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Vävstugans julmarknad i Högsön på 1:a advent. Här kunde man äta julgtöt, fika, köpa vävda alster och lotter, m.m.
En riktigt fin hJulbock också med granris och belysning

Vi tackar a�a våra läsare, medlemmar, spelare och publik för det gångna året
och önskar A�a en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år!

Missa inte!

13 dec
25 dec
5 jan
10 mars

Vitådalsalmanackan
Luciafirande i Jämtögården,
2018
Julotta i Jämtön
NU!
Trettondagspub i Vitå
Sverigecup i Skotercross + pubafton i Vitå

Möjligheternas
Älvdal!
Sidan 4

Köp

Då och Nu...
Människor och djur
i Vitådalen (del 2)
Sidan 6-7 + 13

Recept
Sidan 10

Klubbtidning från Jämtöns AIK/Vitå BK

Hantverkmarknad
2017
Sidan 11
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2018 SYNS I HORRISONTEN!
kompletta. Vi hade våran avslutning med
seniorerna på Vitå IP under oktober, och
intresset för kommande år var bra. Detta gör att
vi för första gången på några år vågar sätta en
riktigt bra försäsong. Vi siktar mot en träningsmatch i februari, två i mars, DM i april och en sista
träningsmatch innan serien. Vi kommer att sikta
på bra motstånd i dessa matcher. Februarimatchen kan gå mot Skogså som kvalade mot
div 3, de i mars mot Luleå SK och Älvsby IF, inga
datum och lag helt klara i skrivande stund. Vi
har sen mitten av november börjat träna i Råneå
sporthall på torsdagar och efter nyår kommer vi
även att gå in i arcus. Vi kommer även att anmäla
oss till fotbollsligan en inomhuscup i pontushallen
i början av februari.

Mårten Larsson
Ordförande
I senaste numret så sammanfattade vi året, men
kvalet upp till div 4 var inte klart. Från vår serie
så blev det IFK Kalix 2 som gick till kval, väl där
så förlorade de sina bägge matcher.
Alterdalen vann kvalet och gick upp. Efter det så
drog sig seriesegrarna i mellersta Svartbjörnsbyn
ur div 4 och tvåan i kvalet Älvsbyn fick frågan och
tackade ja. Det ryktas också om att Heden kanske
drar sig ur div 4 eller kör ett kombinerat lag med
Svartbjörnsbyn. Så kanske får även IFK Kalix 2 som
slutade sist i kvalet en förfrågan innan serierna är

Det yngre ungdomslaget har haft sin avslutning,
de åkte till Piteå och hade kul på Piteå havsbad.
Det äldre laget väntar på att Alcatraz skall öppna
och kommer där att få ha en trevlig stund.

A 2018
ALMANACK
R FRÅN
SPONSORE NÄRINGSLIV
ENS
VITÅDAL
ÅDALEN
FAKTA VIT

PPXQHQ

DYNR

ʇ<WD!



lQJGFD

ʇ)RONP

ʇ$QWDOU

HI|UHWDJ

HJLVWUHUDG

RUNURNEHU

WDYDWWHQGU

QHQVOlQJV

ʇ.RPPX

FD

WDEHUJ6W

QHQVK|JV

ʇ.RPPX

LO

NP

O|VVM|Q

WDVM|+RY

QHQVVW|UV

ʇ.RPPX

|K

JHWP

FDP
DJ9LWnQ

Årgång 3
Pris: 30:-

fik AB
Jämtö Tra
NEFAB
AB
Br Kar lsen
AB
AB
gsmaskiner
AP Skog
sons Sko
ers
And
Per
r AB
NYAB
rter i Nor
Vägtranspo
AB
Rör
A Lanttos
or&Teknik
CL:s Mot
orter
Vitå Transp kinmuseum
Vitåfors Mass Grävmaskiner
Br LidströmMar k&Gräv AB
ns
dale
Vitå
Skogsvård
Lars Bergs Gräv i Vitå AB
ans
sförening
B-G Öhm
Bygdegård
Högsöns
den i Vitå
Larsorgår enture Nor th
Canoe Adv gsfrakt AB
Sko
Jämtöns
a Semrén
Ann
är
Veterin
son Målare
Ulf Anders Byggservice
Vitådalens
aniska AB
WMT Mek Strömsundshemmet
Stiftelsen d & Hemser vice
Stä
eå
too
Rån
gqvist Tat
Wiktor Ber s VVS
Nor rbotten jänst
AK Maskint

ips!

t
t
n
e
s

e
r
P

30:-

Vitådalen
n Bilder från

Facebooksida
hittar du på
Mer bilder

Försäljare till Vitådalsalmanackan är följande bosatta från norr till söder

Odde Eriksson
Margareta Roos
Monika Hansson
Birgitta Olsson

070-693 94 06
0924-620 32
070-204 96 66
070-397 74 05

Veronika Säthergren
Kerstin Ahlbäck
Cicki Storelv/ Karlsen

070-366 58 06
070-819 03 76
070-311 62 92

UNGA INFLYTTARE

TILL VITÅDALEN
Rickardh Nord 28 år och Anna
Wrisèn 26 år bor sedan ett drygt år ”baki
Bränna” ”isi Rikards”. Då vet i varje fall alla
äldre Vitåbor var man bor. Där bor man
tillsammans med sonen Isak som just fyllt 1
år.Till familjen hör också en Jack Russell,
som är en 6-årig sällskapshund.

Rickardhs intressen är förutom familjen
främst bilar, maskiner, bygga och snickra,
Annas intressen är förutom familjen,
matlagning och skoterkörning.

De har valt att bo här, dels för att det är ju
lite hemtrakter och nära till nära och kära.
Dock bor Rickardhs halva släkt i GöteDe bor i ett ganska litet hus som de gjort
borgstrakten. Friheten och närheten till
en del nödvändiga renoveringar i, innan de
naturen är ju också en fördel. Det enda som
flyttade in. Köket är i varje fall nytt, men de kan upplevas lite negativt är ju pendlingen
planerar att renovera utsidan snart och
till deras jobb under den mörka delen av
kanske bygga till. Mycket av materialet finns året. Vitådalen hälsar er hjärtligt
redan, så nu är det startsträcka till våren om välkommen!
allt går planenligt.
Rickardh är uppväxt i Göteborg, men bott i
Vitå från ca 13 års ålder. Han har utbildat sig
till lastbilschaufför, men jobbat med en del
annat också, bl.a inom bemanning. Numera
jobbar han dock på KL Bil i Luleå som
mekaniker och allt i allo sedan något år.
Anna är ju uppväxt i Långsund, ca 2,5 mil
norrut och har således gått i Vitåskolan.
Efter högstadiet blev det att flytta till Luleå
för utbildning och boende. Hon har utbildat
sig inom hotell/ restaurang till kock/
servitris. Dock jobbar hon nu som säljare
hos Martin och Servera i Luleå. Nu har hon
dock varit barnledig, men ska börja jobba
igen i januari.

Den 1a november hade vi Luleå Kommuns
fritidschef Helen Viklund Wårell och fritidsnämndens ordförande (S) Inger B Larsson på plats
på Vitå IP, vi ville visa våran anläggning, samt föra
fram vår besvikelse på att man inte premierar egna
initiativ i Luleå kommun. Det går nämligen inte
att få bidrag i efterhand, så vårt nybygge av både
läktare och boulebanor är helt och hållet byggda
utan bidrag från Luleå kommun. Men vår förening
är till för våra medlemmar och övriga bybor och vi
är glad att vi kunnat uppföra detta till er utan
kommunens bidrag. Vi tog även upp att vi skulle
vilja ha bidrag till ett utegym och om det kommer
det att tas beslut inom kort.

Sen så vill jag även nämna att vi bestämt oss för
att nästa år gå tillbaks till Vitå BKs färg på
dess allra första matchkläder, nämligen svart/vit
randigt.
Årsmötet i Vitå BK kommer att hållas söndag den
11 februari kl 15.00, dit är ni hjärtligt välkomna.
Nu vill jag passa på att önska er alla en riktigt
God Jul och Gott Nytt År.
Mårten

Våran höstmarknad drog återigen mycket folk,
och hade många bra utställare. Nu jobbas det för
att fixa orkester och annat till våran pubafton på
trettondagsaftonen den 5/1, så vik den kvällen till
pubafton i Vitå folketshus.

LUDVIG INFÖR 2018
Ja då går 2017 mot sitt slut och det är dags att tänka på
säsongen 2018. Vad säger du?
– Ja 2017 så hoppade vi ju upp ett antal placeringar, förvisso i en jämn
serie och med ett glapp uppåt.
Ja vad har du för tankar inför 2018?
– Ett starkt Parka gick ju upp i div 4 och ett betydligt svagare Haparanda
kommer ner. Vi hade då Kalix 2 och Pol/Svanstein före oss. Jag skulle till
att börja med vilja täppa till poängluckan uppåt ordentligt, och det är
absolut inte omöjligt att komma dit.
Har ni någon plan för att ta er dit?
–Ja då vi nu känner att vi har en bra bas med spelare så kommer vi att
köra en betydligt bättre försäsong. Där vi framförallt kommer att ha ca
5 träningsmatcher, mot fjolårets 2 (DM).
När börjar ni träningarna mot 2018?
- Vi har faktiskt redan kört igång, det fanns ett rejält sug efter en tidig
start på vår avslutning. Vi kör en gång i veckan i Råneå sporthall och har
varit 17 resp 15 på de två vi hittills haft.
Något annat att förtälja?
–Ja en kul grej är att vi kommer att köra i svart/vitt matchställ nästa år.
Vitå BKs första matchställ är förebilden.
Ja då finns det mer än en anledning att komma och se
Vitå BK spela 2018!
–Ja det kan man säga, men framför allt hoppas vi att vi kan fortsätta vara
svårslagna på hemmaplan och då behövs våran publik.
Lycka till med bygget av 2018s lag.
–Tusen tack, vi ska göra så gott vi kan.

TRETTONDAGSPUB
5 Januari kl. 19.00 i Vitå Folketshus
Mat: Erikas goda mat.
Musik: Niclas & Co
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
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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!

0920-194 15

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

Murbruksvägen 10
973 45 LULEÅ

www.scaskog.com

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

Tel. 0924-102 00

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

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

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

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

..

Lisbeth Aidanpää,
kontorschef

..

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

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

Thomas Lundström,
rådgivare

Mats Selberg,
rådgivare
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Möjligheternas Älvdal!
Möjligheternas Älvdal! är en briljant slogan för Vitådalen. Den kläcktes för bara ett par år
sedan, och har blivit ett starkt uttryck som hjälper oss att plocka fram ytterligare en skopa
stolthet och glädje här i byarna. Men vilka är då våra möjligheter, har du funderat närmare på
vad det här utmanande uttrycket kan innebära för dig?
För mig får de stå för en mängd olika saker, livskvalitet, överkomligt pendlingsavstånd till
jobb och hem, plus alla trevliga och engagerade människor som jag får lära känna.
Men de betyder också möjligheterna att tillsammans med familj och vänner, hitta ut till ett
ﬁnt och ofta spännande frilutsliv. Vitådalen är ungefär sju mil lång, men ﬁnns ändå där
bakom knuten.

Storsjön/Hovlössjön är en sjö med mångfald. Vinterfärder med skoter eller skidor,
trollingﬁske efter öring eller som här, kajakpaddling under en skön sensommardag.

Ta med dem du har i din närhet, glänta på dörren och fånga möjligheterna. Oavsett årstid
eller väder så ﬁnns det utﬂyktsmål för alla tillfällen. Packa ner ett lagomt mått fantasi och en
nypa upptäckarlust, tillsammans med kaffe, korv och mackor i ryggsäcken. Sikta in målet för
dagen, välj sedan väg och färdsätt efter era egna och säsongens förutsättningar. Om det är
sommar, höst, vinter eller vår spelar ingen roll, utﬂyktsmålen ﬁnns där och väntar på oss.
Vitåälven, bildar med sina forsar och lugnvatten, ådran i dalen, och runt om hittar vi även
andra små och stora vattendrag, där jag nog sätter kommunens häftigaste insjö, Storsjön
eller Hovlössjön som den heter på kartan, högt på listan.

En knivskarp gräns mellan skogsbrukets
två sidor. Hygge på återväxt och orörd skog
med både fornfynd och gammelskogens
mystik.

Färdsätt möter färdväg. Skoterled, skidspår
och vandringsled korsar varandra längs
Kronkilleden, inte långt från kojan med
namnet ”Stället”.

Det ﬁnns dessutom gott om tjärnar, ett antal berg, ﬂera klapperstensfält och många vidsträckta myrar. Skogslandskapet bär spår av både gammalt och modernt skogsbruk, men innehåller också stråk med orörda eller återväxta områden där känslan av riktig urskog inﬁnner sig.
Och till allt det här möter älven havet med vacker skärgård som ger en dimension till.
Jag kan inte konstatera annat än, att Vitådalen är Möjligheternas Älvdal!
Text och bild: Mats Widgren

Persöbäcken passeras med en enkel spång, Utsikt vid en rasbrant ner mot Vitåälven.
när masugnsleden från Avafors till Vitåfors En lätt hisnande känsla smyger på när man
försiktigt närmar sig kanten.
viker av en bit från älven.

Oss kan du räkna med
i skogen.

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

Gör en bra virkesaffär. Kontakta oss!

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

Leif Randeblad
Boden, Råneå
070-555 92 01

EN REJÄL MACK
Hos oss hittar du

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

RÅNEÅ

0924-100 90
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Annonsklipptävling
Annonsör

Annonsör

Annonsör

Sidan

Sidan

Sidan
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Hos oss hittar du

• VIDEOFILMER
• LIVSMEDEL
Vinnare av annonsklipptävling nr 3 2017 Ann-Kristin Andersson och Anna Johanssson, båda Vitå.
• KIOSK
Grattis till 2 Sverigelotter vardera. Ni kan maila era svar till vitagunnar@telia.com eller Gunnar Andersson Öberget 67
95596 Vitå
•
TILLBEHÖR
Försäljare till Vitådalsalmanackan är följande bosatta från norr till söder
• GDS-HALLAR
Odde Eriksson
070-693 94 06 Veronika Säthergren
070-366 58 06
Vitådalens
skoterklubb
• VERKSTAD
Margareta Roos
0924-620 32 Kerstin Ahlbäck
070-819 03 76
lederna
CHansson 070-204 96 66 Cicki Storelv/ Karlsen 070-311 62 92 25 år med •snö
Monika
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Namn: ________________________________________
Årgång 3
Pris: 30:-

Adress: ________________________________________________________________

Grattis!

Vitådalen
n Bilder från

Facebooksida
hittar du på
Mer bilder

Metallskrot
O

NärTvisserligen lågt i år men miljöpriset är samma.
Å
Skrotpriset
T
ER medACronimet
I samarbete
IN AB vill Vitå BK hjälpa till i år också.
I A ER
PR N
IL IN
DR
AG
EN
!

Birgitta
070-397
74 05 Låt inte skrotet hamna ute i naturen!
Vi vill Olsson
också värna
om miljön.

RÅNEÅ

0924-100 90

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,
Ja, egentligen all plåt och järnskrot.

OBS! Motorer och växellådor måste vara tömda på olja.
Ställ tomfat utanför (blir bara en massa luft) och dessa skall vara helt tömda!
Endast järnskrot i containern, övrig metall på pall utanför.

Detta får ni INTE lämna:
Kylskåp, frysboxar (innehåller freon), elspisar och andra vitvaror,
bildäck på fälg, bilbatterier.
Frågor kan ställas till Gunnar Andersson
0924-301 12, 070-604 20 90, Cronimet AB 0920-607 70
Vi förväntar oss god ordning vid containern.

Vitådalens skoterklubb bildades 1992 och i år är
det 25-års jubileum för både ärtsoppan och
caféet. Dessutom är det 10:de året i rad som vi
kör Vitådalsracet tillsammans med Vitå bollklubb
och Vitådalens bygdegård.

Numera ﬁrar vi påsken vid Forshedsgården som är
mer lättillgängligt för alla. Det gräddas våfﬂor,
grillas hamburgare och kokas kaffe med ﬁkabröd.
Tipsrundan är kvar, men är en gångvänlig runda
runt byn istället för på skoter.

Genom åren har klubben anordnat en del olika
aktiviteter. Några av dessa ﬁnns fortfarande kvar
men i begynnelsen hade vi en pizza dag i
augusti i Forshed. Medan pizzan bakades kunde
man kasta pil och tävla i variatorrems kastning.
Två gånger per år var det ”raggsocksdans” i
Forshedsgården. I full skotermundering var det
dans i strumplästen. En sommar grillades en hel
gris på en grillfest och hösten bjöd på
surströmmingsfest.

Djupträsk är en sjö som klubben har arrenderat
sedan 1996. Åren efter startade pimpeltävlingar
som hålls varje år. Det planteras in ﬁsk två gånger
per år för största möjliga ﬁskelycka. Här ﬁnns
bryggor, utedass och grillplats och det är en härlig
ﬁskeplats för årets alla dagar, bara man löser ett
ﬁskekort.

Storsjön har bjudit på ”storsjöracet”, ett långlopp
på ett par mil där det tävlades i både dam och
herr klasser. Här har våra tävlingsentusiaster visat
framfötterna genom åren.
Från början anordnades familjedagen vid
Kristinakojan där det var slalomtävling med
skoter och idealtidsbana där vinnaren var den
som hade medeltiden. Sedan ﬂyttades
aktiviteterna till Avaviken där barnen kunde åka
pulka i backen och det kördes en tipsrunda med
skoter.

Ärtsoppan var från början i Toppstugan i Forshed
där vi höll till i ett par år. När Kristinakojan byggdes
så ﬂyttades soppan dit och det är vår mest besökta
aktivitet på året. Förmodligen beror det på det
väldigt goda soppa vi bjuder på.
De aktiviteter som vi har under 2018 är:

• Ärtsoppa i Kristinakojan den 24 februari kl 12
• Café i Forshedsgården den 3 mars kl 12
• Sverige Cup tävling i skotercross den 10 mars vid Vitåskolan
• Familjedagen den 30 mars vid Forshedsgården kl 11
• Pimpeltävlingen i djupträsk blir i mars,
det kommer afﬁscher med exakt datum längre fram.

Väl mött efter skoterlederna
www.vitadalenssk.net

INFORMATION FRÅN BREDBANDSGRUPPEN

Johan Öhman

070-675 82 14

Bredbandsgruppen jobbar för att fiber i Vitådalen ska kunna bli verklighet våren 2018. Zitius är fortfarande
intresserad av att dra fiber i hela Vitådalen och de har en ansökan om stöd inne hos Länsstyrelsen för hela området. Zitius bedömning är att chanserna är goda att detta stöd ska beviljas, men för att deras stödansökan aktiveras måste Lunet frånsäga sig det stöd de redan blivit beviljade för byarna i Jämtön, Jämtöavan, Högsön och Vitå.
Bredbandsgruppen har även träffat Lunet och Luleå kommuns landsbygdsutvecklare för att diskutera bredband
och stödmedel. Lunet har nu sagt sig vara intresserade av att dra fiber från Vitåfors och nedåt i Vitådalen förutsatt att de når 75%s anslutningsgrad. Däremot är de inte intresserade av att dra fiber ovanför Vitåfors eller i
Heden och Långtjärn, då de inte kan få ekonomi i det. Även områden med låg anslutningsgrad kan komma att
exkluderas.Förutom att stora områden skulle lämnas utanför fibernätet så anser Bredbandsgruppen att Lunets erbjudande är sämre än Zitius erbjudande på flera punkter, bland annat ingår inte grävningen på egen mark utan
det måste bekostas av fastighetsägaren och det kan naturligtvis bli väldigt kostsamt om fastigheten är stor. Det är
även viss skillnad på möjliga tjänster och i möjligheten till flexibla abonnemang, även det till fördel för Zitius.

Fortfarande saknas definitiva besked. När besked kommer, meddelas detta i sociala
medier och på anslagstavlor.
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Del 2

Då och nu....

Som skrevs i förra numret, tiderna förändras. Det kanske inte alltid är så lönsamt ekonomiskt att vara "småbonde", men det ger tillfredsställelse. Man blir glad att få ha
några djur som inte skapar alltför mycket arbete men ändå ger något tillbaka. Hästar t.ex har man ju numera mest för nöje, ridning, trav och kanske bara en vanlig
mysig runda med en vagn. Annars var det förr, då användes hästarna uteslutande till arbete. Dra timmer från skogen eller ett hölass vid höbärgning. Vem saknar inte
att åka hölass ......., det var tider det. Mjölkkor som då var..., var mans egendom, åtminstone några få, finns inte längre i vår vackra långa älvdal. Lönsamheten har
försvunnit och istället finns det någon som har köttproduktion som inte är lika arbetskrävande. Numera liksom då är det vanligaste djuren katt och hund. Men några
har även får och getter som inte var så vanligt förr, vilket är mycket glädjande ur synpunkten att hålla ett öppet landskap. Höns och grisar finns också hos några, så vill
ni få tag i lokalproducerat. Färska ägg kanske finns till salu hos någon och alla vet ju skillnaden i kvalitèt mot det du köper i affären. Kanske värt någon krona extra ......
att prova skillnaden med frigående höns. I vår älvdal finns även några som har bin......och av bin blir det honung. Mer om detta kan ni läsa på sid 13.

FAMILJEN ANDERSSON I VITÅ, DJURÄGARE M.M.

Johan och Anna-Karin Andersson, båda 42 år bor på gårdsstället ”Maraberg”i
Vitå. I familjen finns också barnen Moa 6 år och Klara 4 år. Johan köpte gården
inkl ca 10 ha mark 2002 och Anna-Karin kom in i bilden 2004. Kort därefter
inreddes vinden av en välkänd byggfirma i området. Sedan var det väl mest
skicklighet att det blev några barn att fylla rummen med. Fast det fixade dom ju
helt själva.....
Johan är uppväxt i Vitå och sedan bott en tid i Vitåfors innan nuvarande bostad,
Sedan tidigare har han ca 60 ha skogsmark som övertagits från hemgården
Johan utbildade sig inom handels och jobbade en tid hos Babbes i Vitå och
därefter i Jämtön. Lite olika andra jobb därefter och lastbilskort 1999 banade väg
för andra yrken inom åkeri. Rörsanering, ISS, Stena men numera sedan 6,5år
Luleå Renhållning inom sanering.
Anna-Karin är uppväxt i Luleå och utbildad till undersköterska. Numera jobbar
hon som stödassistent i Luleå. Johans intressen är djur, natur, jordbruk och jakt
och fiske. Är också väldigt mån om att försöka hålla markerna öppna genom att

INFLYTTARE OCH DJURÄGARE
Karin Perdal 33 år och Magnus Nylander 46 år flyttade sommaren 2015 till Östra
Vitåfors. Tidigare bodde de i Rosvik, men då hade de bara en hund och en häst.
Karin är uppväxt i Töre till 2 års ålder, därefter i Boden. Magnus är uppväxt i
Sunderbyn. Båda jobbar samma 5-skift på SSAB som traversförare, operatör och
synare.
Drömmen om ett ställe på landet där man kan ha fler djur, betesmark och
grannar på lagom avstånd lockade. De for runt och kollade på det som erbjöds,
men i Östra Vitåfors slog man till. En f.d affär som renoverats av förra ägaren, så
det var bara att flytta in. Det man byggt till är ett ”hästhus” och en bastu.
Som så många andra som flyttar till en by på landet så har Karin och Magnus
skaffat ytterligare en del djur. Många flyttar till landsbygden av just den anledningen för att få leva nära naturen.
Båda är intresserade och jagar, såväl älg som småvilt. Skoteråkning gillas också,
men hästarna tar en massa tid och går alltid först. Två varmblod, Vinci Dream ett
6-årigt sto som kört en del trav, men numera dräktig. 3-åringen Enjoy`s Miss X
har just börjat sin travkarriär och som 2-åring var hon bl.a. med i ett s.k. premielopp som gav en liten slant.
På gården finns även två hundar, en pointer fågelhund och en kamgal som är en
turkisk herdehund. En katt och sex hönor ingår också i ”farmen”. Om de någon
gång behöver hjälp med utfordring och tillsyn av djuren så brukar snälla
grannar ställa upp. Foder till djuren köps också lokalt
Båda trivs väldigt bra med sitt liv, både arbete och fritid. Det enda som ibland
kan saknas är en liten butik eller kiosk om man t.ex. glömt köpa något.

ha får, slå gräset och ta reda på det för egen del och överskottet till behövande
andra djurägare. Anna-Karins intressen är utomhusaktiviteter, naturen och att
läsa Familjen gillar livet på landet där man kan odla sina intressen på ett lugnt
och fridfullt sätt. Dessutom är ju naturen så lättillgänglig här jämfört med att
bo i en stad om det nu vore ett alternativ.
Djuren då....? En hund och en katt förstås, 11 tackor och en bagge och ca 16
höns och en tupp. Visste ni förresten att dessa får vräker i sig ca 40 rundbalar
a`600 kg på ett år. Dessutom äter dom ju växande gräs när det är den säsongen. Men det märks verkligen att Johan brinner för detta, för inte ger det många
kronor i slutändan. Han syns när han plöjer, sår och skördar och vi andra
uppskattar det han gör. Landskapet hålls mer öppet och vi är så tacksamma för
alla som bidrar till detta.
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människor och djur i Vitådalen
FOLKE OCH BODIL RISTRÖM I HÖGSÖN ...
och deras hästar.
Ganska nära vägen från E4 och norrut i Högsön bor Folke 69 år och Bodil 67. Ni som
passerar har säkert sett huset stallet, hagarna och hästarna. Paret träffades kanske av
en slump 1973 i Ö-vik. Bodil var där i jobb som sjuksköterska och Folke på genomresa i jobbet som VVS-ingenjör. Ett dansgolv och några dagar senare sa det absolut
klick och på den vägen har det varit.
För att ta det hela lite från början så är Folke uppväxt i Högsön fram till 12-års ålder
då familjen flyttade till Råneå. Pappan hade tänkt bygga ett nytt hus i Högsön, men
p.g.a. div strul så avbröts byggandet när källargrunden och valvet var klart. Det
avbrutna bygget täcktes över med takstolar och plåt och fick bara ligga tills vidare.
Folke utbildade sig till vvs-ingenjör och anställdes i omgångar av flera av de ledande
företagen, bl.a som platschef och produktionschef. Fr.om. 1986 har han via egna
företag inom vvs och ventilation haft sin försörjning.

senare år hans lille kompis Prille, en 6-årig Shetlandsponny som också vunnit 6 lopp.
Dessutom 4 fölston som gjort sitt enligt Folke och Bodil som inte vill ha fler föl. Men
dom får gå omkring och äta och ha det bra tills vidare. Så finns också den 12-åriga f.d
travaren Gideon. Den 8-åriga valacken Tirion är en otrolig travare, men sägs sakna
”huvudet”. De två man hoppas mest på är 4-årige Top Love´s Spirit (Toppis) och
5-årige ”Sigge”. Kanske får man avsluta som det en gång var, med framgång? För nu
känner paret att kanske bör vi trappa ner, men djur och framför allt hästar är ju så
fantastiskt..... Det finns också 2 blandras hundar att umgås med.
Tiden räcker liksom inte till till allt, ”dagarna går så fort numera” och ”vi vill ju också
hinna med barn och barnbarn”. Känns uttrycken igen...? Så det blir att ta en dag i
sänder och hoppas tiden saktar in lite.....

Bodil är uppväxt i Stockholm och har p.g.a sitt jobb som sjuksköterska även passerat
Ystad, Eksjö, Kristianstad, Örnsköldsvik samt här uppe. I Råneå har hon varit anställd
sedan 1978 och jobbar kvar lite på deltid, fast med andra uppgifter.
När paret så flyttade ihop så blev Råneå bostadsorten fram till 1994 då den påbörjade husgrunden dammades av. I slutet på det året var det inflyttningsklart och har
varit familjens hem sedan dess. Familjen består av 3 utflugna barn och 5 barnbarn,
alla boendes i närheten inom kommunen.
Folkes intressen i unga år (från ca 20 -40 år) har alltid varit motorer och hästar. Men på
den tiden de som sitter under motorhuven. Isracing har ju varit Folkes intresse och
många av bilarna har han ju mekat med och ”tillverkat” själv eller med kompisar
ibland. Detta har belönats med bl.a 2 SM-guld, något silver och brons också samt 13
DM-guld. ”Stora Grabbars Märke” är också en fin belöning.. Bodil har som ung varit
framgångsrik tävlingssimmerska, främst i bröstsim.

Folke, Go on
Royal och
Bodil

Nu är det ju andra hästar som gällt, faktiskt ändå sedan 1989. Båda är och har varit
lika intresserade och timmarna tillsammans med sina gunstlingar har varit många, i
både med- och motgång. Totalt under årens lopp har paret haft ca 15-20 hästar. Alla
har inte lyckats bli travhästar men av alla 9 som startat har alla utom en vunnit minst
ett lopp.
Kronan på verket är ju den fortfarande livs levande Go on Royal som nu är 29 år. Den
bästa travaren de haft med ett gudabenådat ”travhuvud”. Utskrattad av somliga i
början för att vara lite åsnelik, men …..vinnare av Gulddivisionen 2 ggr. Hästen hade
sina glansdagar 1995-96, då man också hade turen att äga Top Love, en duktig
travhäst den också. F.n. finns 10 hästar totalt, bland dem alltså Go on Royal och på
Sigge t.v och Toppis t.h

GUNNAR JONSSON OCH MARI MÄKI/JONSSON
och deras djur
Längst in vid Strömsundsträsket bor Gunnar 55 år och Mari 52 år. Här har de bott ca
15-16 år, då föräldrahemmet rustades upp och familjen flyttade hit från prästgården i
Strömsund, en km från nuvarande bostad. Familjen består också av barnen Lisa 29,
Maria 27, Fredrik 25 och Ylva 19 och 2 barnbarn. Numera är dock barnen utflugna
och bor en bit bort.
Båda är anställda på LTU inom området naturvetenskap och utbildar bl.a lärare i de
ämnena. Detta år har dock Gunnar en halvtid på Örebro universitet och får åka dit
ibland. Arbetet är ibland delvis fritt och en del kan ske hemifrån i dessa datatider.

4 fölston

Tirion

På gården finns förstås också 4 vallhundar. Några oerhört skickliga som Kalix och Inez.
Övriga på god väg...
Dessutom finns två verkligt granna arbetshästar, nordsvenska brukshästar. Dessa
används i skogsbruket som sker på tillhörande skogsmark alldeles i närheten. Detta
äger ju mest rum på hösten när lite snö kommit. Som förr i tiden, mysigt med en häst
som drar hem stockarna. Nostalgi kan man kalla det.
Sammanfattningsvis, paret Jonsson med många ”järn i elden”, gärna inom djur och
natur

Mest känd för oss vanliga är de ju genom sin biodling och fårskötsel. Ni som var på
Högsödagarna brukar få se uppvisning med deras vallhundar som har fullständig
koll på en fårflock. Detta år höll Gunnar ett oerhört intressant föredrag, så ni som var
där är att gratulera. Ni andra bara att beklaga, för herregud så intressant och ibland
också roligt.
Den okunnige tänker om bin, bi som bi. Men så enkelt är det inte, så det bifogas en
kortfattad beskrivning över detta här intill som Gunnar själv skrivit.
Visste ni att paret brukar deltaga i vallhundstävlingar land och rike när tiden medger.
Inte bara inom Sverige utan även utomlands har Gunnar kontakter med likasinnade.
Det roliga....., när han var på besök i Skottland och en fårflock på 6-700 rymt ut på en
stor väg. Vem redde upp det om inte Gunnar och några hundar som han hade i bilen
Paret har i dagsläget ca 45 tackor och en bagge. Ca 35 lamm väntas här framöver. När
får eller lamm slaktas sker detta hos Norrbottensgården och kunder till köttet finns
alltid. Man låter också bereda skinnen hos ett företag i Småland och avsättning för
dessa finns också

Fortsättning följer på sid. 13....
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Lokaler att hyra
Forshedsgården
Plats för 60 personer, fullt utrustat kök.
Bokning: Margareta Roos 0924-620 32
eller 070-668 39 29

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

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

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

Bagarstugan i Vitå
Bokning: Ulla Johansson 0924-300 77

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

Välkommen!
Byar i samverkan
Information:
Margareta Roos Forshed

0924-620 32, 070-668 39 29

Lars Nilsson, Vitå		

0924-350 40, 072-702 70 10

Anna Säthergren, Högsön

070-692 20 31

Eskil Johansson, Jämtön

0924-311 24, 070-676 82 29

www. vitadalen.se

www.jamton.se

Fiskevatten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VITÅDALEN
Rikti Dockas

Mot Vouddas

Dockasberg

Mot Norriån
Renoträsket

Mot Överkalix

Tallberg
Grundforshed

Storkrokberget 307m
tån
Vi

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

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

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

Långsel
Forshed

Badplats

Hovlössjön/Storsjön

Långsund

Kvarnberg

Bjurånäsvägen

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

Djupträsket

Hovlös

mot Boden

Hataträsket

Avafors

356

Långsmalatjärn

Långtjärn

mot Morjärv

691

Vitåfors

Heden

694

693
Vitå
Högsön

Sladan

Vitåfjärden

Råneå

Informationen om Vitådalen
E4

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

Kängsön

mot Haparanda

Högsöfjärden
Jämtöfjärden

Strömsund

mot Töre

Metträsket

Jämtön
Jämtö- Inre Kvarnträsket
avan
Yttre Kvarnträsket
Rörbäck
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Utflyktsmål
Fornlämningar vid Heden
Längs väg 693 Vitåfors mot Melderstein finns 3-4000-åriga
fornlänningar. Informationstavla och skyltat från vägen.
Sladastigen
Naturstig som utgår från skolan i Vitå och leder till sjön Sladan,
en av kustlandets artrikaste fågelsjöar. Bivacker med eldplatser,
utsiktstorn och informationstavlor. Längd totalt ca 4 km.
Promenadväg längs Sladans Strand
Utgår från anslagstavlan i Högsön. Vägen är ca 3km. Bivack
med eldplats vid Rödnäset.
Naturstig fram till Orkidélokal
9 km från E4 förbi Jämtön, t.v. vid kronkilvägens infart 2 km
innan Rörbäck finns informationstavla som visar naturstigens
sträckning. Längs stigen finns information som belyser
naturskogens karaktärer i vårt skogslandskap. Vid kvarnträsket
kan man vi midsommartid beskåda blommande guckskor.
Vandringen kan fortsätta fram till Kvarnträskkojan och upp till
Kronkil-vägen. Stigens längd är ca 3 km.
Vandringsled - Rörbäck - E4
Vandringsguide med karta finns i låda vid den stora
informationstavlan vid Kronkilsvägens infart ca 2 km innan
Rörbäck. Naturstig genom skogslandskapet öster om Jämtön.
Ledens totala längd är ca 12 km, varav ca 7 km efter farbar
bilväg. Vid ”Stället” kan man vila och koka kaffe inne i kojan.
Längs leden finns information om den ekologiska
sammanhanget i naturen.
Vandringsled öster om Högsö- och Vitåfjärden
Naturstig genom skogslandskapet är under
färdigställande. Start från E4 vid Jämtöbacken. Total längd ca 8
km, varav 5 km efter farbar bilväg.
Rörbäcks havsbad
Barnvänligt havsbad i anslutning till Rörbäcks camping.
Information om campingen: se under lokaler att hyra.
Tjärdalar Nötkallen
Lämningar efter två stora tjärdalar, kör 7,6 km från E4 efter
vägen mot Jämtön vidare mot Rörbäck. Skylt t.h. om vägen.
Bäverstigen Storåbron
Naturstig nedströms Vitån, med start vid badplatsen intill
Storåbron i Vitåfors. Två bivacker med eldplatser. Information
om bäver längs stigen. Ledens längd är 2 km.
Badplats m grillplats Storåbron
Badplatsen vid Vitåälven i Vitåfors. Grillplats, omklädningsrum
och vedeldad bastu.
Naturstig Vitåfors - masugnen i Avafors
Vandringsled Vitån med bivacker, eldplatser och information
längs stigen. Informationstavlor i Vitåfors och vid masugnen i Avafors.
Ledens längd ca 10 km.
Rikti Dockas
Nybyggargård från 1850-talet. Ej farbar bilväg före midsommar.
En kort naturstig leder till rester av mycket gammal skog.
Många av de största tallarna är över 400år gamla.
Övernattningsmöjligheter och eldplatser
Storkrokberget väster Långsel
Berget är Luleå kommuns högsta berg 307möh. Det sluttar
brant ner mot Vitån. Det finns ingen farbar bilväg till berget,
besökaren får räkna med ca 2 km skogsvandring.
Paddling
Vitån är det längsta vattendraget inom kommunen. Från
kommungränsen i norr till utflödet i havet är det ca 5mil. Vitån
har flera fina sträckor för paddling. Under vårflödet är Vitån
vattenrik och flera forsar kräver vana paddlare. Familjevänlig
nybörjarpaddling hittar man tex. i trakterna kring Långsel och
längs sträckan från Storåbron ned till Vitåfjärden. För havs- och
skärgårdspaddlare bjuder Råneå skärgård på fina möjligheter
med Rörbäck, Jämtöavan, Strömsund och Kängsön som bra
utgångspunkter. Kanot och Kajakuthyrning samt
försäljning finns hos Canoe Adventure North i Kängsön
tel. 070-542 51 10
Toppstugan väster Forshed
Koja med eldplats. Ta vägen förbi fd. Roos Lanthandel eller
Tuvbäcksvägen och Norra Långviksvägen.
Hovlössjön - fiske och bad
Luleå kommuns största sjö, ca 9km lång, 3-4km bred och med
ett djup på 25m. Det finns även ca 20st mindre öar i sjön, vilket
gör den mysigt att färdas på och bra att fiska i. Vid norra
strandbadet hittar man fint bad och vackert belägen rastplats.
Gammal kvarnplats intill Kvarnberg
Mallan Hovlös och Kvarnberg finns en stig från stora vägen,
som leder fram till kvarnplatsen med rast- och eldplats. Skylt
med hänvisning finns vid vägen.
Krstinakojan
Från vägen E4-Tallberg, ca 5km norr om Avafors, tag vänster
vid Bjurånäsvägen, åk ca 3km till Strycktjärvägen som efter ca
4km leder till kojan. Övernattningsmöjligheter samt tillgång till
köksutrustning finns i kojan. Vitådalens skoterklubb ansvarig.
Avafors masugn
Gammal masugnruin, verksam åren
1834-1887. Rastplats med eldstad och gångvänlig mark.
Enorm blomprakt
under sommaren.
Naturupplevelser
Guidade skogsvandringar kan ordnas för intresserade av djur,
växter, ekologiskt samspel samt naturhänsyn i vårt
skogslandskap.
Målgrupp: Skolor och mindre instressegrupper.
Bokn. enl. ö.k. Olle Andersson tel. 070-368 49 64

Evenemang

Hjärtstartare finns här:

December
13
Luciafest i Jämtö Småkyrka.
Se affischering.
25
Julotta i Jämtöns småkyrka.
Januari
5

Trettondagspub i Vitå

Februari
24

Ärtsoppa i Kristinakojan

Mars
3
10
24
25
30
April
30

Maj
5

Cafè i Forshedsgården
Sverigecupen i skotercross i Vitå
Pimpeltävling på Djupträsket
Familjeskidtävling i Vitå
Familjedag vid Forshedsgården

Valborgsfirande i Jämtön, Högsön
och Vitå

prel. Vårauktion i Forshed

Bostad,hus/fritidshus
i Vitådalen

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

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

Repotagetips till

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

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

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

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

Sugen på att spela
fotboll 2018?
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!
Familj 50:-/år, enskild 25:-/år,
inga andra avgifter.

ra!
spa

SPELA ALLTID VIA VÅR HEMSIDA

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

p
Klip

ch
ut o

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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Sandholmens vitkålssyrning

Syrning är ett gammalt sätt att konservera grönsaker. Det är möjligt
att syra alla sorters grönsaker och metoden är detsamma.
Jag syrar en vitkålssyrning vars ursprung är koreanskt. Skillnaden är
att den koreanska innehåller kinakål och en del andra ingredienser.
Jag använder vitkål som bas och lägger till andra grönsaker. De
ﬂesta är lätt att odla själv om man vill och har möjlighet.

Du behöver;

• En stor rostfri bunke
• En vass kniv
• Något att riva grönsakerna med
• Eventuellt tunna plasthandskar
• Glasburkar

Jag brukar diska
ur burkarna, sen hetta upp
de i ugnen i 100 grader tills
de har torkat. Då vet jag att alla
dåliga bakterier har försvunnit.
Locken kokar jag i vatten
några minuter. Allt placeras på
en ren handduk ”upp och ned”.
Bra hygien är en förutsättning
att syrningen blir bra!

• 600 gr ekologisk vitkål
• 300 gr ekologiska morötter
• 300 gr Rättika
• en chili, hackad
• 2 vitlöksklyftor, hackad
• 2 msk riven ingefära (alt. pepparrot).
• 1 skalat päron (Inte ett måste, men bra för extra sötma).
• 2 msk salt utan jod

Börja med att rengöra burkar och lock.
Riv grönsakerna, blanda i en bunke med saltet och börja trycka och
krama grönsakerna tills du tror att du har fått tillräckligt med vätska
och grönsakerna har mjuknat. Då brukar jag knåda ett tag till. Jag har
plast handskar på mig när jag bearbetar grönsakerna med tanke på
hygienen. Det tar ett tag att få fram tillräckligt med vätska och jag
brukar bli trött i armar och händer men det är bara att jobba på.
Pressa ned grönsakerna och vätskan i burkar, se till att vätskan täcker
grönsakerna. Lämna ett litet utrymme högst upp så det inte blir
översvämning när grönsakerna börjar fermentera. Sätt på lock. Ställ
burkarna på en bricka i ett mörkt utrymme. Ett tips är att öppna
locket en gång om dagen för att släppa ut lite luft, det jäser.
Jag brukar låta burkarna stå i ca två veckor sen sätter jag in dem i
kylen.
Tips för ni som vill utveckla syrandet är att leta runt på nätet och för er
som hellre läser recept i böcker ﬁnns bl a Syra själv : konsten att
förädla grönsaker med hälsosamma bakterier, författare är Karin Bojs.

Recept!
Sandholmens inlagda
Tomater
Vi som odlar tomater får ibland ett överskott av tomater.
Ett enkelt sätt är lägga in dom i ekologisk olivolja.

Du behöver:

• En eller ﬂera burkar, steriliserade i ugnen vid 100 grader.
• Ca 1 kg tomater, det går lika bra att köpa tomater.
• Kryddor tex timjan eller rosmarin
• Eventuellt vitlök
• Salt
• Olivolja
• Bakplåtspapper
• Ugnsplåt
Skölj och dela tomaterna, lägg dom med snittytan uppåt på
plåten med bakpapper. Salta lite.
Placera plåten med tomater i ugnen vid 100 grader.
Glänta lite på ugnsluckan.
När snittytan ser torr ut och tomaterna inte vätskar är de klara.
Det kan ta ﬂera timmar.
Jag brukar nagga tomaterna med en gaﬀel efter några timmar
så det blir lättare för vätskan att ta sig ut.
Låt tomaterna svalna.
Dela eventuella vitlöksklyftor

Nu under vintern kan det kännas skönt att smörja sina kalla och
torra fötter med en värmande salva. De ﬁnns så mycket i naturen
som vi kan använda och det är roligt att göra egna produkter när
vi vet var ingredienserna kommer från. Jag har valt tall, gran och
enbär i den här salvan men om du odlar ringblomma kan du
använda detta recept som grund eller varför inte plocka
daggkåpa på försommaren och göra en närande kräm.

Tillverkningen av salvan består av två delar:

Till d en första d elen behöver du:
• En burk som rymmer ca 4 dl
• Ekologisk raps eller rypsolja
• Tall- och Granbarr
• Några egenplockade enbär
• Eventuellt en chili
Fyll burken med 3 dl ekologisk rapsolja
Plocka tallbarr, granbarr och enbär.
Krossa enbären och fyll burken med barren.
Ibland lägger jag i en chili
Två veckor ska blandningen stå därefter silas den.

Nu är det dags för själva salvan

Du behöver:

• Ca 60 gram bivax, har du svårt att få tag på bivax kan du fråga
närmaste biodlare.
• Den silade oljan
• Ett ﬂertal mindre burkar till krämen
• En visp
• En bunke till att smälta bivax och olja,
jag brukar ta en mindre gryta
Smält vaxet i vattenbad
Tillsätt den silade oljan
Smält oljan och bivaxet tillsammans
Ta ur bunken, grytan ur vattenbadet
Rör med vispen, det tar tid
När salvan är ogenomskinlig men mjuk kan du skrapa ned
salvan i burkarna.

Varva tomater, vitlök, kryddor i burken och häll i oljan.
Förvaras i kylskåp.

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

BR KARLSEN AB

073-181 26 88

Salva med sting

070-603 11 91

När du rengör redskapen ska du först använda tex hushållspapper
och ta bort det mesta av krämen innan du diskar av redskapen.
Tänk på att när krämen stelnar så blir den hård och det kan bli
stopp i avloppet.
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HANTVERKSMARKNADEN 2017
Söndagen den 29 oktober hade Vitå BK inbjudit till traditionsenlig
hantverksmarknad. Marknaden har hållits varje år sedan början på
2000-talet. Datumet är satt så att det ska vara så besvärligt som
möjligt med klockan för alla, eftersom vintertid börjar. Nej, så är det
naturligtvis inte menat. Datumet är satt så att det inte ska kollidera
med andra marknader och det gör det inte heller. Vi på
landsbygden måste anpassa oss för att inte krocka och vi vill ju ha
så mycket besökare som möjligt. Dessutom anser vi att vi har ett
bra och varierat utbud bland våra utställare.
Mycket fina hantverk av varierande slag och det som alltid går bäst
är ju det ätbara. Dom flesta av våra utställare återkommer som

regel år efter år. Ca 30 bord var fyllda med varierande utbud.
Tyvärr fick den utannonserade mannekänguppvisningen ställas in
detta år. Vi fick helt enkelt brist på frivilliga och detta får vi försöka
lösa till nästa år. Synd att det blev inställt för det har varit ett uppskattat inslag i de få år den funnits.
Vi uppskattade besökarantalet till något färre än förra året, men
dock över 500 detta år. Tack alla ni som besökte oss. Många gjorde
säkert ett fint inköp eller bar med sig något ätbart hem. Andra bara
ögonshoppade, fikade och var sociala.
Välkommen åter alla 2018, sista söndagen i oktober!
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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.

Gym

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

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

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

Många färger!
att välja bland

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

300 st

inkl enfärgstryck

1.990:- + moms

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

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

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

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

Gjutvägen 8, Boden • Tel 0921-180 50 • www.bothniafritid.se
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Nordiska bin i Vitådalen

FAKTA-RUTA

Det finns förhållandevis gott om bin i Vitådalen. Vi är många olika biodlare i området och tillsammans har vi runt 50 bisamhällen uppställda i
skogsdungar och vid ängskanter i Strömsund, Jämtön, Högsön, Vitån
och Vitåfors. Genom gott samarbete oss biodlare emellan har vi lyckats
bidra till att rädda en tidigare utrotningshotad biras –det Nordiska biet.
Detta bi är väl anpassat till vårt klimat och ger vanligtvis bra med honung.
På grund av inkorsningar av andra biraser som kommit att bli populära
söderut har det Nordiska biet kommit att bli sällsynt i Sverige. Med stöd
av det svenska Nordbi-projektet har vi fått bidrottningar och avelsmaterial som vi biodlare i Vitådalen nu avlar vidare på. Ett hanbi (drönare)
känner doften av en brunstig bidrottning på många kilometers avstånd.
Vitådalen fungerar därför bra som parningsområde eftersom avståndet
till andra biområden, till exempel Råneå, är tillräckligt stort. Hör gärna av
er med frågor och funderingar till någon av oss om ni undrar över något
eller om ni ser något märkligt runt våra bikupor.
Biodlare: Gunnar Jonsson, Mari Mäki., Kim Holmqvist, Arnold Åström,
Lale Andreas, Leif Wallerström, Gerd Nordmark, Anette Nilsson.





Några hundra meter söder om E4 vid Jämtökorsningen bor
familjen Daniel Strömbäck 42 år, Susanne Custemo 45 år och
döttrarna Moa 17 år och Ida12 år. Sönerna David och Emil som
är 20 och 21 har just startat eget liv och alltså flyttat hemifrån.
Här har familjen bott ca 1,5 år och det var drömmen om ett
boende på landet med möjlighet till att ha djur som förde dem hit.
Ett f.d. lite större jordbruk som haft några olika ägare senaste
åren. De två första ägarna hade ett ”riktigt jordbruk” med skog och
mark som sin enda inkomstkälla. Ägarna därefter har fått sin
utkomst genom att kombinera med andra jobb. Så är det också för
Daniel och Susanne
Djuren då...?
Ja, det börjar finnas en del. Här finns ”Herefordboskap”, en tjur
och sex dräktiga kvigor. En ganska snabbväxande kreatur som ska
användas till köttproduktion. Slakten sker ungefär vid 16-18
månaders ålder. Så snart hoppas man komma igång med gårdsförsäljningen av köttet.
För köttproduktion finns även svensk låglandsboskap (nio kvigor
och fyra stutar). (Stut är alltså en kastrerad tjur)

Daniel är uppväxt i Sören utanför Töre. Han har också bott i själva
Töre och Råneå innan Jämtön. Han har utbildat sig på skogsbruksskola. Dock arbetar han som egen företagare sedan ca år
2000. Dels numera det egna företaget ”Bretegården” där skog
och djur ingår. Dessutom äger han två taxibilar i Kalix Taxi med
anställda chaufförer. Ibland måste han rycka in där om det fattas
folk. Sedan leasar han in sig som chaufför och just nu är det
timmerbilstransporter åt ett åkeri. Så ibland kan det bli lite för
mycket när man tänker på alla djur som också finns på gården.
Daniels andra intressen förutom familjen är älg- och fågeljakt och
förstås alla djuren på gården
Susanne är uppväxt på Hertsön i Luleå och arbetar nu som
operationssjuksköterska, fast numera på halvtid. Hon känner att
djur och familj och heltid blir nog så mycket. Hästarna är hennes
stora intresse och vill gärna komma igång med turridningsverksamhet. Dessutom gillar hon allt med djur och natur. Promenader
och träning när det finns tid är också trevligt och nödvändigt
känner hon.
Fördelar med att bo så här på landet är främst att det är nära till
djur och natur och möjligheten att själva ha en del djur som kräver
ytor. Nackdelarna är ju att det blir inte tid till så mycket annat.
Förut reste familjen en hel del, men nu är man rätt låsta så. Men
detta liv innebär ju ändå livskvalitè som uppväger det mesta.

Så finns det ju också 3 egna hästar och 2 inhyrda. De egna är ett
varmblod, ett kallblod och en s.k. Morganhäst som är en amerikansk ras. Hästarna används mest som ”ridhästar”. Dottern Moa
föder upp lite kaniner som hon säljer ibland. Dessa är av rasen
Rex som är känd för den lena och fina pälsen. Intresse av att köpa
kaniner som sällskapsdjur finns framför allt hos yngre
Vad vore en bondgård utan höns? Så 10 frigående finns med
eget fint hönshus som ger ägg till familjen. Sist och minst är
ladugårdskatten som gillar att bo i ladugården och ofta hittar egen
meny.
Till detta hemman hör en del odlingsbar mark och en del skogsmark. Familjen har själva både maskiner och kunskap att själva fixa
basfödan till sina djur.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att detta är en driftig familj
som tycker att man hamnat på en bra plats och har fina grannar
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Säthergrens
När det gäller
- Lastbils- och
lastväxlartransporter
Hyra av containers och flak
- Grävmaskins- och traktorarbeten

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

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

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

Vi är ett arbetsintegrerat
socialt företag!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEN FRÄSCHA
MATBUTIKEN I RÅNEÅ

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

Tel. butik 556 30

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

HANDELSBODEN
ÖPPET ALLA DAGAR 9-21

Hjärtligt välkomna in till
Råneå’s ledande Matbutik

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

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

ARBETEN PÅ ENTREPRENAD
4
4
4
4
4
4
4
4

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

Busstransporter
Idrottsresor, gruppresor,
arrangemang, m.m.

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

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

E

GRÖNBERG

BY

Lite bättre!

G

G

N

M&
Ö
R
ST

070-674 18 43 • 070-536 16 46

www.eg-bygg.se

Ulf Andersson
Målare
ulfmalare23@gmail.com
Avafors och Luleå

070-556 65 14

Homiatriker

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

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

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

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

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

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

070-382 86 02

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

VVS-BUTIK

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

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

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

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

www.norra.se

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

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

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

Kvalitet i allt vi gör

leif.wallerstrom@norra.se

DIN MATBUTIK!

RÅNEÅ

Per Anderssons
Skogsmaskiner AB
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