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Julbonader på julmarknaden i Högsön.

God Jul & Gott Nytt År önskar vi er alla

Missa inte!
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Trettondagspub i Vitå - Se annons!
Skotercross på dagen, Pubafton på kvällen i Vitå.
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Köp Vitådalsalmana
ckan 2017 nu!
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Inflyttare
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Klubbtidning från Jämtöns AIK/Vitå BK

Inflyttare &
Möt Emilie.....
”Världsmedborgare!”
Sidan 7
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God Jul och Gott Nytt År
Ja så var vi framme vid årets sista J/V
blad, och tro det eller ej så har
seniorerna redan hunnit starta upp
träningarna för nästa säsong. Vi har
tränat tre gånger i Råneås nyrenoverade sporthall. Kul att se Suljo och
Kenan tillbaka i träning igen.
Mårten Larsson
Ordförande

Vad har hänt sen senaste bladet?
Ja vad gäller fotboll så är det ovan
skrivet. I övrigt så har vi haft
avslutningar där A-laget hade sin på
hemmaplan i Vitå dit man hyrt paintball utrustning och badtunna, samt
catrat mat från Roady i Töre. Hela 18
stycken hade slutit upp, och bilder

Dessutom kommer ju årsmötet att
hållas 12 februari kl. 18 och dit är ni
hjärtligt välkomna.

och text från avslutningen finns här
brevid.
Våran höstmarknad gick som vanligt
av stapeln den dag vi går över till
vintertid. I år tror vi att vi hade publikrekord, det var trångt om saligheten
de första timmarna. För andra året
hade vi en bejublad modevisning, den
verkar ha kommit för att stanna.

Men det första som sker i arrangemangsväg är ju trettondagsaftonens
pub. Boka in den i kalendern för en
trevlig kväll tillsammans.
Tills dess önskar jag er alla en riktigt
God Jul och Gott Nytt År.

På styrelsemöte har vi slagit fast
2017’s arrangemangsplan och dessa
syns på annan plats i bladet.

Ungdomsavslutning
En lördag under hösten, så var det dags för våra större ungdomar att få ha sin avslutning.
I år styrde vi kosan till ett nedlagt fort i skogarna kring Boden. Där blev vi indelade i två
lag med ungdomar och ett ledar/föräldragäng. Sen var det dags för några matcher med
lasergame. Alla hade roligt och än i dag funderar de vuxna hur de kunde förlora mot
ungdomarna!!
Efter att laserstrålarna hade lagt
sig så åkte vi till restaurang Blå
Ängeln i Boden och avnjöt en
god middag.
De yngre kommer att köra en
kick off istället för avslutning,
så de har sitt roliga kvar.
Vi ledare får tacka alla för en
mycket trevlig säsong!

Intervju med Ludvig
Sist vi pratades vid så skulle du och Mårten prata ihop er om en avslutning för
seniorerna vad hittade ni på?
–Vi körde lite hemvävt och var på Vitå IP. Vi körde paintball och hade hyrt en badtunna.
Dessutom åt vi god mat och hela 18 spelare mötte upp till en trevlig avslutning.
Sen så ryktas det om att ni redan börjat träna igen!?
–Jo vi har hunnit köra några gånger i Råneå SPH. Vi tränar torsdagar 20.30-22.00 och nya
som gamla spelare är välkomna.
Ni brukar ju köra Arcusträningar också, är även de igång?
– Nej dem kör vi igång med efter helgerna.
Hur har ni tänkt med träningsmatcher och cupäventyr?
– Ingenting bestämt ännu. Dock så ingår DM (Coop cup) i anmälan så den kommer vi vara
med i. I övrigt så får vi återkomma med info på hemsida och Facebook.
Har du något övrigt att tillägga?
–Jag vill passa på att önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Sen hoppas jag kunna
träffa er på trettondagsaftonspuben, så får vi umgås och prata lite fotboll.

Mårten.

Herrlagets säsongavslutningsfest
Föreningen brukar alltid se till att fotbollslaget,
ja även ungdomarna, får göra något kul när
själva säsongen är avslutad.
För seniorlaget blev årets avslutning på
”hemmaplan”, ja nästan bokstavligt talat. Alla
tidigare år har det varit någon aktivitet utombys.
Någon hade lagt fram det som förslag och ideén
utvecklades. Synd bara att det blev på vinterns
hittills kallaste dag, ca -13. För man inledde i
dagsljus med paintball och höll till med detta i
ett grustag i närheten i någon timme. Innan man
for iväg på det, fylldes det vatten och eldades i
den stora inhyrda badtunnan. Bastun var förstås
också igång och det badades hejvilt både där
och i tunnan. För att inte svälta ihjäl så hade mat
beställts från Roady i Töre.
Många av spelarna är ju bosatta i bl.a Luleå och
så småningom avslutades kvällen där för dem.
Totalt fick vi intrycket att detta blev ganska
lyckat, men kylan hade kunnat hålla sig borta
just denna dag och kväll.
Sammanfattningsvis vill vi från Vitå BK tacka alla
spelare och ledare för årets säsong. Hoppas alla
vill fortsätta nästa säsong som faktiskt redan
inletts. Lite inomhusfotboll i Råneå Sporthall på
torsdagar står till förfogande innan säsongen
börjar på riktigt efter nyår.
Vi har alltid haft turen att i stort sett alla utombys
spelare som kommer hit verkar trivas. Från
föreningen tycker vi förstås också att det varit
och är ”präktiga” pojkar
Vi syns alltså nästa säsong.

TRETTONDAGSPUB

ALMANACKA 2017

5 Januari kl. 19.00 i Vitå Folketshus

SPONSRAS AV DELAR AV

Mat: Erikas goda mat.
Musik: L.A.D.
Bindande anmälan senast 28/12 till
Anders Lantto 070-604 14 94
Ulla Ahlbäck 070-688 69 82
Karin Engfors 073-844 73 70
Mårten Larsson 070-690 65 44
Anm.avg 175:- + medlemskort 25:- som kan lösas på plats

Jämtö Trafik AB
Br Karlsen AB
Per Anderssons Skogsmaskiner AB
Vägtransporter i Norr AB
CL:s Motor&Teknik
Vitåfors Maskinmuseum
Vitådalens Mark&Gräv AB
B-G Öhmans Gräv i Vitå AB
Stall Laviken
Jämtöns Skogsfrakt AB
Ulf Andersson Målare
Homiatriker Barbro Nilsson
Råneå Städ & Hemservice

VITÅDALENS NÄRINGSLIV
NEFAB
AP Skog AB
NYAB
A Lanttos Rör AB
Vitå Transporter
Br Lidströms Grävmaskiner
Lars Bergs Skogsvård
Högsöns Bygdegårdsförening
Canoe Adventure North
B-E Drugges Lastmaskiner
Vitådalens Byggservice
Stiftelsen Strömsundshemmet

Kommunens högsta berg

Fakta Vitådalen

► Storkrokberget 307m.

► Yta > 25% av kommunen
► Folkmängd ca 800
► Antal reg. företag ca 180

Kommunens längsta vattendrag
► Vitån ca 7 mil.

► Hovlössjön 10,5km²
Vattenmängd (1)
Strandlinje (2)
Yta (2)

Made
Madeinin

Made in

Vitådalen

Made in

Vitådalen

Årgång 2

Made in

Mer bilder Facebook

Birgitta Olsson
Cecilia Johansson
Klara Widgren
Anna-Lena Larsson
Anna Karlsson
Cicki Storelv
Anna Säthergren
Margareta Roos

30:-

Kommunens största sjö

Vitådalen
Vitådalen

Köp nu hos:

”bilder från Vitådalen"

Vitådalen
Pris: 30:-

Made in

Vitådalen

070-397 74 05
070-223 85 94
070-592 77 76
070-543 75 71
070-653 12 28
070-311 62 92
070-692 20 31
070-668 39 29

!
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Trygg, lokal och långsiktig

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

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

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

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

www.scaskog.com

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

Tel. 0924-102 00

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

Elinstallationer & Elservice med behörighet
för låg och högspänning

Välkommen till vår butik på Kängsövägen 19

Ring 070-282 76 88 · Simon Gustafsson

Öppet: Måndag-fredag 7.00-17.30 • Lördag 10.00-13.00

OMTANKE • KVALITÉ • SERVICE

Golv o. Väggbeklädnader
Våtrumsbeklädnad i plast
Klinker • Kakel • Golvvärme
ULF HALLBERG 070-666 60 59

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

..

..

Pa´s Värme & Rör AB | Älgvägen 10, Boden | pasvarme.se
Kontakt: info@pasvarme.se | 0921-130 40

• Däck • Fälgar • Däckservice
• Bilkem, batterier och mycket
mer finns hos oss
"Bra Däck Till Rätt Pris"
Dygnet Runt-jour

0923-642 000
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VB SKOG AB
• Gallring • Slutavverkning
• Röjning • Biobränsleavverkning
• Planteringar • Transporter
Vi tar din skog steg för steg in i framtiden
070-246 23 78, 0924-558 43

EN REJÄL MACK
Våra kunders specifika behov ökar efterfrågan
på både massa och timmer från din skog.
Genom att kombinera leveranser från egen skog med volymer från privata skogsägare kan
vi erbjuda våra lokala kunder skräddarsydda volymer och sortiment. Det gynnar dig som
äger skog här. Både gallringar och slutavverkningar är intressanta. Så passa på att göra
en riktigt bra skogsaffär. Välkommen att kontakta mig. www.sveaskog.se

Erik Furmark
0927-122 40
070-320 50 44

Hos oss hittar du

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

RÅNEÅ

Skooglars
Vitå
Tel. 070-350 89 86

Eko Miljöisolering i Norr AB
Lappviksvägen 25
95531 Råneå
Stefan Larsson
Tel 076-1415506
www.ekomiljoisolering.se

0924-100 90
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Busstranspor

Annonsklipptävling
Homiatriker
Ulf Andersson
BARBRO
NILSSON

Skrot ger
070-586
70
81
klirr i kassan!
Ring även kvällar och helger

Målare
ulfmalare@yahoo.se
Annonsör

Annonsör

Sidan

Sidan

Idrottsresor, gruppres

arrangemang, m.m

RÅNEÅ BUSSTRAF
Annonsör
Sidan

0924-501 14, 0

www.homiatriker.com

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.

070-556 65 14
Rundgatan 10
974 33 Luleå

Per Anderssons
Skogsmaskiner AB

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

Rörbäck 3 95592 Råneå

Annonsör
Sidan

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

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

Adress: ________________________________________________________________
Målerifirma Ulf Andersson

Namn: ________________________________________

Grattis!

Vinnare av annonsklipptävling nr 3 2016 Ingrid Åkerström, Jämtön och Ann-Kristin Eklund, Råneå.

Grattis till 2 Sverigelotter vardera. Ni kan maila era svarTel.
till 0920-607
vitagunnar@telia.com
ellerHögsön
Gunnar Andersson
Öberget 67
Vitå
• 0924-320
1295596
• 070-669
28 88
70 • www.cronimetnorr.se

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.

ecemb
er!
Åter i
april.

En öppen container för järnskrot har ställts ut vid Återvinningen i Vitå. Där kan ni lämna era överblivna metaller.
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.

FIBERNÄT I VITÅDALEN,
ANMÄL INTRESSE NU!
Föreningen Vitådalen arbetar för att
alla boende och fritidshusägare ska få
tillgång till fibernät med snabbt bredband. Detta görs i samarbete med
Zitius, ett Teliaägt företag. En intresse
förfrågan har gått ut i alla byar och fritidshusområden längs Vitådalen,
inklusive Strömsund, Heden och Långtjärn. Intresseanmälan är inte bindande
men måste göras snarast, senast i
början av oktober. Hur många som
anmäler intresse avgör om det är
ekonomiskt möjligt.
Den nyckelfärdiga lösningen för fiber
som Zitius erbjuder, kostar 19 900:- inklusive moms, och för företag 19 900:plus moms. Avgiften betalas efter att
installationen är klar och är en engångskostnad. Installationen omfattar all
grävning fram till huset och montaget in
i huset samt grovåterfyllnad av
massorna. Fastighetsägaren ansvarar
endast för att släta till och så in.
Extra bra är att ingen nätavgift/månad
debiteras förrän abonnenten börjar
använda anslutningen och tecknar avtal

med en leverantör för tjänster. Det innebär att ingen kostnad tillkommer om
man vill ha fiberuppkopplingen vilande
för framtida behov. Det finns också
möjlighet att avbetala installationskostnaden under 12 månader (1659 kr/
mån) eller 60 månader (5 år) (359 kr/
mån).

INTRESSEANMÄLAN
Anmäl ert intresse för fiberanslutning
på Zitius hemsida Qmarket – Fiber till
alla. www.fibertillalla.se
Intresseanmälan är inte bindande.
Vid problem eller frågor om intresseanmälan, kontakta Anna Säthergren
070-692 20 31
Läs mer på www.vitadalen.se och
Facebookgruppen Vitådalen, där
finns även uppgifter om ytterligare
kontaktpersoner i byarna.

Varför fiber?
Fibernät, med sin överlägsna snabbhet,
är den lösning som bäst klarar dagens
och framförallt framtidens behov inom
telefoni, Internet och HD TV. Det innebär att vi får en mer framtidssäker in
frastruktur när kopparnätet för telefoni

SPARA DETTA!

Metallskrot

b o r tvi
KvalitetT ai sallt
1 5gör
d

och ADSL släcks ned framöver. I Luleå
kommun berörs 30 byar under 2017 bl.a.
Forshed, Långsel, Strömsund, Långträsk,
Heden, Högsön och Rörbäck. För vilka
platser telenätet kommer att släckas
under 2018 vet vi inte idag, men avvecklingen fortsätter då koppartrådstekniken är utgången och kostar för
mycket att underhålla. Som ersättning för
det fasta telenätet erbjuds abonnenterna
i regel lösningar via mobilmaster, vilket
enligt erfarenheterna är en sämre lösning
på landsbygden. Mobilmaster har ibland
begränsningar med avstånd, radioskuggor, åskstörningar och att kapaciteten påverkas av antalet användare som
ska dela på bandbredden. De problemen
får vi inte med fibernät.
I nuläget har vi gått vidare till nästa steg
och Zitius har skickat ut avtal till de som
anmält sitt intresse tidigare i höst. Det
finns fortfarande möjlighet att anmäla sig
till bredband om man vill ansluta sin fastighet. Bredbandsgruppen jobbar vidare
med Zitius för att kunna starta grävningen våren 2017. När detaljprojekteringen
kommer igång efter alla avtal är
inskickade till Zitius så kommer mer information.
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Manifestation mot ”Framtidens skola”
och för demokrati i Luleå Kommun
Lördag 19 nov i ”Gula paviljongen” var det dags igen för manifestation mot
”Framtidens skola” i Luleå Kommun. Att den med mycket kort varsel
utlysta manifestationen blev till, har ju sitt ursprung i ovannämnda. När
det nu visade sig att 3 partier (S+ M+ Lop) gick emot en folkomröstningen,
då behöver det inte bli någon. Man har därmed mer än 2/3 majoritet mot.
Vi uppfattar detta som att man sätter demokratin ur spel. Mer än 8.000
Luleåbor hade ju skrivit på inom ca 3 månader, för en folkomröstning.
Många bra anföranden hölls av olika personer, såväl politiker som andra i
den ca 1 timme långa manifestationen
Visserligen överlevde Vitåskolan två nedläggningsförslag två år i rad.
Vi tror att ”Framtidens skola” är ett hot mot alla små skolor på sikt.
Därför bl.a är vi emot och för demokrati, för det är viktigt.

Kvarnforsen
Det var en onsdagmorgon och
vi skulle till Kvarnstigen i Vitåfors. Vi hade samling i foajén.
Där pratade vi om säkerhetsregler. Sen åkte vi i bilar till
Kvarnstigen. När alla hade
kommit så började vi gå efter
stigen.
Stigen var ganska blöt och
spångarna var halkiga. Vi
stannade efter en stund och
lärde oss att granarna har mest
grenar mot söder och att
myrorna bygger sina stackar
motsöder. Om man går vilse i
skogen kan det vara bra och
veta.
Efter ca en kilometer så var vi
framme vid bakvalen i Kvarnforsen. Precis vid bakvalen så
rinner Vitåälven förbi. Först
hade vi en genomgång hur
man använder ett trangia kök.
Efter det fick vi montera ihop
det och koka vatten.
Sen så grilla vi korv och pinnbröd till lunch. Det var ganska
mulet men det var en rolig dag
i alla fall.
Gustav Säthergren och
Oliver Kristoffersson

Vitåforsmaskinmuseum
Det var en dag i oktober som vi
skulle åka till Vitåfors och besöka
Nisses maskinmuseum för att lära
oss lite teknikhistoria. När vi kom
fram stod Nisse och Anna och tog i
mot oss. Vi skulle vara där i en dag,
det såg vi framemot.
Vi fick gå runt på en guidad tur och
lyssnade på Nisse när berättade
om hans maskiner. Han har bl.a. :
ca 13 lingrävare, två bandtraktorer,
en Åkerman grävmaskin som har
jobbat i Aitik, en schaktmaskin som
har jobbat i LKABs industrier, en
gaffeltruck, en baklastare, en
väghyvel, en lyftmaskin som har
jobba på Varvet i Luleå, en gammal
buss och en gammal lastbil.
Vi blev bjudna på korv, saft, bulla
och godisklubbor.
Det var jätteroligt att vara hos
Nisse och Anna. Dom tycket att det
var jätteroligt att vi kom och
tittade på maskinerna.
Vill ni besöka Nisses blogg? Google
på: nisesmaskiner.blogspot.se Där
hittar ni lite fakta om Nises
maskinmuseum. Vill ni besöka
Nisses youtube? Sök på youtube
på: nissesmaskiner Besök gärna
han!
Text av: Lukas Lindqvist och
Thilde Westman

Skoltidningen
Under höstterminen har vi arbetat med en skoltidning. Där vi tar
reda på information om olika saker som tillexempel: hotet från
Ryssland. Från dans till hotet från Ryssland och många andra
sorters artiklar. Vi har även med andra människors åsikter och
tankar. Vi har intervjuar dansläraren Katrin Johansson, basketspelaren Anna Barthold och fiskeintresserade Jonny Storelv.
Tidningen kommer att delas ut till alla på skolan och dom som blivit
intervjuade. Det har varit roligt att jobba med en skoltidning i
svenska. För det vi skriver om har eller händer i verkligheten och
olika intressen.
Vi hoppas att tidningen blir bra och att alla i skolan tycker den är
lärorik och rolig. För vi kämpar och kämpar för att få med alla olika
sorters artiklar, både spännande, roliga och intressanta. Vi hoppas
att stora som små, vuxna som barn gillar tidningen lika mycket.
/Evelina Keskinen Eriksson och Nora Lundenor

Vitådalsträff !?
Roligt med så många nya innevånare i Vitådalen. Vi som bott här
länge vill gärna lära känna er lite. Hoppas det är ömsesidigt? Finns det
intresse att göra något åt det? Kanske kan vi alla i Vitådalen träffas
och blir bjudna på fika e.d.? Kanske kan föreningslivet gå samman?
Förslagsvis när det går vara utomhus. Fundera och kom med förslag!
Diskussionen förs bl.a på Fb ”Vitådalen”
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INFLYTTARE TILL VITÅDALEN

Möt Emilie....," världsmedborgare"

Nu har Emilie Guegan, 33 år sedan
några månader flyttat till Vitå. En mycket
glad, pratsam och positiv ung kvinna,
född och uppväxt i Frankrike. I en plats
som heter Saint-Parize le Chàtel i den
kända vinprovinsen Bourguogne.

värt att försaka mycket annat. Hundarna
verkar också trivas och må bra.

Ledarhunden Kobuk är 6 år och den
som bestämmer det mesta över resten
av hundarna. Den riktiga ”kelgrisen”
verkar dock den vita tiken Maz 7 år vara.
Som 19-åring lämnade hon sitt hemland Gillar bäst att sitta i knäet hos matte och
för vidare studier och äventyr. Först blev mysa eller ligga på soffan och ha det bra.
det 1 år i Kanada, därefter 1 år som Maz är den hund Emilie haft längst, så
student på Svalbard. Det var där som kanske har de fått ett speciellt
intresset för hundar verkligen tog fart. förhållande till varandra p.g.a det.
Där blev det bl.a. en del turistjobb med
slädhundar. Sedan blev det ytterligare 4 Rejäla staket och isolerade kojor, allt i
år på Svalbard, sedan 1 år i Alaska. Sedan bra ordning. Vid en kontroll för ett litet
drog färden vidare till andra änden av tag sedan fick Emelie bra betyg för sin
jordklotet, 2 år på Nya Zeeland.
djurhållning.
Därefter har Norge varit hennes
hemvist i 4 år, men nu vill hon vara
svensk. Hoppas hon nu hittat sin plats på
jorden för ett bra tag.

Till sin hjälp att sköta om sin ”kennel”
får hon tag i studenter, volontärer eller
andra äventyrslystna yngre människor på
en sida på internet (wwoofing) Dessa är
ju väldigt internationella och söker det
Trots att hon bor ganska spartanskt, exklusiva för dem. Just vid besöket fanns
egentligen i ett sommarhus som inte en kille, Rory 29 år från Nya Zeeland, en
varit bebott permanent på 40-50 år, trivs tjej, Aislinn 29 år från Australien och en
hon så bra. Lite förbättringar på byggna- fransyska Betty 24 år. Dessa brukar
den tänker hon göra till sommaren.
stanna 1-2 månader, men Betty är nu
Alla i byn som hon mött har varit snälla, inne på sin 3:e period hos Emilie. Den
hjälpsamma och allt som man egentligen australiensiska tjejen hade aldrig sett snö
ska vara.
innan. Hon var så glad över den lilla snö
som kommit. Hon spelade julmelodier
Emilie är ju utbildad geotekniker och på mobilen och sjöng och dansade där
jobbar i Luleå hos WSP.
till. Som tack för hjälpen erbjuds dessa
volontärer mat och husrum och det
Hennes stora fritidsintresse är ju hundar exklusiva för dem.
och detta med slädhundar brinner hon
passionerat för. 12 hundar (Alaskan Nu väntar både Emilie, vännerna och
huskies) kan man bara inte lämna vind hundarna på den riktiga vintern.
för våg på dagarna. De behöver mat och Försöker klura ut hur man hittar bra
aktiveras eftersom dessa hundar har leder, för att få riktigt många mil att köra
massor av energi i kroppen. Det går hundspann. Träning behövs för Emilie
hundmat för ca 10.000:-/ mån, men tävlar ju också. Ett riktigt långlopp ifjol
brinner man för sina hundar, så är det
på ca 50 mil måste vara en riktig strapats

för den oinvigde, även fast det var över
flera dagar. Förstås väntar några olika
lopp även i vinter både i Sverige, Norge
och Finland.
Fast innan dess är det jul och hennes
franska familj kommer på besök.Vitådalen är väldigt internationell just nu och
det har vi Emilie att tacka för.
Samtidigt hälsar vi henne mycket
välkommen till oss i Vitådalen!

INFLYTTARE TILL VITÅDALEN
Fredrik Bladfors 37 år och Anna
Nordlund 31 år bor sedan juli 2015
i en ganska välrustad Norrbottensgård i Jämtön. Bara ett stenkast från
E4 på södra sidan.

Anna är också från Luleå, Skurholmen
där hon växt upp och haft sin
tidiga skolgång. Efter vidare studier
på högskolan samt läst juridik söderut några år, jobbar hon numera på
Skatteverket sedan 5 år

Hur hamnade man då här? Ja, Fredrik
är ju delvis lite uppväxt i närheten och
tillbringat stora delar av somrarna här.
Föräldrarna Åke och Marianne som
också presenteras i detta nummer har
ju haft sitt sommarhus här, som alltså
nu är deras permanentboende. Tänk
att det blev så att nästan hela
”släkten” flyttade till Vitådalen.

Fredrik och Anna har varit ett par ca
5-6 år och bodde förut i lägenhet i
Luleå. Så småningom började man leta
lite hus och när detta gårdsställe blev
till salu, var det ingen tvekan. Här vill
vi bo och det har man inte ångrat en
enda dag hittills.

Fredrik som är utbildad till civilingenjör inom samhällsbyggnad jobbar
numera som trafikingenjör på Luleå
Kommun sedan ca 1 år. Dess förinnan
på konsultföretaget Ramböll i Luleå.
Uppväxten och skolgången har varit
på Björkskatan i Luleå.

Det bästa med att bo så här är lugnet
och avkopplingen de känner när de
kommer hem från sina jobb i Luleå.
Fredrik uttrycker, ”man blir glad när
man kommer hem”. Anna tillägger,”inte en enda sekund har jag ångrat att vi
bor här”. På frågan om de saknar
något, blir svaret: Det hade varit kul
med en affär, men de förstår

svårigheten att kunna driva en
sådan på en liten ort.
Deras intressen är bl.a friluftsliv,
sjön, fiske, skidåkning och resor
ibland. Dessutom gillar Anna bakning, handarbete och trädgård.

Eftersom de bor på ett stort gårdsställe med mycket uthus och bagarstuga, finns det en del att göra. Målning
av uthusen och jobb på bagarstugan är
nästa projekt.
Då hälsar Vitådalen också er
hjärtligt välkomna!
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Lokaler att hyra
Forshedsgården

Bagarstugan i Jämtön

Plats för 60 personer, fullt utrustat kök.

Bokning: Ingrid Åkerström 0924/311 22

Bokning: Margareta Roos 0924/620 32

Rörbäcks Havsbad och Camping
Bagarstugan i Forshed

84 Husvagnsplatser, el, uthyrningsrum, stugor,
servicebyggnad och Café. Dusch, wc och

Bokning: Stina Roos 0924/620 33

boulebana.
Bokning och information: 0924/350 47

Vitå Folkets hus
Plats för 200 personer, fullt utrustat kök.

Grillkåta i Rörbäck

Bokning: Anna Eriksson 0924/300 50

Vid Rörbäcks hamn. Plats för ett 30-tal

Möjligheternas Älvdal!

Vitå Bygdegård

personer.

Bokning: Elisabeth Öhman 0924/300 73

Bokning: Gäran Åberg 0924-311 36

Bagarstugan i Vitå

Rörbäcks hamnförening

Bokning: Ulla Johansson 0924/300 77

Gäst-och djuphamn
Information Mikael Gladh 070/364 11 11

I Vitådalen finns det goda möjligeheter att bo och leva.
Närheten till service i Råneå och med pendlingsavstånd till
Luleå, Kalix och Boden, gör det lätt att finna sig till rätta här.
För en aktiv fritid bjuds utflyktsmål, föreningsliv och
gästfrihet. Fina fiskevatten, bra bad och
sköna naturupplevelser i skogar
sjöar, älv och hav.
Information:
Margareta Roos Forshed

0924/620 32

Lars Nilsson, Vitå

0924/35040

Staffan Bergman, Högsön 070-355 96 99
Eskil Johansson, Jämtön
www. vitadalen.se

0924-311 24
www.jamton.se

Välkommen!
Byar i samverkan

Vitå BK:s Klubblokal

Öppet maj-december.

Högsöns Bargarstuga & Bygdegård

Läger, kurser, konferenser, vandrarhem,

Plats för 80personer, Fullt utrustat kök.

stugor för uthyrning. Matsal för 60 + 40

Bokning: Anna Säthergren 070/692 20 31

personer, sängplatser för ca 100 personer.
Vedeldad bastu, dusch, badstrand.

Jämtögården

Upplysningar och bokning: 0924/330 81

Plats för 150personer. Fullt utrustat kök.

www.stromsundshemmet.se

Bokning: Eskil Johansson 0924/311 24

Mail: stromsundshemmet@gmail.com

eller via www.jamton.se

Församlingsexp i Råneå 0924/577 50

Övrigt: Tennisbana och Hockeyplan.

Fiskevatten

VITÅDALEN

Renoträsk

Metträsket

Fiske med drag, mete eller fluga.

Utsättning 2-3ggr/år

Aborre, gädda, ädelfisk.
Bivacker och eldplatser.

Dygnskort: 100kr. Årskort: 400kr

Fiskekort: Sven-Anders, Ahlbäck,
Grundforssel, 0924/620 32

Margareta Roos, Forshed, 0924/620 32
Fiskekort även via www.ifiske.se

Hovlössjön

Rikti Dockas

Regnbåge inplatering 600kg/år
Bivacker, eldstäder, handikappbrygga,
toaletter.

Fiskekortsförsäljare: Medborgarkontoret
Råneå, Vildmarksshoppen,
Mieko Fishing,

Camilla Bäckström Laviksvägen 22, och
Eskil Johansson Laviksvägen 63 i
Jämtön.

Premiär 23 maj 2015.

Mot Vouddas

Dockasberg

Mot Norriån
Renoträsket

Mot Överkalix

Tallberg
Grundforshed

Storkrokberget 307m
tån
Vi

Gädda, Aborre, Sik, Löja och inplanterad
Öring.

Strömsundhemmet

Bokning: Gunnar Andersson 0924/301 12

Långsel

Dyngskort: 50kr. Årskort 250kr.

Forshed

Familjekort 300kr (2 vuxna 2barn under
16år).

Hovlössjön/Storsjön

Långsund

Fiskekort: Sven Erik Drugge 0924/720 18

Kvarnberg

Monica Hansson 070/204 96 66

Båt för uthyrning, nyckel hos Sven-Erik
Drugge.

Djupträsket Vitådalens skoterklubb
Regnbåge planteras två gånger/år,
Fiska med drag, mete eller fluga.
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 skoter-

klubben. Betalning med Swish till Anders A
och Arne O mob-nr. Anders Andersson
0924-30082 mob 070-550 17 82, Arne

Olsson 0924-30029 mob 070-587 54 66,
Ture Roos 0924-62033, Greta Roos

0924-62034, Håkan Hellman (Morjärv)

0923-50237 samt OK i Töre 0923-640410.

Djupträsket

Hovlös

Annica Drugge 070/524 92 32
Greta Roos 0924/620 34

Badplats

Bjurånäsvägen

Får du inte
tidningen?
Hör i så fall av dig till
07-6042090 så ordnar vi
detta. Vi har av SDR beställt
utdelning till samtliga post
lådor 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%.

mot Boden

Hataträsket

Avafors

356

Långsmalatjärn

Långtjärn

mot Morjärv

691

Vitåfors

Heden

694

693
Vitå
Högsön

Sladan

Vitåfjärden

Råneå
E4

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

mot Luleå

mot Haparanda

Högsöfjärden
Jämtöfjärden

Strömsund

mot Töre

Metträsket

Jämtön
Jämtö- Inre Kvarnträsket
avan
Yttre Kvarnträsket
Rörbäck
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Fornlämningar vid Heden

Krstinakojan

Längs väg 693 Vitåfors mot Melderstein finns
3-4000åriga fornlämningar. Informationstavla och
skyltat från vägen.

Från vägen E4-Tallberg, ca 5km norr om Avafors, tag
vänster vid Bjurånäsvägen, åk ca 3km till

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

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

Strycktjärvägen som efter ca 4km leder till kojan.
Övernattningsmöjligheter samt tillgång till köksutrustning finns i kojan. Vitådalens skoterklubb ansvarig.

Avafors masugn
Gammal masignsuin, verksam åren

Promenadväg längs Sladans Strand

1834-1887. Rastplats med eldstad och gångvänlig
mark. Enorm blomprakt

Utgår från anslagstavlan i Högsön. Vägen är

under sommaren.

ca 3 km. Bivack med eldplats vid Rödnäset.

Strömsunds Masugn
Gammal masugnsruin, verksam åren 1741-1830

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 Kronkilvägen. Stigens längd är ca 3 km.

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

Vandringsled öster om Högsö- och Vitåfjärden
Naturstig genom skogslandskapet är under

färdigställande. Start från E4 vid Jämtöbacken. Total
längd ca 8 km, varav 5 km efter farbar bilväg.

Rörbäcks havsbad
Barnvänligt havsbad i anslutning till Rörbäcks camping. Information om campingen: se under lokaler att
hyra.

Tjärdalar Nötkallen
Lämningar efter två stora tjärdalar, kör 7,6 km från E4
efter vägen mot Jämtön vidare mot Rörbäck. Skylt t.h.
om vägen.

Den blå sjön - Blåmissusjön
Mellan Högsön och Strömsund, längs den gamla vägen finns den ”blå sjön”. Vattnet är kristallklart och vid
rätt ljus azurblått. Sjön är kanske Sveriges naturligt
suraste sjö, med ett pH värde på ca 3. Orsak till försuningen är att alunjordar (sulfidjordar) i sjöns närhet
utdiktades. Vid torrläggning av alunjordar oxideras
sulfiderna med försurning och utfällning av vattnets
humusämnen som följd. Därför blir vattnet glasklart.

Bäverstigen Storåbron

Naturstig från Vitåfors till
masugnen i Avafors
Vandringsled längs Vitån med bivacker, eldplatser och
information längs stigen. Informationstavlor i Vitåfors
och vid masugnen i Avafors. Ledens längd
ca 10km.

Naturupplevelser
Guidade skogsvandringar kan ordnas för intresserade
av djur, växter, ekologiskt samspel samt naturhänsyn
i vårt skogslandskap.
Målgrupp: Skolor och mindre
instressegrupper.
Bokn. enl. ö.k.
Olle Andersson tel. 070-368 49 64

Evenemang
December
9
13

PRO Jämtöns Julfest. Se affischering.
Luciafest i Jämtö Småkyrka.
Se affischering.
Julotta i Jämtöns småkyrka.

25

Januari
5
22

Trettondagspub i Vitå
Skoterklubbens medlemsmöte i Forshed.

Februari
12
14
25

kl 18 årsmöte Vitå BK
Alla hjärtansdag fest i Jämtön.
Ärtsoppa i Kristinakojan.

Café Forshedsgården.
Skotercross och pubafton i Vitå
Pimpeltävling i Djupträsket
Familjeskidtävling/tipspromenad Vitå BK

April
14
?
30

Familjedag Forshed
Pimpeltävling i Renoträsket
Valborgsmässofirande Jämtön, Högsjön
och Vitå, samt ev. någon mer plats.

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.

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 7mil. Vitån har flera fina sträckor för paddling.
Under vårflödet är många forsar vatenrika och kräver vana paddlare. Familjevänlig nybörjarpaddling
hittar man tex. i trakterna kring Långsel och längs
sträckan från Storåbron net till Vitåfjärden. För havsoch skärgårdspaddlare bjuder Råneå skärgård på fina
möjligheter med Rörbäck, Jämtöavan, Strömsund och
Kängsön som bra utgångspunkter. Kanot och Kajakuthyrning samt försäljning finns hos Canoe Adventure
North i Kängsön tel. 070-542 51 10

Toppstugan väster Forshed
Koja med eldplats. Ta vägen förbi fd. Roos Lanthandel
eller Tuvbäcksvägen och Norra Långviksvägen.

Hovlössjön
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
Vid kvarnån finns en stig från stora vägen, som leder
fram till kvarnplatsen där det också finns en rast- och
eldplats.

Reportagetips till
J/V-bladet
önskas
Gunnar 070-6042090
Tillfälliga
övernattningsrum/stugor
Stuga vid Renoträsket
(ej vinterbonad)
Sven-Anders Ahlbäck 070-6212737
Bagarstuga i Rörbäck vid havet
(vinterbonad)
Mervi Forsberg 073-0655263
Fler alternativ kan finnas,
Kontakta Gunnar Andersson
för upplysning

a!

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

STÖD VÅRA 
FÖRENINGAR!
KÖP LOTTER
AV OSS!
BINGOLOTTER OCH

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.

SVERIGELOTTER
I VITÅ

Mars
4
11
25
26

pu
Klip

ar
h sp
t oc

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

HOS GUNNAR
070-604 20 90

VITÅ BK
Ordf:

Mårten Larsson

070-690 65 44

Kassör:

Gunnar Andersson

070-604 20 90

Sekr:

Cenneth Lööf

070-362 46 72

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

Markus Hedgren
Karin Engfors
Bodil Andersson

Medlemsavgift:

Familj 50:-

BILLIGAST I SVER

IGE?!

Enskild 25:-

Inga deltagaravgifter eller andra avgifter tillkommer!

JÄMTÖNS AIK
Styrelsen
Ordförande
Vice ordf
Sekreterare
Kassör
Ledamöter
Suppleanter

Medlemsavgift:

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

Familj 100:-

Enskild 50:-
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Snart kör vi skotertävlingen i byn!
Samarbetet kring skotertävlingen i Vitå är nu
inne på sitt nionde år och förberedelserna är i full
gång. Det blir ett samarbete mellan Vitå
bollklubb, Vitådalens bygdegård och Vitådalens
skoterkubb så att vi kan fortsätta anordna
Vitådalsracet som verkligen har blivit en dag för
alla. Under förra årets tävling så fanns, förutom
en massa skotrar, en marknad och loppis inne i
skolan och hästridning på området. Tanken var
att det ska finns något, även för den som inte är
skoterintresserad för att kunna erbjuda en dag
för hela familjen. Som vanligt hade vi även pub
med mat på kvällen där vi kunde njuta av musik
från Moonshine inc.
Årets tävling blir en Sverige cup tävling och vi
kör den 11 mars.
Skillnaden mellan den här tävlingen och den vi
brukar köra är att de som tävlar i Sverige cup
kvalar in sig till nästa års SM tävlingar, vilket
innebär att det blir lite mer fart och en full bana
vid varje start. Det kommer att bli full aktivitet för
alla 80 ideella krafter som hjälps åt under dagen.
Även om snön inte har kommit ordentligt riktigt
än så är banan planerad och vi kommer att börja
arbetet med de förberedelserna i början på
februari. Ni som då är ute kring Vitåskolan
kommer att se både traktorer och lastbilar i fullt
arbete. Mellan tolv och femton fordon kör från
tidigt på morgonen och håller igång till
middagstid. Det har tagit våra underbara
entreprenörer i snitt två dagar att bygga upp
banan från grunden om man inte räknar med
förarbetet att trycka ner snön för att få grunden.
Deras engagemang för bygden är guld värt
Om det är någon som har några idéer eller
känner att ni vill vara med under tävlingsdagen,
eller förberedelserna innan så tveka inte att höra
av er till någon av klubbarna.

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

Kvalitet i allt vi gör

Har ni upptäckt Vitådalens skoterklubb?
Övre Vitådalens skoterklubb startades 1992 på
initiativ av skoterintresserade boende i övre Vitådalen och för några år sedan togs beslutet att byta
namn till Vitådalens skoterklubb.
Klubben finns i norra delen av Luleå kommun och
gränsar mot Råneå, Niemisel, Töre, Överkalix och
Jämtöns områden.
Vi underhåller leder mellan Bodösund (Vitå)
via Avafors, upp till Grundforshed.
Vi har även gjort en led till Malmens väg.
Totalt underhåller klubben 16 mil led.
Om intresse finns för ungdomarna så finns möjlighet att ta förarbevis för skoter genom klubben. Det
här är någonting som krävs för att få köra skoter om
man inte tagit körkort före år 2000. Det är också
viktigt att veta att från den 1 januari 2016 är det
även krav på hjälm när man kör skoter.
För de som är intresserade finns olika träffar under
året. Vi börjar säsongen med att bjuda på ärtsoppa
i Kristinakojan den 25 februari med start kl 12.
Kojan är uppbyggt av ideella krafter och den ligger
2 km väster om långvik.
Skotercafé håller vi i Forshedsgården den 4 mars
och så är vi självklart inblandade i Vitådalsracet den
11 mars. På Djuptäsk, som klubben arrenderar och
där vi planterar in fisk så har vi pimpeltävling den
25 mars. Hit kan man fara alla årets dagar för att
fiska. Fiskekort krävs dock.
Då isarna inte brukar vara de bästa kring påsk så
har vi flyttat familjedagen på långfredag från
Hovlössjön. Vi håller till vid Forshedsgården så man
kan ta sig dit antingen med skoter eller med bil.
Titta gärna in på hemsidan för kontaktinformation
www.vitadalenssk.net

BOSTAD ELLER HUS
Har du eller vet du av ett hus till salu
eller för uthyrning i Vitådalen?

Tipsa oss! Så förmedlar vi det vidare. Vi vill
se att fler människor flyttar till Vitådalen.

Gunnar Andersson 070-604 20 90 eller
Paul Brännström 070-513 92 63

/DQWWRV5|U$%
+|JV|Q
GHWHQGDQXPPHUVRPU|UGLJ
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Julmarknad i Högsöns bygdegård 2016
För 3:e året ordnade Vävstugan en julmarknad med försäljning av
handarbete och lokala matprodukter tex Tunnbröd bakat i Högsöns
bagarstuga, lammkorv från får som betat i Högsön, Honung från
Sandholmen, hembakta kakor och bröd. Risgrynsgröt och skinksmörgås mättade många glada adventsfirare. En utställning av
julbonader i textil fanns för beskådande.
En välbesökt tillställning där många stannade länge för trevlig samvaro.

Vi önskar alla en God Jul och Gott Nytt år
Väl mött nästa år
Högsöns Vävstuga

Julgransuppsättning i Högsön
Ett gäng ideella krafter i ålderspannet 14-75 år träffades utanför Högsöns bygdegård Lördagen den 26/11
för att se ut och sätta upp byajulgranen för 2016. En vacker julgran hittades och skänktes till byn av
skogsägaren. Årets gran är bland de längsta granarna i Högsöns julgranshistoria, 18 m hög.
Detta innebär att slingan som är 12 m är lite kort i år. 1949 sattes den första julgranen upp i Högsön på
samma ställe som den står i år.

INFLYTTARE TILL VITÅDALEN
Äntligen har Åke Eriksson och
Marianne Bladfors /E fått flytta
in i sitt nyrenoverade och tillbyggda f.d. sommarhus i Vitå vid
norra änden av fotbollsplanen.
Visserligen återstår några saker
att färdigställa, men det blir till
våren och sommaren. Insidan är ju
helt klar och jättefint har det
verkligen blivit. Det som återstår
är bl.a., det ska målas färdigt på
utsidan, lite kring bron. Sockeln på
den befintliga delen ska också
kompletteras samt ett nytt garage
ska uppföras.
För något år sedan började paretfundera på att flytta hit för gott.
Nu har båda tagit pension lite i
förtid och sålt radhuset på
Björkskatan där man bott i ca 35
år. Ett rejält sjusiffrigt belopp och
många timmar senare har huset
förvandlats till ett modernt energisnålt i två plan. I den befintliga
delen har man dock bevarat
”själen” i vardagsrummet, det
breda tjocka trägolvet. Förstås
har ju också innertaket, järnspisen
och lite annat i huset bevarats för

att känslan av det förgångna ska
finnas kvar.
Åke är ju född och uppväxt i
Högsön och Mariannes mamma
och syster bor i Högsön. Huset är
Mariannes pappas föräldrahem,
som Åke och Marianne förvärvade för ca 30 år sedan till sitt
eget sommarhus
Paret har två vuxna barn, Fredrik
och Lina. Fredrik och hans sambo
Anna har ju ganska nyligen köpt
ett hus i Jämtön. Mer om Fredrik
och Anna kan ni läsa på sidan 7.
Kanske har man triggat varandra
till att hamna i Vitådalen? Lina
däremot har hamnat på Öland
Åke har haft en del olika jobb
som utbildad ingenjör. Det har
varit inom bygg och anläggning,
inom SJ och senast chef på
Tidningstjänst. Marianne har
jobbat inom kommunen i olika
befattningar, bl.a som kurator
inom olika förvaltningar. Senast
tiden innan pensionen med
migration.

Vi hälsar Åke och Marianne välkommen till byn på riktigt nu
och hoppas livet som pensionärer blir fantastiskt.
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Sugen på att spela
fotboll 2017?
Div 5 herrar
Kontakta Mårten Larsson,
070-6906544
För yngre, födda -00 eller senare
Kontakta Mårten Larsson 070-6906544
eller Karin Engfors 073-8447370
Medlemsskap i Vitå BK, förmodligen billigast i Sverige!

Vitådalen på Facebook, vad är det för nåt?

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

Familj 50:-/år, enskild 25:-/år, inga andra avgifter.

Mats Widgren

ÖHMANS GRÄV
I VITÅ AB
Allt inom gräv- och
traktorarbeten

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

0924-300 73
B-G 070-675 82 12
Fredrik 070-675 82 11

Pennor med tryck!
Ultra De Luxe
med enfärgstryck.
250 st

1.650:- exkl moms

Z-Matic blyerts
med enfärgstryck.
250 st

1.490:- exkl moms

Bermuda pen
med enfärgstryck.
250 st

4.280:- exkl moms

Sörsidan 9, tel 0924-230 19
Välkommen in till oss!
Tel 0970-248 60 | Järnvägsgatan 13, Malmberget | Epost: info@grafex.se

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

Gym
Öppet kl. 06.30–23.00 alla dagar
Pris: Vuxen 500:-/år, student 300:-/år (studerande
ungdom 15-20 år). Kalenderår gäller 1/1 - 31/12.
Medlemsskap i JAIK krävs, familj 100:-/år, enskild 25:-/år
Kontaktpersoner: Janette Ek 070-308 71 55
och Erika Drugge 072-234 46 14

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

-
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HANTVERKSMARKNADEN 2016
Så var årets Hantverksmarknad i Vitå avklarad. Vi har valt att kalla
den hantverksmarknad för att det helst ska vara hantverk. Saker
som man själv eller någon annan gjort som ett rejält hantverk. Att
bara ha tingel-tangel det lockar varken oss eller besökarna. Visst har
vi lite annat än hantverk också, då gärna nyttosaker.
Någon av utställarna lever nog på sitt hantverk, dom är väldigt fina.
De flesta har det dock som en rolig hobby. Andra har bakat och
säljer slut efter någon timme. Alla blir ju hungriga och behöver äta
något, kanske hamburgare eller bara fika. Man kan konstatera att
alla får sälja något, andra mycket, några lite mindre.
Man får inse att arrangemanget också har ett socialt värde. Alla är vi
ju i olika faser i livet och har olika ekonomiska förutsättningar. Man
behöver ju inte köpa något, utan kan nöja sig med att ögonshoppa
eller bara träffa bekanta

var rekord innan. Vad den glädjande trenden beror på vet vi inte
säkert. Kan det var mannekänguppvisningen? Jag tror den blivit
succè för att mannekängerna är lokala vanliga människor.
Bredbandsgruppen i Vitådalen fanns också på plats under
marknaden. Dom har lagt ned ett gediget arbete för att vi ska
kunna få fiber i hela Vitådalen inkl Strömsund. Kopparnätet tas ju
ur funktion redan nästa år på de flesta platserna, så det är bråttom.
Mer om detta kan ni läsa på annan plats
Marknaden återkommer garanterat även 2017, sista söndagen i
oktober. Då är ni välkomna igen hälsar Vitå Bollklubb!

Marknaden har blivit en tradition som vi hoppas ska få fortgå länge
än. Hittills alltid sista söndagen i oktober. För att göra det riktigt
besvärligt för alla så blir det alltid vintertid just denna söndag.
Sanningen är nog att vi inte har så många marknader i närheten
just detta datum.
Årets marknad blev nog ännu mer välbesökt än fjolårets som nog

”Mannekängerna”: fr.v. Marcus, Anna, Filip, Martin, William och Camilla.

Delar av bredbandsgruppen: fr. v. Torgny Enbom, Anna Säthergren och Anna Eriksson.
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Säthergrens

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

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

Mats Nilsson
070-208 76 47

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

www.billerudkorsnas.se/skog

Vi ger dig tid!

ett vinnande lag!

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

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

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

Välkommen att kontakta oss!

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

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

Vi är ett arbetsintegrerat
socialt företag!

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

www.laitis.se

– ett självklart val

M ATCHBOLL AR
Vitådalens Byggservice .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 070-604 20 90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Br. Lidströms Grävmaskiner  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 070-382 09 01

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

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

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

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

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

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

VB Skog AB  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 070-246 23 78

Färdigstädat .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 076-141 29 67

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

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

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

15

Nummer 4 - 2016

Skrot ger
klirr i kassan!

DEN FRÄSCHA
MATBUTIKEN I RÅNEÅ

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

Tel. butik 556 30

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

HANDELSBODEN
ÖPPET ALLA DAGAR 9-21

Hjärtligt välkomna in till
Råneå’s ledande Matbutik

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

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

ARBETEN PÅ ENTREPRENAD
4
4
4
4
4
4
4
4

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

Busstransporter
Idrottsresor, gruppresor,
arrangemang, m.m.

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

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

E

GRÖNBERG

BY

Lite bättre!

G

G

N

M&
Ö
R
ST

070-674 18 43 • 070-536 16 46

www.eg-bygg.se

Ulf Andersson
Målare
ulfmalare@yahoo.se
Ring även kvällar och helger

070-556 65 14
Rundgatan 10
974 33 Luleå

Målerifirma Ulf Andersson

Homiatriker

BARBRO NILSSON
070-586 70 81
www.homiatriker.com
Rörbäck 3 95592 Råneå
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allt inom
branschen!
UtförUtför
allt inom
branschen!
Malmströms
Malmströms
Plåt & Ventilation AB
Plåt & Ventilation AB

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

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

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

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

070-382 86 02

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

VVS-BUTIK

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

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

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

Öka lönsamheten
i ditt skogsbruk!

Även försäljning av byggnadsmaterial
till låga priser!
Leif Wallerström
Skogsinspektor
070-392 42 84
leif.wallerstrom@norra.se

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

Välkommen!

GUNNAR ANDERSSON
Öberget 67, 955 96 Vitå (vid skolan)
Tel. 0924-301 12, 070-604 20 90
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ÖPPETTIDER ALLA DAGAR

Ombud för Svenska Spel, ATG, Schenker och DHL

Men nu trappar jag ned efter 35 år.
Ganska fulltecknat 2016, men fråga mig gärna

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

RÅNEÅ

UTFÖR ALLT INOM BYGG MED KVALITÉ:
Jag slutar inte, men åtager mig bara mindre jobb i fortsättningen.

Planera åtgärderna på din fastighet.
God lönsamhet är rätt åtgärd i rätt tid.

www.norra.se

VITÅDALENS BYGGSERVICE

8-21
0924-100 75

Utgivningsområde: Alla hushåll med postnummer 955.
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Klubbtidning från Jämtöns AIK/Vitå BK

