv och hav.

Välkommen!
Byar i samverkan

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

Hovlössjön
Gädda, Abborre, Sik, Löja och inplanerad Öring. 
Dygnskort 50 kr, årskort 250 kr, familjekort 300 kr.
Fiskekort: Elsy 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
Göran Hansson 070-260 36 66

Djupträsket Vitådalens Skoterklubb
Regnbåge planteras två gånger/år. Fiska med drag, 
mete eller fluga. Max tre ädelfiskar/dyg. Bryggor 
eldplatser och utedass. 
Fiskekort: Dygnskort medlem 90 kr, Icke medlem 
100 kr, årskort familj 500 kr, årskort enskild 350 kr. 
För årskort krävs medlemskap i skoterklubben. 
Betalning med Swish till Anders A och Arne O
mob-nr. Notera namn, datum och klockslag när
fisket börjar. 
Anders Andersson 0924-300 82 mob. 070-550 17 82
Arne Olsson mob. 070-587 54 66,
Ture Roos 0924-620 33, Greta Roos 0924-620 34,
Håkan Hellman (Morjärv) 0923-502 37 samt 
OK i Töre 0923-640 410

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

Informationen om Vitådalen

�nns på google maps. 

QRscanna direkt till 

telefonen eller 

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

Får du inte tidningen?
Hör i så fall av dig till 07-6042090 

så ordnar vi detta. 
Vi har av SDR beställt utdelning 

till samtliga postlådor i 
Vitådalen, även de som har 

”reklam, nej tack”. Vi anser att 
tidningen är viktig information 
för Vitådalen också. Vill man 

inte läsa, går den ju att bränna. 
Trots vår beställning har det ändå 

visat sig att utdelningen inte 
fungerar till 100%.

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

Bagarstugan i Forshed
Bokning: Stina Roos 0924-620 33

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

Vitå Bygdegård
Bokning: Elisabeth Öhman 070-675 82 33

Bagarstugan i Vitå
Bokning: Ulla Johansson 070-659 84 32

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

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

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

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

Bagarstugan i Jämtön
Bokning: Ingrid Åkerström 0924-311 22

Rörbäcks camping och Havsbad
Naturskönt belägen camping med barnvänlig 
strand och fina badmöjligheter. Café och kiosk, 84 
Husvagnsplatser el, stugor och rum för uthyrning, 
servicebyggnad, dusch. wc samt badtunna. 
Aktiviteter: 18-håls minigolfbana, beach, volley- 
och boulebanor, kajaker för uthyrning samt 
eldplatser och grillkåta med 30 platser.  Grillkåtan 
kan hyras för privata arrangemang fre-sö.
Kontakt, information och bokningar via 
campingens reception tel. 072-740 68 08, 
web och FB. 

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

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

Vill du använda 
Vitå BK:s utegym? 

Gör så här. Bet m.kort
via swish 0706042090 

(Gunnar) eller kont! 
Sedan, träna på!

Sugen på att 
spela fotboll 2022?

Div 5 herrar
Kontakta Mårten Larsson, 
070-6906544

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

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

inga andra avgifter.
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VITÅ BK
Ordf: Mårten Larsson 070-690 65 44 
 
Kassör: Gunnar Andersson 070-604 20 90

Sekr: Cenneth Lööf 070-362 46 72 

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

Suppleanter: Markus Hedgren
 Mikael Jonsson
 Bodil Andersson

JÄMTÖNS AIK
Styrelsen

Ordförande David Andersson
Vice ordf Öystein Karlsen
Sekreterare Jeanette Ek
Kassör Lars Berg
Ledamöter David Henriksson &
 Alexander Easterling
Suppleanter Amanda Peters & Erik Ahlström

Medlemsavgift:     Familj 100:-   Enskild 50:- 

Medlemsavgift:     Familj  50:-   Enskild 25:- 

BILLIGAST I SVERIGE?!

Inga deltagaravgifter eller andra avgifter tillkommer! 

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

Klipp ut och spara!

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

Fiskekort köper man enkelt med Swish, nummret är 070-353 11 81
eller i en postlåda hos Camilla Vestman Jämtön eller Eskil Johansson 
Jämtön. 

Vi planerar ut 
Regnbågslax 2-3 ggr/år.

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

Fornlämningar vid Heden
Längs väg 693 Vitåfors mot Melderstein finns 3-4000-åriga 
fornlänningar. Informationstavla och skyltat från vägen. 

Sladastigen
Naturstig som utgår från skolan i Vitå och leder till sjön Sladan, 
en av kustlandets artrikaste fågelsjöar. Bivacker med 
eldplatser, utsiktstorn och informationstavlor. Längd totalt ca 
4 km. Lätt.

Promenadväg längs Sladans Strand
Utgår från anslagstavlan i Högsön. Vägen är ca 3km. 
Bivack med eldplats vid Rödnäset. Lätt.

Naturstig fram till Orkidélokal
9 km från E4 förbi Jämtön, t.v. vid kronkilvägens infart 2 km 
innan Rörbäck finns informationstavla som visar naturstigens 
sträckning. Längs stigen finns information som belyser 
naturskogens karaktärer i vårt skogslandskap. Vid 
kvarnträsket kan man vi midsommartid beskåda blommande 
guckskor. Vandringen kan fortsätta fram till Kvarnträskkojan 
och upp till Kronkil-vägen. Stigens längd är ca 3 km. 
Lätt/medel.

Vandringsled - Rörbäck - E4
Vandringsguide med karta finns i låda vid den stora 
informationstavlan vid Kronkilsvägens infart ca 2 km innan 
Rörbäck. Naturstig genom skogslandskapet öster om Jämtön. 
Ledens totala längd är ca 12 km, varav ca 7 km efter farbar 
bilväg. Vid ”Stället” kan man vila och koka kaffe inne i kojan. 
Längs leden finns information om det ekologiska samman-
hanget 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 familje-
vänlig 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.

 
Oktober
31 Hantverksmarknad Vitå

November
6 Pubafton i Jämtön
13 Vintermarknad i Strömsund 
26 (fr.o.m) Julbord Strömsund
28 Vävstugans Julmarknad i Högsön (utgår ev)

December 
4 Teaterresa Jämtöns FH
13 Luciafirande i Jämtön

Repotagetips till 
J/V-bladet önskas

Gunnar 070-604 20 90

Utflyktsmål Evenemang

Bostad,hus/fritidshus 
i Vitådalen
Bygga, köpa, hyra eller sälja?

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

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

STÖD VÅRA
FÖRENINGAR!

 

 

Köp lotter och 
medlemskort! 

Jämtöns AIK och 
Vitå BK. 

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

Ex: Ledare, bygghjälp, planskötsel, 
styrelseuppdrag, bakning, 
iordningställande vid evenemang..  

Ja listan kan göras lång.  

Hör av dig till  någon av oss i 
styrelsen för Vitå BK

Vill du hjälpa?

SPELA ALLTID VIA 
VÅR HEMSIDA 
vitabk.se   
så stödjer du oss 

utan att det kostar 
dig något extra.
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Vitå Bollklubb hade ansvar 
för att försöka lösa 
parkeringsbiten på denna 
marknad. Det var ju andra 
gången vi gjorde det (ifjol var 
det inställt) och i förväg visste 
vi ju inte hur mycket folk och 
bilar som skulle komma. Ett 
uppdämt behov av att gå på 
ett evenemang visste vi 
förelåg, men att det skulle 
komma upp på samma nivå 
som 2019 trodde vi inte.

Uppskattningsvis kom det 
minst 500 bilar på lördag och 
ca hälften på söndag, fast 
som tur var inte alla 
samtidigt. Vi försökte anvisa 
platser så smidigt det bara 
gick och hålla koll på när 
platser blev lediga. Till slut 
var det fullt överallt och 
vägrenen, faktiskt båda 
sidorna var tvunget börja 
användas. Ändå ner till E4 
och hundra meter åt andra 
hållet stod bilar parkerade. 
Detta är förstås inte önskvärt 
på en allmän väg, men 

nöden har ju ingen lag. Inga 
kända olyckor inträffade ju trots 
att kvalitén på bilkörningen och 
framför allt parkeringen varie-
rar kraftigt hos förarna.

Kanske kunde man önska att 
det funnits fler tillgjorda parke-
ringsytor och att folk kunde 
samåka mer eller varför inte 
ordna bussresor för att få ner 
antalet fordon.. Detta år var det 
ju inte lämpligt samåka alltför 
mycket.

Trots allt är undertecknads 
bedömning att det flöt på bra. 
Mest beröm fick vi för att man 
slapp leta parkeringsplats. 
Kanske någon irriterade sig 
över parkeringen längs vägre-
nen då det blev trångt när bilar 
skulle både in och ut. Tror det 
faktiskt är glömt till nästa år 
och nu satsar vi på Vintermark-
naden 13 nov, då vi också 
ansvarar över parkeringen, 
hoppas utan snöproblem

Gunnar Andersson

Mat-och hantverksmarknaden i 
Strömsund sett ur Parkeringssynpunkt

Efter en lång väntan, ovisshet, covid-19 och mycket oro så blev den till 
sist, till allas glädje av, vår Mat- och Hantverksmarknad!

Att arrangera en marknad under ”normala” förhållanden kräver rätt 
många timmars förarbete. Att göra detsamma under en pandemi krävde 
ännu fler och innebar också många nätters sömnlöshet, ovisshet och 
eftersom jag personligen är paniskt rädd för virus alla kategorier, blev 
det mycket oro….tankar som malde….”tänk om vi blir ett superspridare-
vent och hamnar på Nyheterna….wah…”, ”tänk om jag själv blir sjuk 
dagen innan…vad ska vi då göra?” Jag hoppas dock att min virusrädsla 
gagnade våra aktörer och besökare!

Några hantverkare bokade av vilket är att räkna med, men några dök 
inte upp alls till min besvikelse. Vi fick dock in några nya hantverkare, 
tack och lov, i sista minuten så summa summarum blev det lika många 
som 2019. 

Vår restaurang hade fortsatt restriktioner max åtta per sällskap och 
bord, vilket ställde till det lite grann för oss….
men vadå….det är bara att acceptera och Vitå BK och Högsö matlag 
sålde förmodligen lite fler hamburgare och våfflor…haha!

Det finns egentligen inga ord för att beskriva hur glad och tacksam jag 
är för alla duktiga hantverkare, min personal, Vitå BK, Högsö Matlag, 
djurägare och duktiga Niclas Engman som förärade oss med ”Ljuveliga 
toner” (den förste som ringer 0768-133081 och sjunger fortsättningen 
på ”Ljuveliga toner”refrängen för mej, vinner ett Julbord a 395:-).

Glad och tacksam är jag också för alla de som trotsade det lite kyl-
slagna vädret och besökte oss dessa två dagar. Jag blev lika förundrad 
i år över att det inte fanns något skräp på backen….”int nå”

Vi ställs alltid inför dilemmat hur vi ska marknadsföra vår marknad och 
andra evenemang. Annonsera i tidningar är uteslutet och någon hjälp 
från media med ett reportage kan vi inte räkna med…..tja kanske om vi 
bjuder in Justin Bieber men det tänker vi då rakt inte göra….så….det får 

Jamen….Mat-och Hantverksmarknaden på Strömsundshemmet 2021 
blev ju hur bra som helst!

bli Gula lappar på anslagstavlor, Visit Luleås evenemangskalender, Google 
och Facebook. Intressant är att veckan före marknaden besökte 3800 perso-
ner vår företagssida på Google och det är ju inte så illa.....

Låt mej avsluta så här: Klockan 16.00 söndagen den 22 Augusti drog jag en 
lättnadens suck! Nu var det över och det gick hur bra som helst!

Ps. Man ska göra det man är bra på så ”Vintermarknad a la Jul” går av 
stapeln på Strömsundshemmet lördagen den 13 november 2021 mellan 
11-16! (Nu ska jag bara efterlysa lokala hantverkare och aktörer till detta ☺ )

Och inte att förglömma….det blir JULBORD på Strömsundshemmet 
även 2021!

Tack!
Ingalill på Strömsundshemmet

Mat och hantverksmarknaden i 
Strömsund från hamburgergrillens 
synvinkel
Efter lång tid utan arrangemang 
av större modell, så slog Ström-
sundshemmet upp portarna till 
mat och hantverksmarknad i 
slutet av augusti och vi som 
bemannade grillen från Vitå BK 
från start fick snabbt skaka av 
oss rosten efter dryga årets 
covid lugn.

Vi som startade på lördag var 
Ulla, Niklas, Viktor och Mårten. 
Vi kommer ihåg att det var fullt 
ös 2019 och började att steka 
upp lite burgare före klockan 
elva då arrangemanget började. 
Då det inte riktigt blev fullt ös 
från start så tvekade vi lite och 
höll igen, men vi borde vetat 
bättre, för snart forsade besöka-
re och blivande kunder in. 

Nu gick grillen för fullt och Ulla 
hade full upp med att ta betalt 

och styra upp två köer, en till 
betalning och en till burgarna. 
Mårten, Viktor och Niklas grilla-
de för fullt och hann knappt med 
att andas innan avlösning av 
föreningens norrman Kjetil med 
fler kom klockan 13. Innan 
dagen var till enda klockan 16 
så hade ca 300 hamburgare 
grillats och ett trött gäng Vitå 
spelare och Ulla från styrelsen 
kunde se tillbaka på en trevlig 
dag ute på strömsundshemmet. 

Söndagen var betydligt lugnare, 
men ca 150 hamburgare grilla-
des då av Vitå BKs seniorspela-
re. Vi får passa på att tacka alla 
som besökte oss och vem vet, 
vi kanske träffas under julmark-
naden då vi åter fått i uppgift att 
grilla burgare. Väl mött då.
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Lördag 24 juli Arrangerade Vitå BK sitt första evenemang på 
nästan 1,5 år. Alla vet ju varför, denna världsomspännande 
pandemi följt av restriktioner som vi varit mycket noga med 
att följa på alla plan i föreningen.

Vi har försökt lösa styrelsearbetet telefonledes tills för 
alldeles nyligen, då vi kunde hålla vårt årsmöte ca ett halvt 
år försenat.Det idrottsliga har ju också fått hållas på en 
annan nivå. Inga träningsmatcher och träningar på en nivå 
där man i stort fått träna i små grupper tills för någon månad 
sedan.

Men nu är vi igång igen, fast vi håller oss på mattan ändå, 
för pandemin är ju inte över, men de flesta vuxna är ju 
fullvaccinerade.

BOULÈNS OCH FOTBOLLENS DAG (LIGHTVERSION)
Detta var en liten parentes för vi har längtat så efter att 
arrangera något, kunna träffa folk och förstås kunna få in 
pengar på något.

Vi tänkte att en traditionsenlig match mellan olicensierade 
spelare, både män och kvinnor i två mixlag kunde vara en 
bra start. Vi tror att det trots allt blir en bolltokig 15 åring i en 
äldre kropp för en stund åtminstone. Vi hoppas förstås att 
man inser sin begränsning och klarar sig från skador.

Dessutom få inviga den fjärde boulèbanan eftersom 
boulèspelandet har kommit på den deltagarnivån. PRO har 
flitigt nyttjat banorna varje onsdag från tidig maj till november. 
Fantastiskt kul att det blivit så och en alldeles förträfflig
sysselsättning och gemenskap.

DEN GAMLA GETARSTUGAN 
SOM ANPASSAR SEJ FÖR 
NYA ÄNDAMÅL GENOM TIDEN.
Med anor från 1800-talet och 
länge belägen på ”Hägnan” - invid 
Återvinningen - återfinns nu denna 
stuga vid Vitån/ Storåbrons 
badplats i Vitåfors. Ursprungligen 
tjänstgjorde stugan som skydd för 
de som vakade över djuren under 
sommarhalvåret och då befann 
sej på byns samfällda mark. 

Berit Larsson - då en ung kvinna - 
kan ha varit den senaste att 
upprätthålla tjänsten som getare. 
På 1940-talet å fram till 1980 fann 
byns tröskverk tak över huvudet i 
byggnaden. 

När samhället inrättade ”Gröna 
Jobb” gavs getarstugan nåd inför 
den kulturella upprustningen på 
landsbygden. Ett gediget rust-
ningsarbete vidtogs och kanske 
7 eller 8 stockar behölls från det 
ursprungliga. Men någon ny era 
syntes inte framledes infinna sej 
vid dess dåvarande plats, å vid 
något tillfälle blåste även det 
provisoriska taket av. 

För några år sedan väcktes 
tanken inom Vitåns Byamän 
att ett lämpligare ställe för en 
framtida tillvaro var uppe vid 
badplatsen. Beslut fattades på 
Byastämman om flytten och 
upprustning med bla 2 varv 
stockar ca 30cm höjning av 
byggnaden vidtog. 

Brostenen härstämmar från det 
gamla Kapellet i byn - numera 
Bygdegård - som blev över vid 
den byggnationen. Slutresultatet 
och det översvallande lovorden i 
gästboken från långväga besökare 
talar för att Getarstugan hittat sin 
rätta plats i nutiden. Men utan 
iniativtagande och ideellt 
jobbande människor hade inte 
detta möjliggjorts. Vi får nu 
hoppas våra krafter även 
räcker till att väcka liv i stigar 
och vandringsleder här framöver.

BINGOLOTTO FIRAR 30 ÅR!
Välkommen till festen 

och spela om
30 EXTRA 

MILJONVINSTER

Köp av Vitå Bk 
för 200:- 

och få en Sverigelott 
GRATIS!
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Tel. 0920-163 00 • 070-644 13 33
www.cronimetnorr.se

Visst är du rädd om vår miljö? Bra, det är till och med lönsamt! 
Och nu när snön smält bort – släng upp dina gamla, rostiga cyklar, 
den trasiga varmvattenberedaren eller annat metallskrot på släpet och 
kör direkt till Tuvåkra Terminal spåret 11 Gammelstad, eller till Kalix Rudträskvägen 4.

Här tar vi på Cronimet hand om skrotet och återvinner allt ståloch metallskrot. 
Det sorteras noga och blir råvara vid tillverkning av nytt friskt stål i Sveriges största 
stålverk.

Så sälj ditt skrot till oss. Det är en bra affär, både för din plånbok och vår miljö!
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Utför allt inom 
plåt och ventilation!

Efter moget övervägande återuppstod Högsödagarna i år, i en betydligt 
förkortad version och enbart utomhus. En lördag och söndag i juli blev 
det av, enbart matservering, ingen kringförsäljning eller andra 
begivenheter som vi brukar.

På lördagen halstrades strömming sedvanligt, vi hade även i år lyckats 
få till hembakad klådda. Söndagen kom med lite regn i luften, men det 
blev paltkalas ändå. Palten kokades som vanligt i ”vattuvärmare” och 
efter 30 års
 erfarenhet sitter smak och konsistens som den ska.

Tillströmningen av gäster var relativt god med tanke på omständig-
heterna. De flesta tyckte nog att det bästa med ”dagarna” var att få 
träffa bekanta som man inte sett på länge.

Tack alla som besökte oss i sommar!
På återseende!
Högsöns Bygdegårdsförening    

HÖGSÖDAGARNA - CORONASTYLE

FA ROGER ENGMAN
"STENSPRÄNGNING"

även nära byggnader
070-3280158

 Vitå

FA ROGER ENGMAN
"STENSPRÄNGNING"

även nära byggnader
070-3280158

 Vitå

Julbord på Strömsundshemmet i Råneå 2021Julbord på Strömsundshemmet i Råneå 2021
Julbordspremiär Fredagen 26 november och ända fram till jul!Julbordspremiär Fredagen 26 november och ända fram till jul!

Pris: 395:-/person exl. dryck
Barnpriser 2-12 år, högst 190:-/barn
Grupper om minst 10 pers kan boka 
från 19 november. 

Boka bord på tel. 076-813 30 81
eller maila stromsundshemmet@gmail.com

Följ våra datum och tider på vår facebooksida Stiftelsen Strömsundshemmet

VÄLKOMNA!VÄLKOMNA!
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Uthyrning av skylift och 
fordon av alla sorter 

Säljer, monterar och 
underhåller alla Prido portar

Däckservice personbilar, traktorer, 
lastbil och entrepenad

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

Sara och Benny med sin glada personal!

Hjärtligt välkomna in till 
Råneå’s ledande Matbutik

Tel. butik 556 30

DEN FRÄSCHA
MATBUTIKEN I RÅNEÅ
HANDELSBODEN

ÖPPET ALLA DAGAR 9-21

ARBETEN PÅ ENTREPRENAD

FREDRIK NORDSTRÖM MASKINENTREPRENAD
070-581 22 09, fnordsromab@gmail.com

HJULLASTAR-ARBETEN, PLANERING, LYFT, M.M. 

 SOPARBETEN

 BUSKRÖJNING AV ÅKERDIKEN, VÄGDIKEN 

GRÄVMASKINSARBETEN

RIVNINGSARBETEN

GRÖNYTESKÖTSEL

FÄLLNING AV TRÄD

 FÖRSÄLJNING AV MATJORD, FYLLNINGSJORD, 

M.M.

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Lite bättre!
070-674 18 43 • 070-536 16 46

www.eg-bygg.se

ENSTRÖM & GRÖNBERG BYGG

 

Johan Öhman 

070-675 82 14

Barn- och damkläder 
leksaker, presentartiklar 

Öppet  
måndag, onsdag, fredag 10-17

lördag 10-14

Välkommen till butiken  
med personlig service  

Carola Hansson 
070-535 53 00 

Ps Utför även städuppdrag

Lilla Butiken Råneå

Gym
Öppet 
kl. 05.00–23.00 

alla dagar

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

 

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

Kontaktpersoner: 
Jeanette Ek 070-308 71 55

Lyft fram ditt budskap 

med hjälp av en 

Beachflagga

Kryssfot 4 kg
Kryssfot tillverkad i lackerad 
metall. Fälls enkelt ihop. Levereras 
med rotor i metall. I hörnen finns 
hål för fast montering eller för att 
säkra kryssfoten med tältpinnar. 
Bredd utfälld ca 83 cm.  
Vikt ca 4 kg.

Vattenbälg
Vattenbälg som fylls med vatten 
för att få extra tyngd på kryssfoten 
eller golvplattan. Storlek Ø 53 cm. 
Fylld bälg väger ca 10 kg.

Markspjut
Markspjut i metall för  
att  slå ner i marken.  
Längd 50 cm. Vikt ca 1 kg.

Markborr i plast 
Markborr i plast med roterande 
fäste i metall. Lätt att använda 
med det inbyggda handtaget. 
Kan användas i jord, snö  
eller sand.  
Längd ca 53 cm. Vikt ca 0,65 kg.

50x230 cm.
70x340 cm.
80x440 cm.

e-post: kometen@grafex.se | tel: 0970-248 60 



Nummer 3 - 202114

   

Säthergrens

    
 

När det gäller 

-

 

Lastbils- och 
lastväxlartransporter

 

- 

Hyra av containers och flak

 

- 

Grävmaskins-  och traktorarbeten 

 

- 

Förmedling och transport av
grus och jord

 

 

Ring: Arne 070-604 20 80  

 

 

 

Det är vi som ser till att  
din glädje blir bestående

VI KÖPER DITT VIRKE

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

www.billerudkorsnas.se/skog

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

Göran Nilsson
Töre älvdal, Överkalix,
Gällivare, Råneå 
070-300 53 54
goran.nilsson@billerudkorsnas.com

Tack alla Ni som stöttat vår verksamhet 

med annonser och match bollar

Det kostar 300:- att skänka en matchboll – 

Kontakta Gunnar  Andersson, 070-604 20 90

MATCHBOLLAR

Allt från Energilösningar med Bergvärme/
Jordvärme till kompletta badrum. 

0920-156 00 • info@wfix.se

DEN KOMPLETTA 
VVS-LEVERANTÖREN!• Fönsterputsning

• Hemstädning 
• Företagsstädning 

Vi säljerpresentkortVi hjälper er med

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

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

• Flyttstädning 
• Trappstädning  
• Kontorsstädning 

AP Skog AB ......................................................... 070-692 20 31
Angelas Kinesiologi & Kroppsterapi ..............070-382 66 97
Vitådalens Byggservice................................... 070-604 20 90
CL:s Motor o Teknik........................................... 070-362 46 72
Swedbank............................................................... 0924-556 00
ICA Handelsboden................................................ 0924-556 30
Riströms Rör ...........................................................0924-105 30
OK Råneå .................................................................0924-100 90
Ängebysågen ...........................................................0920-74829
Lindströms Golv& Bygg .......................................0924-102 00
Jämtöns Skogsfrakt ..............................................0924-311 22
Vitå Byamän............................................................. 0924-300 63
Vitå Folkets Husförening.................................... 070-549 79 35
Lövgrens Åkeri .......................................................073-0756744
Billerud Skog (2 st)  ..............................................070-548 17 50
Bo Eriksson Vitå (3 st)  ...........................................0924-300 93
Wibergs Bilel & Diesel AB, Luleå  .....................0920-23 68 80
Revholms Eltjänst ................................................070-654 04 67
Vitåfors Maskinmuséum ....................................070-336 30 88
FIN Snickeri AB..........................................................0924-55620
NYAB ...............................................................................070-581 90 53
Jämtötrafik AB .......................................................073-059 33 70
Lars Bergs Skogsvård ..........................................070-382 86 02
Canoe Adventure North.......................................070-542 51 10
Strömsundshemmet...........................................076-8133081

 Politik till valet 2022, 

Fr.o.m nr 4 2021 och vidare nr 1 och nr 2 2022 
kommer vi klämma poliiken i Luleå Kommun på 
pulsen, så att vi vet var dom politiska partierna 
står i frågor som verkligen berör oss i Vitådalen. 

Vi har haft nog av valsvek och vem glömmer 
det förra om Vitåskolan?

 
Maila gärna lämpliga frågor att skicka vidare

 till vitagunnar@telia.com eller sms 070-6042090 ! 

Dock senast 25 nov !
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Trädgårdsvisning den 16/8 på ”Klasbacken”

En fin augustikväll hade Jenny Hedgren Rönnlund trädgårdsvisning för 
Råneå Trädgårdssällskap. Ett 30-tal medlemmar kom till Vitå och fick 
odlingsinspiration. Jenny odlar både på friland och i växthus, med fokus på 
ätbart. Hon använder sig genomgående av täckodling och blandar blommor 
och grönsaker. Många sorters tomater odlas i växthuset, olika till färg, form 
och storlek. Jenny experimenterar med ovanliga sorter och lyckas t.o.m få 
fram mogna meloner.                                                                                                                      

Många gick hem med nya idéer och fulla av inspiration.

Paret Simon Leksnes 32 år och 
Sandra Lantto 30 år med sonen 
Noah snart 5 år flyttade till Vitå 
2019. Simon föddes och levde sina 
första 6 år i Norge och hamnade 
sedan i trakterna av Pajala. Även 
Sandra är född och uppväxt där, 
närmare bestämt i Kaunisvaara. 
Simon och Sandra har varit ett par i 
ca 10 år och flyttade till lägenhet i 
Luleå 2015. Simon jobbar på ett 
bemanningsföretag i byggbranschen 
och Sandra är lageransvarig på ett 
textilservice företag

Som alla förståndiga vet, så är det på 
landet man ska bo. Därför började 
man se sig om efter något lantligt 
inom max 5 mil. Tänka sig att det så 
blev Vitå, men kanske hade Andrè
 och Nina Krutrök som redan flyttat
till Högsön lite extra dragningskraft. 
Andrè och Simon är ju nämligen klass-
kamrater från Pajalatiden.

Deras intressen är ju vad man nu 
hittar i närområdet, nämligen fiske, 
skoter, svampplockning och andra 
naturnära intressen. Simon är 
dessutom väldigt intresserad och 
kunnig i musik.. Han spelar bl.a gitarr 
och piano och sjunger som trubadur 
och har även spelat i band.

Odlingsintresset kommer från 
respektive förfäder som alltid odlat 
Simon har arrenderat ett ca 5-6000m² 
stort område mellan stora vägen och 
baksidan på husen i ”kvarteret” nära 
förskolan. Detta är ju första året så 
odlingen under bar himmel har bestått 
av lite potatis av olika sorter, morötter, 
broccoli och lite olika kålsorter. Det 
nyinskaffade växthuset har innehållet 
bl.a, olika sorters gurka, olika sorter 
tomater, citrongurka, meloner, 
physalis, basilika, m.m.

Här har vi fler som gillar att odla

Till nästa år utökas potatislandet lite 
och kanske lite mer också av allt 
annat. Kanske kan den som vill få 
köpa av något om skörden blir god, 
vem vet? Några äppelträd som väntar 
på sin första skörd finns också och en 
del jordgubbar. Spännande att se 
nästa år !!!

Det finns många andra som ryktesvä-
gen också odlar för hemmabruk. 
Skulle vara kul om någon av er vill 
dela med sig av sitt intresse till nästa 
år. Det börjar vara trendigt att odla en 
del av sin mat

Vårat 7-manna lag har nu spelat sitt första år med seriespel och det 
är faktiskt så att det har varit ett lag mer i deras serie än i seniorer-
nas. Så de har haft fullt upp i år. Det som är riktigt roligt är att laget 
har verkligen gått framåt, då man har mött lagen andra gången så 
har det alltid gått bättre. Matchen borta mot Nyborg blev säsongens 
höjdpunkt då man tog en meriterande seger. De yngre spelarna har 
tränat på och kommer att avsluta med match mot föräldrarna och ett 
riktigt hamburger och fika kalas efteråt. Nu tar vi lite vintervila från 
fotbollen, men då snön försvinner så rullar bollen igen för våra 
duktiga ungdomar.

UNGDOMSFOTBOLLEN

VITÅ BK SÄLJER UPPESITTAR- OCH NYÅRSLOTTER. KÖP FÖR 200:- OCH FÅ 1 GRATIS SVERIGELOTT!
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VVS-BUTIK
• Installationer • Service

• Hushållsmaskiner • Vattenrening
• Värmepumpar • Badrumsinredningar

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

AUKTORISERAD
VVS-INSTALLATÖR

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

Per Anderssons
Skogsmaskiner AB

Högsön • 0924-320 12 • 070-669 28 88
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DJUPTRÄSK
Vitådalens skoterklubb arrenderar detta vatten. 
Vi planterar 2 gånger per år.

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

Max. 3 ädelfiskar 
per dygn, Vänligen respektera!

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

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

 www.bnearit.se

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

norraskog.se

Vill du ha en trygg affär
och bäst betalt?

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

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

DANIEL
070-101 40 70

LOUISE 
070-104 02 14

SANNA
Gällivare 
070-101 40 72

EMMA 
070-272 58 50

TAINA
070-298 00 67

ANDREAS
070-261 00 88

HANS 
070-659 18 46

JOSEFINE
Gällivare 
070-107 41 41

DANIEL
070-101 40 71


