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2020, ja vilket år detta blev och än är det inte färdigt! Ingen hade någonsin kunnat
föreställa sig detta, att en världsomfattande pandemi skulle hålla hela jordens
befolkning i ett järngrepp. Nästan ingen nu levande människa har upplevt en så
allvarlig pandemi. Senast något liknande hände var spanska sjukan för drygt
100 år sedan.
Nu verkar pandemin vara i en s.k. andra våg, minst lika svår som den första. Skillnaden är
ju att denna var väntad och sjukvården är bättre rustad nu. Dock balanserar den på en skör tråd,
på gränsen till överbelastning. Dödsoffren i Sverige och f.ö. i hela världen har varit många.
Främst är det ju dom äldsta och sköraste som råkat mest illa ut. Men många unga och medelålders
har också råkat ganska illa ut. Nu väntar vi bara på det där vaccinet, som vi kanske vågar ta utan biverkningar
Experterna har ju förutspått att inget kommer att kunna bli helt normalt förrän möjligen till nästa jul.
Så vi alla får försöka förgylla vår vardag med det vi kan och får.
Jag får avsluta med att säga som statsministern, ”Det vi gör rätt nu får vi glädjas åt sedan”.
Så fortsätt håll avståndet, håll ut och hjälp den som behöver din hjälp !

Vitå BK och Jämtöns AIK

tackar alla spelare, ledare, publik, sponsorer och övriga sympatisörer
för 2020 och önskar en God jul och ett Gott Nytt år.
Lite mer
Historia

Politik

sid 6-7

sid 10-12

VITÅDALENS
ALMANACKA
2021

Finns nu till försäljning
Se FB Vitådalen eller
070-604 20 90

Klubbtidning från Jämtöns AIK/Vitå BK
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2020 - ETT PARENTESENS ÅR.
köra i och med att den gick utomhus och det
hade kommit råd om att det var inomhusmiljön som var betydligt farligare.

Mårten Larsson
Ordförande

Den 5e januari 2020, Vitå BK ordnade för
dentraditionella trettondagsaftonspuben.
Kvällen kom och Vitå Folketshus fylldes av
förväntansfulla medlemmar. Dryga 100
personer mötte upp och kvällen blev som
alltid mycket trevlig. Vad ingen då visste var
att detta skulle bli det sista evenemanget i
Vitå BKs regi för lång tid framåt.
Kommande evenemang var skidtävlingen
med tillhörande paltservering. Nu hade ett
virus benämnt Covid 19 börjat härja i de
europeiska alperna efter att ha upptäckts i
Kina något tidigare, och nu så hade Sverige
så smått börjat tala om begränsningar. Det
hade inte kommit några tuffare restriktioner
ännu, men vi bestämde oss för att ställa in
för säkerhets skull. Helgen efter så var det
dags för vårvitådagen och den hade vi
planerat in i minsta detalj och tänkte

Men nu small det till och smittan började
även komma in i Sverige på bredare front, så
det var bara att ta det tråkiga, men nödvändiga beslutet att ställa in. Ställa in har tyvärr
varit det mest använda orden på våra styrel
semöten under året.
Boulekväll i maj –Ställ in,
Midsommarfirande i storåbron – Ställ in,
Fotbollens dag- Ställ in, Vitådalsloppisen
ställdes in av annan arrangör,
Mat och hantverksmarknaden i Strömsund
inställd, Höstmarknad i Vitå –Ställ in, och på
nästa möte vi har så lär beslut om att ställa in
trettondagsaftonspuben 2021 måsta tas.
Vad gäller fotbollsverksamheten så kunde vi
fortsätta att träna då Coronan började
spridas, men vi gick ut tidigare från Arcus och
ut på Skogsvallen. Seriespelet ställdes från
början in och då det kom i gång så blev det i
form av en enkelserie och de orättvisor som
följde med det.
Här skulle jag vilja påstå att vi blev hårt
drabbade med dubbla resor till Kiruna mm.
Nu då vi skulle köra igång igen så är det
däremot stopp, då andra vågen nu sköljer
över landet. Så en träningsstart i början av
november vet vi inte kommer att kunna ske
förrän tidigast den 8e december.

SPELA ALLTID VIA VÅR HEMSIDA

vitabk.se

Då stödjer du oss utan att det
kostar dig något extra.

Köp av oss

Vad har vi då kunnat göra? För att som ni för
står så är det mycket pengar in som för
svinner med alla dessa inställda arrangemang. Jo vi kunde hålla ankracet genom att
sälja ankorna på facebook. Måste säga att jag
var skeptisk till att det skulle gå, men tack alla
köpare av ankor och Gunnar som övertalade
oss att försöka köra racet trots allt. Sen har vi
kört försäljning av Ullmax och trots utebliven
höstmarknad så har vi lyckats sälja bra av det.
Vi är i full gång att producera Vitådalsalmanackan och kan här glädjas åt mer
sponsorer än någonsin, den kommer att
säljas bla på facebook då den är klar. Vi körde
en boulekväll i augusti med strikta
coronaregler. Vi kommer att sälja bingolottos
julkalender och uppesittarkväll lotter,
hoppas ni vill köpa dem av oss. Sen får vi
passa på att tacka er som stödjer oss i
Svenska Spels gräsroten, ni har blivit fler
under året och det tackar vi för. Det har nyss
kommit årets utdelning och vi fick drygt
5500kr varmt tack till er.
Vill berätta för er att vi har under året köpt
in nya kläder till ungdomar och seniorer som
de fått köpa till kraftigt rabatterade priser, så
vi är trots allt offensiva och tror på framtiden.
På tal om framtiden så hade vi ju ett val om
skolorna, och jag är så stolt över er i Vitådalen
högst valdeltagande med marginal och
mycket tydlig seger för alternativ 1. Som ni

ser så har vi ju även staden med oss i detta,
resultatet var ju solklart i alla distrikt. Men
trots allt så spelar ju detta ingen roll om vi
inte har politikerna med oss.
I detta bladet så har vi på Jämtö/Vitå bladet,
bladet för hela vitådalen gjort en undersökning bland Luleå kommuns partier på hur
de ser på valresultatet och lite annat smått o
gott, så läs noga och begrunda och analysera
om två år är det dags igen och då ska det stå
partier på lapparna vi lägger i urnan.
Till sist så läser ni nu i årets sista blad, vi gick
i mål även i år, vi var ju tveksamma till om vi
skulle göra bladet i år pga coronan. Men det
kändes viktigare än någonsin att få ut det, i
detta parentesens år.
Hoppas ni har haft glädje av dessa fyra
nummer.
Och nu ett från hjärtat varmt tack till er
annonsörer som gör det möjligt att få ut
detta bladet, förutom att göra reklam för era
verksamheter så skall ni veta att ni bidrar till
en levande landsbygd, så tusen tack för er
medverkan, och med hopp om fortsatt
samarbete 2021.
Ha nu en riktigt God Jul och nu om någon
gång så får vi verkligen önska Gott Nytt År.
Mårten Ordf Vitå BK.

Ludvig sammanfattar 2020.
Ja i förra bladet avslutade du med att säga att vi får sammanfatta säsongen i nästa blad
och nu är vi här så varsågod.
– Ja tack för det, en snabb sammanfattning ger ju resultatet att vi blir näst sist i serien
på 6 poäng. Vi var 11 lag i serien och vi tog poäng i fyra av de tio matcherna. Vi kan även
konstatera att det bara var 5 lag som släppt in mindre mål än oss, och 7 lag gjorde mer
mål än oss.
Då verkar det ju märkligt att vi blir 10a av 11a lag?!
– ja det kan man ju tycka, men det dom siffrorna säger är ju att vi har spelat betydligt
jämnare matcher än flera andra på undre halvan. Då tex Jokkmokk förlorat med
tvåsiffrigt en match så har vi förlorat flera av våra matcher med endast uddamålet.
Men då verkar det ju som att vi ”bara” behöver en vinnarkultur så slåss vi i toppen?
– Det är klart att mycket hänger ju på självförtroende. Vi spelade ju oavgjort mot
Gammelstad som gick upp till div 4 via kval, så med den träningsnärvaro som vi hade i
år även nästa år så bör vi kunna ta ett kliv i rätt riktning.

Uppesittarlotter 100:Julkalender 100:Nypårsbingo 50:Sverigelott 25:-

Ja på tal om träningsnärvaro, har ni kört igång träningen nu?
– Vi skulle ha gått igång andra onsdagen i november, men nu har ju covid återigen satt
klorna i vårat samhälle, så vi har som alla andra fått ställa in. Nu gäller ju restriktionerna
till 22a december till att börja med, så det troliga är ju att vi får vänta med träningsstart
till i början på nästa år.
Det låter ju trist.
–Ja verkligen, vi hade bestämt oss för att vara med i en serie av futsalsammandrag, men
vi får se om det blir nåt av det alls. Något som också var trist är att vi fick ställa in våran
avslutning och även ungdomarna tvingades till det.

Bonus för varje 200:du köper får du en
GRATIS SVERIGELOTT.

Men avslutningarna blir väl av senare?
–Ja det kan både seniorer och ungdomar vara säker på att dom kommer bli av framåt.

Beställ dina lotter på Fb Vitådalen eller
Gunnar 070-604 20 90
Ludvig (Råneå) 076-811 42 49

Något mer som du vill tillägga?
– Ja glöm inte att köpa en uppesittarkväll lott av oss. Det blir ju en utmärkt aktivitet ett
coronaår som detta. Och så vill jag önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.

VI SÄLJER

ULLMAX
Tack för att du stödjer

VITA BK

Ulla 070-688 69 82

RENOTRÄSK (Ketura)
Tillgängliga fiskekort för Renoträsk (Ketura)

Du kan köpa fiskekort av Renoträsk (Ketura) genom oss på iFiske! Alla produkter
(fiskekort) som säljs digitala, dvs det och kvittot levereras via ePost, till appen och
som ett SMS (tillval) från oss på iFiske. Renoträsk (Ketura) Redovisar ej moms.

Dygnskort
Årskort
Stuguthyrning
Båtuthyrning

150:500:200:100:-

Årskort

350:-

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

För barn och ungdomar:

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

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

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

Tel. 0924-102 00

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

0920-194 15
Murbruksvägen 10
973 45 LULEÅ

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

Vi har snöslungor
för omg. leverans

Vi är en bank som vill ha långa och bra relationer
med våra kunder. Det kan vi bara uppnå så
länge du som kund är nöjd. För att du ska bli
nöjd lägger vi fokus på dig och dina behov.
Och genom att finnas där i din vardag.
Vi har det mesta i lager inom Skog & Trädgård.
Välkommen in!

handelsbanken.se
Affärsvägen 4, 955 31 Råneå

Murbruksvägen 13, Luleå
0920 - 22 55 00

Nummer 4 - 2020
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NFR NORRLANDSFORDONSREP AB
VI UTFÖR ALLA TYPER AV
REPARATIONER PÅ PERSONBILAR,
LASTBILAR, TRAKTORER, M.M.

   
  

Vi finns vid Lindströms i Råneå

BR KARLSEN AB

073-181 26 88

070-603 11 91

Oss kan du räkna med
i skogen.

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

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

Kontakta Tomas på 070-382 09 01

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

Gör en bra virkesaffär. Kontakta oss!

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

Leif Randeblad
Boden, Råneå
070-555 92 01

Råneå • 0924-100 90

Nummer 4 - 2020
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Då stödjer du oss utan att det
kostar dig något extra.

Annonsklipptävling
Köp av oss

VITÅDALENS
Sidan
ALMANACKA
2021

Uppesittarlotter
100:Annonsör
JulkalenderSidan
100:Nypårsbingo 50:Fiskekort köper man
enkelt med Swish, nummret är 070-353 11 81
Sverigelott
25:-

Annonsör

Leif Wallerström
Skogsinspektor
070-392 42 84

leif.wallerstrom@norra.se

Sidan

eller i en postlåda hos Camilla Vestman Jämtön eller Eskil Johansson
Jämtön.

Bonus för varje 200:VI SÄLJER
du köper får du en

Finns nu till försäljning
Se FB Vitådalen
eller
Annonsör
070-604
20 90
Sidan

Annonsör

ULLMAX

Vi planerar ut Annonsör
Regnbågslax 2-3 Sidan
ggr/år.

Annonsör

GRATIS SVERIGELOTT.

Sidan

Mer information
Beställ
dina lotterfinns
på Fb Vitådalen eller
Tack
för
att
du
stödjer
Gunnar
070-604
20 90
Namn: ________________________________________
Adress: ________________________________________________________________
på www.jamtonsff.se
Ludvig
(Råneå)
076-811 42 49
Där regler
och annan
Vinnare av annonsklipptävling nr 3, 2020 Inga-Lill Svanmo
Niemisel
och Aune-Maria Eriksson Vitå
information
finns.

VITA BK

Metallskrot

Vi har det mesta i lager inom Skog & Trädgård.
Välkommen in!

N
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Vi vill också värna om miljön. Låt inte skrotet hamna ute i naturen! Skrotpriset är visserligen lågt i år
Murbruksvägen
men miljöpriset är samma.I samarbete med Cronimet
AB vill Vitå 13,
BKLuleå
hjälpa till i år också.
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0920 - 22 55 00

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

SPARA DETTA!
SPARA DETTA!

Ulla
070-688 69 82
Grattis till 2 Sverigelotter vardera.
Ni kan maila era svar till vitagunnar@telia.com eller Gunnar Andersson Öberget 67 95596 Vitå

Genom att lämna ert skrot så får föreningen in pengar som vi alltid behöver och naturen hålls renare och ingenting står ute och rostar och skräpar. Den som
tycker att han själv vill ha pengarna för skrotet får ju själv ombesörja transporten till Cronimet AB på Bragegatan i Luleå.
Tänk på att skrot kan indelas i järnskrot, aluminium, koppar, rostfritt och kabel. Information hur detta sorteras kommer att finnas vid containern.
Exempel på vad ni kan lämna:
Plåtburkar, rörstumpar, cyklar, fälgar, värmeelement, krokig spik, bildelar, motordelar, jordbruksredskap, järnspisar. Ja, egentligen all plåt och järnskrot.
OBS! Motorer och växellådor måste vara tömda på olja.

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

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

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

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

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

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!

För 100 kr per familj och år får du tillgång till hela bild- och artikelarkivet och dessutom
möjlighet att bidra till utvecklingen av webbplatsen. Gå in på vår hemsida: www.raan.nu
och registrera dig under Bli medlem. E-post: info@raan.nu
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1950-talets service i Vitå med omnejd

Gunvor Jernberg minns främst 50-talet i Vitåbygden
Butiker, biografer, bageri och bussar
Vi hade bagare i byn! Erik Dahlbäck med fru Thea drev bageriet som
låg nära skolan och mitt emot Folkets hus. I den lilla butiken till höger
i huskroppen klev man in och blev servad av fru Dahlbäck. Fyrkantiga
vetebullar med pärlsocker på var attraktiva.

h
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n

Mejerskor på Mejeriet i Vitå.

Den stora mejeribyggnaden kom på 1950-talet att inrymma ”Hjalmars” då
Hjalmar Nilsson flyttade sin affär tvärs över vägen och dessutom startade
en bensinstation.

Thea och Erik Dahlbäck.

Kafé drevs i lokal i Folkets hus med Hildur Hedin som
samlande kraft. Eftersom Folkets hus låg granne med skolan hade hon
kunder vid lunchtid och stackars tant Hildur skulle bemästra den branta
trappan som gick mellan hennes
bostad på övervåningen och
kiosken på bottenplanet, ofta för
enbart några 5-öreskolor eller ett
Toy. Kvällstid samlades de lite mer
vuxna där. Det var säkert en
mycket viktig mötesplats. I Folkets
hus bedrevs bioverksamhet, både
matinéer och kvällsföreställningar
vid veckosluten. Ytterligare en
biograf fanns i byn mittemot
Hjalmars men jag minns inte att det
visades filmer där, men så var vår
familj inte kända för att traktera
andra nöjesställen än missionshuset.
Innan bilen fanns på var mans
uppfart var det cykel som gällde.
Och på posten träffades många
varje dag.
Hildur Hedin, Folkets hus

Konsum/kooperativa i Vitå

Affärer med stort utbud var Konsum, med en tidigare skylt
Kooperativa, och Hjalmar Nilssons ICA-affär ”Hjalmars”. I
Vitåfors på östra sidan fanns Konsum där föreståndaren hette
Benjamin Söderberg På västra sidan drev Gustaf Wikström en
ICA-butik och han hade också affär hemma i Heden. I Avafors
fanns Konsum med Helge Söderberg som butikschef. I Högsön
fanns Konsum men också en privataffär hos Arvid Andersson
”Bondarvid”. JO Johansson sålde lite kolonialvaror men var
framför allt uppköpare och leverantör av skinn.
Ett mejeri byggdes 1905 av bönderna i Vitå och Högsön och
drevs till i början av 1940-talet Mejeriprodukterna levererades bl a
via Avafors till Malmfälten. Efter nedläggningen ordnades transporter med mjölkbil varje dag till mejeriet i Luleå. 1950-talets
chaufför var Maurits Nilsson. Det kom mejerskor utifrån till
bygden och flera gifte sig med bybor. Detta gällde också för
affärsbiträden på Konsum.

Gunvor Jernberg minns tillbaka på Vitådalen,
främst från 1950-talet.
Att få bedriva taxirörelse krävde tillstånd och Hermes Lindroth var innehavare
av tillstånd och droska. Praktiskt eftersom han var gift med distriktssköterskan
som inte hade körkort men en hel del hembesök att genomföra. Barnmorska
boende i Vitå fanns inte längre utan när barn skulle födas blev det att kalla på
barnmorska från Råneå men på 1950-talet föddes de flesta barnen på BB.
Daglig Busstrafik bedrevs av Vitåfors -Råneå buss AB (Jakobssons) och
Carlssons i Långsel. Roos buss körde till Luleå på torsdagar och man kunde
också ta sig till travet i Boden på söndagar med Jakobssons buss.
Pappa Knut (Andersson) hade cykelverkstad i Atigårdens gamla lagård (där
jag nu bor på somrarna) och var också förmedlare av cyklar från Nymanbolaget i Uppsala. Så förutom Konsums Monarkcyklar så fanns det Hermes,
Nordstjärnan, och Crescent på vägarna här runt omkring.
De statliga inrättningarna post och telegraf fanns med sk stationer i Vitå
och Högsön. Vitås poststation låg isi Jandåvis där Åke Johansson var
föreståndare. Öppettider var på morgonen fram till 9-10 så att folk kunde
hämta tidningen och vid 16-17-tiden kunde man få dagens brevförsändelser.
Det fanns varken tidnings - eller postdistribution till enskilda hushåll så man
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hämtade själv ”på Posten”. Vår familj delade posthämtning med tre av de
närmaste hushållen och skötte hämtningen en vecka var. Under 50-talet
tillkom egna postfack i postlokalens farstu så man kunde hämta posten
när som helst under dagen.
Minns att det utanför posten stod bänkar och att grannskapets äldre män
hade en stunds utbyte med varandra i väntan på tidningen eller posten.
Däremot minns jag inte att några kvinnor satt och väntade på tidningen.
Och inte vet jag vad som avhandlades, i denna by med företrädare för allt
från rödaste rött till blåbrunt.
Telegrafen fanns opi Viit, där familjen Curt Andersson skötte servicen
med Curts syster Greta som föreståndare. Telegrafen skulle alltid vara
bemannad även om den stängde kl 9 på kvällen och senare samtal på
dygnet var jättedyra, 1 kr! Så därför reagerar jag fortfarande om någon
ringer senare på kvällen med att något måste ha hänt. När telefonen kom
till byarna utdelades nummer vartefter de installerades i hemmen. Vilka
nummer kommer vi ihåg? Vårt nummer var 30.

Föreningar höll bygden igång. Idrott, religion och husmodersföreningen samlade stora skaror.
Gunvor Jernberg minns tillbaka på Vitådalen,
främst från 1950-talet.
Det fanns bastu för byns befolkning. I skolans uthusbyggnad, där hockeyrinken nu finns, låg toaletter, vedförråd (under tak) och bastu. En baderska
var anställd och hon eldade, höll rent åtminstone barn och lokal, varannan
fredag och lördag. Detta handlar om årtiondet efter att tuberkulosen härjat
men kunnat stoppas tack vare penicilinet. Hygien och mattillgång hade
blivit jätteviktigt så den nya skolan, som var klar 1939, blev utrustad med
både matbespisning och bastu.
Föreningslivet gav möjligheter. Fotboll för pojkar och män, där fotbollsplanen låg opi Jollberge (nära Kosaskolan på Fabian Lindroths träde) och
senare på Bodön nära Kall. Idag finns det ju en väldigt välfungerande
idrottsanläggning som ligger på fd Hammars mark.
Husmödrarna hade en förening som förutom samlingar i Folkets hus
ordnade resor och en julfest med underhållning, pjäser skrivna och
framförda av bl.a Ebba Andersson och Helmer Wikström och servering.
I de två missionshusen bedrevs barnverksamhet med söndagsskola och scouting och symöten och gudstjänster.
I början av 1950-talet fanns det få privatbilar i Vitå med omnejd. Stig
Sjöbergs körskola kom under 50-talet att få stor betydelse. Under 50-talet
tror jag att det fanns bara två vitådamer med körkort, Lilly Paulsson och
Lisa Nilsson.
Med bilen kom de jättestora förändringarna med möjlighet att utnyttja
servicen i Råneå och Luleå och därmed en minskad kundkrets för byarnas
utbud.

Greta Andersson, föreståndare på telegrafen.

Julbord på Strömsundshemmet i Råneå 2020

Varför inte unna sig lite lyx för
”familjebubblan” i vardagen?
Med anledning av den massiva spridningen av
covid-19 förändrar vi serveringen av våra julbord!

I år äter vi julbord för den goda matens skull inte för att träffa folk.

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

Vi erbjuder
också catering
för avhämtning.

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

Friends

Vi erbjuder sittningar för enbart sällskapet eller familjen
(bubblan som Anders Tegnell säger)

ALLA DAGAR OCH TIDER I VECKAN

med start 28/11 fram till 31/11

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

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

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

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

Välkommen att
kontakta oss!

Ingen bubbla är för liten. Smittrisken blir således inte större än om ni är
hemma med. Ni får ändå njuta av vårt fina julbord och lite miljöombyte.

Priset är som förut
395:-/person exl dryck
Högst 190:-/barn.

Ring och boka på telefon
076-813 30 81 så kommer
vi överrens om dag och tid.

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

Bagarstugan i Högsön

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

Bokning: Staffan Bergman 070-355 96 99

Bagarstugan i Forshed
Vitå Folkets hus

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

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

Bagarstugan i Jämtön

Jämtögården

Bokning: Stina Roos 0924-620 33

Bokning: Ingrid Åkerström 0924-311 22

Vitå Bygdegård

Rörbäcks camping och Havsbad

Bokning: Elisabeth Öhman 070-675 82 33

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

Bagarstugan i Vitå
Bokning: Ulla Johansson 0924-300 77

Vitå BK:s Klubblokal

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

Välkommen!
Byar i samverkan
Information:
Margareta Roos Forshed

0924-620 32, 070-668 39 29

Lars Nilsson, Vitå		

0924-350 40, 072-702 70 10

Anna Säthergren, Högsön

070-692 20 31

Eskil Johansson, Jämtön

0924-311 24, 070-676 82 29

www. vitadalen.se

www.jamton.se

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

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

Högsöns Bygdegård

Rörbäcks gäst- och djuphamn

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

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

Strömsundshemmet

Vill du använda
Vitå BK:s utegym?

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

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

VITÅDALEN

Fiskevatten

Rikti Dockas

Renoträsk

Sugen på att
spela fotboll 2021?
Div 5 herrar
Kontakta Mårten Larsson,
070-6906544

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

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

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

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

Mot Vouddas

Hovlössjön

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

Dockasberg

Mot Norriån
Renoträsket

Mot Överkalix

Tallberg
Grundforshed

Storkrokberget 307m
tån
Vi

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

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

Långsel
Forshed

Badplats

Hovlössjön/Storsjön

Långsund

Kvarnberg

Djupträsket

Hovlös
Bjurånäsvägen

mot Boden

Hataträsket

Avafors

mot Morjärv
356

Långsmalatjärn

691

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

Långtjärn

Vitåfors

Heden

694

693
Vitå
Högsön

Sladan

Vitåfjärden

Råneå
E4

mot Luleå

Kängsön

mot Haparanda

Högsöfjärden
Jämtöfjärden

Strömsund

mot Töre

Metträsket

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

Evenemang

Hjärtstartare finns här:

Vi avvaktar coronaläget.

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

Bostad,hus/fritidshus
i Vitådalen

Bygga, köpa, hyra eller sälja?
Har du frågor eller tips?
Kontakta oss, vi förmedlar
informationen vidare.
Gunnar Andersson, Vitå, 070-604 20 90
Paul Brännström, Högsön, 070-513 92 63
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Gå gärna in på denna förträffliga sida! Där kan du nu även se
fastighets-annonser i området, eller gratis lägga ut din egen
fastighet vid ev behov.

Repotagetips till

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

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

VITÅ BK
Ordf:

Mårten Larsson

070-690 65 44

Kassör:

Gunnar Andersson

070-604 20 90

Sekr:

Cenneth Lööf

070-362 46 72

Ledamöter:

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

Suppleanter:

Markus Hedgren
Mikael Jonsson
Bodil Andersson

Medlemsavgift:

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

SPELA ALLTID VIA
VÅR HEMSIDA

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

Familj 50:-

BILLIGAST I SVER

IGE?!

Enskild 25:-

Inga deltagaravgifter eller andra avgifter tillkommer!

JÄMTÖNS AIK
Styrelsen
Ordförande
Vice ordf
Sekreterare
Kassör
Ledamöter
Suppleanter

Medlemsavgift:

David Andersson
Öystein Karlsen
Jeanette Ek
Lars Berg
David Henriksson &
Alexander Easterlinge
Stefan Westman & Amanda Peters

Familj 100:-

Enskild 50:-

Fiskekort köper man enkelt med Swish, nummret är 070-353 11 81
eller i en postlåda hos Camilla Vestman Jämtön eller Eskil Johansson
Jämtön.
Vi planerar ut
Regnbågslax 2-3 ggr/år.
Mer information finns
på www.jamtonsff.se
Där regler och annan
information finns.
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Krönika över politiken i stort och skolan i synnerhet i Luleå Kommun
Denna krönika är undertecknads
personliga upplevelser.

Så inget kändes konstigt eller oroväckande
för vår del hittills.

Socialdemokraterna har haft egen
majoritet i kommunen sedan urminnes
tider, då Norrbotten av tradition är politiskt
väldigt rött. Jag har bott i kommunen hela
mitt liv utan att vara röd, men politiken
ändå förts på ett någorlunda acceptabelt
sätt även för mig. Lite orättvisor för oss
boende på landet har väl upplevts, men
man har vant sig att överleva med det.

Efter valet började det hända grejer som
visade sig skulle få konsekvenser ganska
direkt. Vitåskolan skulle läggas ned,
dessutom som enda skola. Pang bom bara,
utan föraning. Ett direktiv hade undertecknats dagen efter valdagen (15 sept),
men kom inte till vår kännedom förrän
några månader senare. Allt var planerat in i
minsta detalj med skolskjutsar och annat,
liksom bara att godkänna av oss. Det var
nog då i början på 2015 som vi Vitådalsbor
blev ett rött skynke för de röda och M. Vi
organiserade oss tämligen snabbt och
Ingela Lindqvist blev vår kampgeneral. Vi
bildade en arbetsgrupp på ca 20 personer
och jag kände att det här kommer vi att
klara. Kompetensen var hög och bred i
gruppen och till slut var kommunens
argument för att stänga Vitåskolan bara
molekyler. Men dom lovade återkomma
året senare då en bred översyn av
skolstrukturen presenterades.

De gamla rävarna efterträddes av
krysskungen Karl Petersen 2002 som
kommunalråd. Det ämbetet avslutades på
egen begäran vid årsslutet 2013. Yvonne
Stålnacke hade fungerat som vice
kommunalråd under större delen av den
tiden. Karl efterlämnade två tydliga signum
efter sig, Kulturens Hus och Facebook..
Han upplevdes som en folkets man, för han
var ju folklig. Dels kryssades han fram vid
valet och vidare hade han ju seden att röra
sig bland folket längs Storgatan. Däremot
upplevdes han inte då som någon landsbygdens vän eller för den delen ovän.
Nåväl, vi landsbygdsbor nöjde oss som
vanligt med de smulor som ramlade på oss.
Ja, vem skulle efterträda Karl då?
Då måste vi presentera en bygdens son,
Niklas Nordström från den lilla byn
Långsel i övre Vitådalen född 1968.
Troligen en alldeles utmärkt uppväxt i sin
familj, men med facit i hand, kanske det
blev lite ensamt, som sedan präglat hans liv
i form av lite storhetsvansinne e.d. Sina
första sex skolår gick han på Vitåskolan
och därefter 3 år på Råneåskolan. Sedan
både gymnasium och troligen lite högre
studier okända för undertecknad. Redan i
väldigt unga år mycket politiskt intresserad
och engagerad i S. Blev så småningom ordf
i SSU i Norrbotten och det ena gav det
andra.
En viktig politisk strid förlorades mot
Björn Rosengren som sedermera blev
landshövding i länet. Konsekvensen av
detta tog Niklas genom att flytta till
Stockholm, där han blev kvar mer än 10 år.
Några politiska kommunala uppdrag blev
det, samtidigt som också reklambranschen
blev levebrödet. Delägare i reklambyrå och
ett brett kontaktnät skapades.
Inför Karl Petersens avgång hade Niklas
tillfrågats om att återvända till norr och nu
var han verkligen revanschsugen som det
kändes. Vid årsskiftet 2013-14 tillträdde
han som vice kommunalråd efter Yvonne
Stålnacke som då flyttats upp ett pinnhål.
Vi i Vitådalen tänkte att nu kanske vi får
lite fördelar. Första knappa året kändes
hyfsat och förväntansfullt för oss
Vitådalsbor.
Det kom ett val 14 sept 2014 och jag vet
att Vitådalen då fortfarande var ganska rött.
Drygt hälften brukar ju rösta på S och
resten till resten så att säga. Så blev
resultatet också denna gång, dock bara
knapp egen majoritet..

Ett missfoster kallat ”Framtidens skola”
blev känt. Kommunen inbjöd till s.k.
medborgardialoger som i sin form inte
hade syftet att lyssna, utan bara för sakens
skull. Jag skulle vilja kalla detta skendialoger och värsta sortens, en skam för
demokratin. Detta s.k. Framtidens skola
lurades genom kommunfullmäktige på
felaktiga och falska underlag där S och M
hade knapp majoritet.
En annan sak som irriterade de flesta
medborgare var ju utförsäljningen av stora
delar av LuleBos bestånd. Köpare blev
några av Niklas funna kompisar från
Stockholmstiden verksamma i Rikshem,
många av dem med tveksam bakgrund
skulle det visa sig. En annan sak som var
tveksam var försäljningssumman, som av
en del expertis ansågs alldeles för låg.
I övrigt upprörde en riktig grabbnäve i
Luleå Energis kassa, närmare bestämt ca
240 miljoner. Man kan lugnt säga att det
började storma runt Niklas Nordström
Under 2016 lades Svartöstadsskolan ned,
men nu hade nätverket mellan skolorna,
”Hela Kommunen ska leva och lära
(HKSLOL) bildats. Vi förstod att alla för
en måste vara det enda rätta. Vitåskolan
och Klöverträsk skola räddades med ett
nödrop. S tog åt sig äran och motiverade så
fint att det typ var viktigt för landsbygden
att behålla. Skulle nog vilja påstå att utan
vår egen kampvilja hade vi varit borta för
länge sedan. Vinsten att få fortsätta som
kommunalskola firades med ett stort
tårtkalas. T.o.m. Anja Johansson var med
och firade och så här i efterhand, vad
gjorde hon egentligen där?
Kampviljan har vi kunnat hålla vid liv
mest tack vare Fb-gruppen ”Rädda
Vitåskolan”. Vi har även gått in i andra
”Rädda-grupper” och stöttat. Gruppen är ju
öppen för alla att läsa och nog har där varit
politiker från S och M och kollat. En del
har t.o.m varit medlemmar av och till.

Jag skulle dock vilja kritisera Klöverträsk
för deras brist på solidaritet. Dom har bara
varit tillräckligt aktiva när dom själva legat
risigt till i motsats till övriga skolor. Vi
andra har stöttat varandra i vått och torrt
och kommer att göra det i fortsättningen
också.
2016 bildades Vitådalens skola ek
förening, ifall det skulle bli nödvändigt
igen för vi visste ju att risk fanns, även om
den avvärjdes för andra gången.
Vidare till 2017 som kändes väldigt lugnt
för oss. Vi trodde ju att nu var vi säkra för
åtminstone överskådlig tid.
2018 och valår, vad kunde gå fel här?
Inget som det kändes och dessutom
skriftligt från kommunalrådet Niklas.
Vitåskolan skulle minsann inte läggas
ned, bara illvilliga rykten o.s.v.
Vi gick till valurnan som vanligt och de
flesta med hjärtat till vänster gjorde som
vanligt. Att inte känna tvekan efter två
nedläggningsförsök på en mandatperiod,
hur tänker man egentligen då?
Nåväl S tappade 7 mandat och fick ett
nödvändigt stödhjul (M). Dessa belönades
med en post kallad oppositionsråd med god
lön. Övriga politiker i opposition fick sina
löner sänkta i sann demokratisk anda,
eller….?
2019 blev ett riktigt turbulent år.
Två stora demonstrationer på Storgatan
mot Framtidens skola som gav eko i hela
landet. Den första direkt efter det valsvek
som just drabbat oss i Vitådalen. Vitåskolan
skulle stängas ned efter vårterminens slut,
liksom några andra skolor och mindre
förskolor på landsbygden. Alla dessa
lokaler tömdes på ett ursinnigt sätt genom
kommunens försorg. T.o.m. inventarier
som andra ägde hamnade i containern och
några klarade sig med ett nödrop. Orderrn
måste ha varit, ”gör det omöjligt att
återställa !”. Det här kändes i alla byahjärtan vill jag lova och gav sår som aldrig
kommer att läka. Detta valsvek kommer att
finnas i våra minnen för oöverskådlig tid
och vi kommer inte att glömma om nu
någon hoppats. Min personliga känsla har
snarare övergått till skadeglädje för den
kommun man bor i. Alla misstag och
tillkortakommanden är ju glädjande men
det känns ju inte ok. Man vill ju känna sig
som en del av den kommun man bor i, men
hur ska man kunna det när allt tas ifrån dig.
Några andra händelser från 2019.
En manifestation i en fullsatt Råneå kyrka.
En releasefest för ”Vi är landsbygd” med
Anna-Mi Svedjekrans blev mycket
minnesvärd, med röda matta och annat
Sedan har det blivit en bok på initiativ av
Karl Petersen f.d. kommunrådet och
skriven av journalisten Hantis Olsson.
Boken heter ”En kraft som inte går att
stoppa” och kan fortfarande köpas. Bara
googla på titeln så löser det sig!
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Vill också Framhålla Pontus Johanssons
insatser i skolkampen. Vilket viralt stöd vi
fick där och utan det stödet vet jag inte....
Dessutom har Pontus numera blivit talesman för nätverket HKSLOL. En annan
person utifrån som jag också vill framhålla
är Jeanette Gavelin som bidrog med
mycket.
Mer händelser från 2019 var friförskoleansökan för Jämtön. Det var nödvändigt
att snabbt göra något åt situationen och nu
är ju friförskolan igång sedan ett halvår
tillbaka.
Även för friskola i Vitå har en ansökan
inlämnats och behövt kompletteras. I
skrivande stund är det inte helt klart med
godkännande. Sedan hänger det ju på
lokalerna också, verkar kunna bli problem.
Beslutet att lägga ned Vitåskolan har
överklagats i flera steg, men inte fått gehör
Som om detta inte var nog för nu
började också interna grejer hända.
Kommundirektör Lekfalk fick omedelbart
sparken av kommunalrådet Nordström.
Denne försvann i sin tur spårlöst några
dagar senare till Stockholm, totalt utbränd
av en mobb någonstans i kommunen.
Sedan dess har han inte återkommit och det
tackar vi ödmjukast för. I vanlig ordning
skyndade partitoppen till och bad om
ursäkt och sedan ”locket på”. Men vi vet ju

ganska väl vad som egentligen hände.
Dessutom avgick några andra höga
tjänstemän och en del övriga skandaler
har kommit till ytan.

halades den tills alldeles nyligen (8 nov
2020)

Efter en stormig valprocess för att välja
nytt kommunalråd, så valdes till slut Lenita
Eriksson som förste och Fredrik Hansson
som andra. Förmodligen det bästa av de två
alternativen tyckte nog de flesta.
Under både 2019 och 2020 har flera
ekonomiska insamlingar skett. Dels för att
kunna överklaga kommunens beslut att
lägga ned Vitåskolan och Jämtöns förskola.
En annan insamling var till Vitådalens
skolas ekonomiska förening och nu senast
en kampanjkassa inför Folkomröstningen.
Närmare en halv miljon har samlats in
och jag tror allt har gått åt. Behövs det
kommer vi att göra det igen är min
bestämda åsikt. Vi Vitådalsbor är vana att
kämpa och hoppas ni fortsatt är villiga att
stå upp och kräva våra rättigheter. Jag har
skrivit det förut och gör det igen. Vi på
landsbygden betalar också kommunalskatt.
I Vitådalens fall ca 46-48 miljoner årligen.
Borde det inte räcka till skola och
förskolor?

2020 har hittills karaktäriserats av en
oerhört hård debatt mellan ledande
kommunföreträdare och stora delar av
medborgarna, främst rörande den framtida
skolpolitiken. Så pass hård att det nya
kommunalrådet Lenita valde att avgå p.g.a.
interna problem inom S.
Debatten kulminerade i och med resultatet i
den rådgivande folkomröstningen. Folkinitiativets alt 1 segrade med 91 mot 7 %,
vilket borde förorsaka lite ödmjukhet hos
förlorarna (S och M). Nu har man aviserat
helt andra tankegångar, nämligen att ta sats
i samma hjulspår, möjligen med andra
däck.
Jag lovar, ni har kört i diket rejält nu
och körkortet lär nog tas ifrån er 2022 i
september. Finns nog bara en sak som kan
rädda er från det, följ folkets vilja fullt ut
enligt alternativ 1.
Gunnar Andersson

2019 startades också en andra namninsamling mot Framtidens skola som till
slut gav resultat i en folkomröstning.
Motvilligt och med alla fula knep för-

FRÅGOR TILL POLITIKERNA
Vi vill från lokala tidningen Jämtö/ Vitå-bladet ställa några frågar till alla företrädare för partierna i
Luleå Kommunfullmäktige. Dels med anledning av folkomröstningen, men även Vitådalens framtid.
Det är givetvis frivilligt att deltaga och besvara våra frågor. Det skulle upplevas respektfullt mot
medborgarna.
Ni kan antingen svara ja eller nej eller utveckla kortfattat
Fråga 1
Fråga 2
Fråga 3
Fråga 4

Var valresultat väntat?
Var valdeltagandet väntat?
Avser ert parti att respektera valresultatet och vidtaga åtgärder där för? I så fall vilka?
Vitåskolan lades ned 2019, trots skriftligt vallöfte från Nilkas N och 5 andra ledande
S-politiker i Råneåområdet. Hur ser ni på ett sådant valsvek?
Fråga 5 Om ert parti får bestämma, kommer skolan då att åter öppnas senast i början på nästa
mandatperiod?
Fråga 6 Hur ser ni på att kommunala skattepengar från landsbygdens folk inte kommer dess
befolkning tillgodo annat än i små undantagsfall? Det mesta hamnar i stadens
centrala delar.
Fråga 7 Är ni beredda att ändra i kommunens framtida visioner, så att landsbygden får
bättre villkor?
Fråga 8 En väljarbarometer med partisympatier gjordes inför folkomröstningen.
Hur ser ni på resultatet?
Fråga 9 Om det fanns en svårforcerad mur runt stadens centrala delar. På vilken sida ( in- eller
utsidan) skulle det finnas flest klösmärken över tid?
Fråga 10 Utveckla gärna er politik för kommunen i stort och landsbygden i synnerhet, dels hur det
varit och dels hur ni vill att framtiden ska se ut!
OBS !!!! Inkomna svar har överlag nedkortats, för många politiker gav ganska långa svar

Miljöpartiets svar genom Malin Svedjeholm

Socialdemokraterna

svarar genom kommunalrådet Fredrik Hansson
1
2
3
a
b

c
d
e
f
4
5
6

Malin meddelar att hon p.g.a. olika anledningar inte hinner svara på alla frågorna.
Däremot har hon sammanfattat deras syn på sista frågan
10

Att vi kan ha samma förutsättningar till ett bra liv, oavsett var i kommunen man bor, det är
grundläggande för mig. Jag vill ha levande byar och jag tror att samhället inte kan hålla ihop
om vissa delar hela tiden förlorar sin samhällsservice. Som det ser ut nu, så har byar förlorat
mer och mer av sin service år efter år. Det har inte spelat någon roll vem man röstat på, för
det har fortsatt oavsett.
Det liv som jag ser framför mig, som jag vill ha, är ett där samhället är anpassat efter vad
både människorna och naturen mår bra av. Där kan vi leva naturligt, både till dem och det
som är viktigast för oss.
Barn ska inte behöva pendla långt till skola och förskola och vi som bor i kommunen ska ha
makten att forma vår kommun. Jag ser mer småskalighet, självförsörjning och trygghet i
framtiden. I det livet är landsbygden en nyckel. En sådan kommun vill jag lämna mina barn i.

7
8
9
10

Ja
Både ja och nej. Högt valdeltagande 385 för att vara en folkomröstning,
dock varierar det mycket (12-74% ) mellan de olika valkretsarna
eftersom frågan är olika aktuell.
I en presskonferens tillsammans med M så redovisade vi hur vi tänker
hantera valresultatet
Avbryta all verkställighet av de beslut som ännu inte är genomförda
enligt beslutet om ”Framtidens skola”
BUN får i uppdrag att i en öppen och förutsättningslös process utreda
och föreslå struktur för skolor och förskolor områdesvis. Utredningen
ska ske etappvis för de olika geografiska områdena och ska bygga på
nyproducerade underlag och kostnadskalkyler genomförda med hjälp
av extern kompetens. Stadsön, centrum och Tuna utreds parallellt 2021
Redan verkställda beslut om skolnedläggningar kvarstår
BUN får i uppdrag att utreda om förskolan i Vitå kan flyttas till Vitåskolans
lokaler och att skolbyggnaden framtiden kan fungera som en förskola med
pedagogisk omsorg
KS får i uppdrag att samordna arbetet med att ta fram ett förslag till
inriktning för kommunal service på landsbygden.
Rikta ett lönelyft till lärare på grundskolan på 1% utöver normal lönerevision
Löftet gavs utifrån då rådande förhållanden. Det är olyckligt och tråkigt att vi
inte kunnat hålla vårt vallöfte och förstår att det uppfattas som ett stort svek.
Nej.
Kommunen tillhandahåller bibliotek och bokbussar, idrottshallar och stöttar
idrottsföreningar. Skolor och förskolor, skolskjuts, fritidsgårdar, bidrag till
samlings lokaler
m.m.. Kommunala skattepengar finansierar stor del av
kollektivtrafiken som LLT och Länstrafiken, vilket möjliggör att befolkningen i
kommunen kan nyttja kollektivtrafiken till en rimlig kostnad. Även landsbygden får del av kommunala skattemedel.
Se pkt 3e.
Visar bara partisympatierna i dagsläget, men vi ser allvarligt på
tappat förtroende.
Konstig fråga …., men klösmärken på båda sidor.
Här hänvisar vi framför allt till de översiktsplaner och utvecklingsprogram
som finns och som kommer att tas fram. Men vi vill se att det finns en
levande landsbygd där människor vill bosätta sig och leva sina liv.
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Landsbygdspartiet oberoende (Lpo)
svarar genom Erland Nilsson
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

Ja.
Ja, från landsbygden, men kunde ha varit större för att det är en viktig fråga
för landsbygdens överlevnad.
Lpo respekterar valresultatet och kommer att stötta HKSLOL.
Hänvisar till vårt utskick innan folkomröstning. Fruktansvärt valsvek!
Ja.
Hänvisar åter till vårt utskick. Citat, ”Vi vill värna om en skola där
barnens bästa kommer i första hand. Bygdeskolorna måste ges en långsiktig
och hållbar utveckling där kommunen och förädrakollektivet tillsammans kan
profilera sin skola inom olika områden. Skolorna på landsbygden skall finnas
kvar. Skolan är navet i en levande landsbygd”.
Självklart.
Ger inte mycket för den beroende på hur frågorna ställs.
Insidan.
Vi ska representera alla som vill ha en fungerande landsbygd oberoende av
politisk hemvist. Vi anser att inget av de etablerade partierna stödjer
landsbygden och landsbygdens människor i den utsträckning som är
nödvändigt. Vi vill vara det partiet, samtidigt så pekar vi också på samhällets
sårbarhet som t.ex. nu i pandemitider. Dålig beredskap och låg självförsörjningsgrad vill vi också råda bot på.

Centern
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

svar genom Carola Lidèn

Ja.
Ja.
Ja och vi har uppmanat S och M att respektera valresultat
och vidtaga åtgärder därefter.
Det är viktigt att vallöften som lämnas av politiker hålls, annars urholkas
både förtroendet och tilliten till det demokratiska systemet.
Vi anser att Vitåskolan hade goda förutsättningar att drivas vidare
och motsatte oss nedläggningen. Vi tycker att det ska finnas
låg- och mellanstadieskola i Vitå. Vi kommer att stödja såväl
en ev friskola som en kommunal skola.
Det måste bli en bättre fördelning av de skattepengar som finns.
Landsbygden måste få få förutsättningarna till utveckling och
tillgång till samhällsservice som skolor, förskolor och omsorg.
Ja, vi motsätter oss centralisering och stordrift.
Speglar nog vad medborgarna tycker om hur Luleå styrs idag
Insidan.
Centerpartiet driver en närodlad politik där boende och byggande
ska ske där människor vill bo. Arbetsplatser ska skapas i hela
kommunen. Förskolor, skolor och omvårdnad ska finnas så nära
hemmet som möjligt. Kommunikation och infrastruktur ska skapa
närhet mellan kommunens delar

Liberalernas svar genom Tomas Söderström
1
2
3

4
5
6
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Hade nog inte förväntat mig 91%, trodde ca 75-80, så
överraskande positivt
Känslan var ca 50%, men med tanke på pandemin så är det ok
Ja vi Liberalerer har redan lämnat in en motion till Kf om att Kf
ska ställa sig bakom alt 1. Vi har vår budget ihop med Samverkan
Luleå (L, C, SJVP, KD) och har lagt fast att vi vill se skolor som lagts
ned kan återöppnas om det är möjligt.
Det är ett ofantligt valsvek. Så här i efterhand så förstår man att
det var ett sätt att behålla väljare.
Ja förutsatt att elevunderlaget är ungefär detsamma som innan
den lades ned och att vi kan få tillbaka personal.
Det är ett stort problem inte bara i Luleå att det blir så tydligt att
skattemedel inte hanteras som det borde. För mig som liberal
ska skattemedel först och främst gå till kärnverksamheten, samt
gagna alla medborgare i hela kommunen.
Ja vi har redan börjat se över den översiktsplan ska beslutas
Jag är glad över resultatet, men samtidigt är det långt till valet
Haha ….
Att kunna välja utifrån sin egen livssituation är något som är
centralt för oss liberaler. Den som vill ska kunna bo och leva på
landsbygden och samtidigt ha tillgång till grundläggande
samhällsservice. Det viktigaste för att landsbygden ska leva är
att vi har bra förskolor och skolor i hela kommunen.

Moderaternas svar genom Anders Josefsson

Det blev som förväntat inget svar från detta parti, som verkar nöjd med sin tillvaro som
stödhjul till S. Som tack för det, en välbetald post som oppositions råd.
Detta parti har fjärmat sig från medborgarna på ett anmärkningsvärt sätt, vilket vi hoppas
ska visa sig vid nästa val. Vi medborgare vill ha öppna partier med demokrati alla dagar
mellan valen.

Vänsterpartiet svar genom Bertil Bartholdsson
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

Ja.
Ja.
Ja, vi lämnade in en snabbinterpellation med 5 frågor till kommunalrådet och
ordf i BUN
Att svika ett vallöfte drabbar främst det parti som sviker.
Folkomröstningsresultatet borde innebära att Vitåskolan öppnas igen hösten 2021.
Det är ett problem som borde analyseras djupare. Ofta skeren sådan felfördelning
utan att det finns ett uttalat syfte. Det görs sällan en konsekvensbeskrivning av hur
stad och landsbygd påverkas av olika politiska beslut
Ja, Luleå kommun ska snart anta en ny översiktsplan. Den behöver innehålla
tydliga mål om landsbygdens utveckling.
Väljarbarometern uppvisar en uppgång för V
insidan
I vårt kommunalpolitiska program vill vi att LLT ska få möjlighet att trafikera även
landsbygden och Råneå, så att hela kommunen kan ingå i LLT:s linjenät och att alla
medborgarna kan åka kollektivt med låg taxa.V vill även att andelen närodlad och
ekologisk mat ska öka. Det krävs höjda statsbidrag till kommunerna för att stärka
välfärden. Detta kanske inte alltid uppfattas som en landsbygdsfråga. Men
resursbristen inom tex skola och omsorgblir ofta det som anges som motiv för
nedläggning och centraliseringar att det finns en levande landsbygd där människor
vill bosätta sig och leva sina liv.

Sverigedemokraterna svar genom Per Göransson
1
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Ja
Ja, med tanke på pandemi och inte i samband med ordinarie val
Ja, vi kommer att fortsätta lägga förslag och bilda opinion mot det
sittande styret Hoppas inte det nuvarande styret hinner förstöra för
mycket innan maktskiftet 2022
Att man inte har någon heder utan bara tänker på sin
egen makt och plånbok
Ja, även Kyrkbyskolan och Svartöstadsskolan
Vi tycker det ska finnas liknande förutsättningar oavsett var man bor i
kommunen. Att utarma vare sig landsbygden eller staden vinner ingen på
Ja, istället för utvecklingsplaner med fina värdeord utan egentlig
betydelse, så tror vi på att ställa upp mål som verkligen går att mäta och uppnå
Att vårt parti blir mer och mer populärt är alltid roligt. Vi försöker vara så öppna
mot alla medborgare, vilket vi tror vinner i längden.
Insidan
SD är ett ganska nytt parti i Luleåpolitiken. Vi är ett konservativt parti, vi vill
bevara väl fungerande strukturer och utveckla dem. Vi vill hålla landsbygden
levande genom att satsa på sänkta skatter på drivmedel och tillgänglighet till en
modern infrastruktur. Vi tror att landsbygden måste tillåtas växa utan att läggas
på extra pålagor i form av skatter och avgifter.

Sjukvårdspartiet svarar genom Dan Ankarholm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ja, men överraskande stor marginal
ja, men förväntat ett något högre valdeltagande
Vi har uppmanat S och M att följa valresultatet. Vi själva står i
opposition och kan inte göra så mycket mer
Ett oerhört svek mot befolkningen och strax före valet avgavs vallöftet.
Ja.
Jag antar att fördelningen är sådan att landsbygden får för liten del.
Ja.
Att S gick kraftigt bakåt var väntat och M marginellt framåt var oväntat.
Insidan.
Vi anser att centraliseringssträvande rent allmänt där människor berörs
är av ondo. Välfärden ska finnas i hela kommunen vad gäller mötesplatser och samhällsservice. Vi vill att skolan ska bli likvärdig så långt det
går. Vi vill ta fram en plan hur kompetens försörjningen ska klaras och
hur landsbygden ska kunna behålla och utveckla sina skolor.

Svar från KD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

genom Samuel Ek

Ja, men den stora skillnaden överraskade.
Ja, men hade hoppats på lite högre.
Ja, vi vill tydligt visa att mindre skolor också har en framtid i Luleå.
Ett väldigt svek som kan få kosekvenser kommande val.
Ja, vi i Samverkan Luleå har en budget för detta.
Under 2020 har det visat sig hur viktig en levande landsbygd är. Högre självförsörjningsgrad och högre beredskap skapas genom en levande landsbygd.
Ja, hela kommunen, även landsbygden ska vara en attraktiv plats att bygga sin
och sina barns framtid på.
Man kan se att S dominans är förbi.
Insidan.
Vi i KD vill prioritera de unga och äldre. God omsorg om våra barn och äldre ger en
attraktiv kommun som även ska vara nära och tillgänglig på landsbygden. Vi vill.
göra landsbygden lockande för våra unga och för de som bildar familj. Landsbyg
den kommer att börja leverera mer viktiga råvaror och då ska man
kunna bo nära denna produktion
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Säljer, monterar och
underhåller alla Prido portar
Däckservice personbilar, traktorer,
lastbil och entrepenad
Uthyrning av skylift och
fordon av alla sorter

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

Gym

Pennor med tryck!

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

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

300 st

2.490:-

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

exkl moms

Kontaktpersoner:
Janette Ek 070-308 71 55 och

Epost: kometen@grafex.se

Skrot ger
klirr i kassan!

DEN FRÄSCHA
MATBUTIKEN I RÅNEÅ

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

Tel. butik 556 30

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

HANDELSBODEN
ÖPPET ALLA DAGAR 9-21

Hjärtligt välkomna in till
Råneå’s ledande Matbutik

K v ä lls ö pp e t t i l
20. 00
m å n da ga r o ch to
r sd a ga r
u nd e r m a j m å n a
d!

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

ARBETEN PÅ ENTREPRENAD
BUSKRÖJNING AV ÅKERDIKEN, VÄGDIKEN
GRÄVMASKINSARBETEN
RIVNINGSARBETEN
GRÖNYTESKÖTSEL

E

SOPARBETEN

N

GRÖNBERG

BY

Lite bättre!

070-674 18 43 • 070-536 16 46

FÄLLNING AV TRÄD
FÖRSÄLJNING AV MATJORD, FYLLNINGSJORD,
M.M.

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

G

G

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

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

M&
Ö
R
ST

www.eg-bygg.se
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Säthergrens
När det gäller

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

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

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

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

goran.nilsson@billerudkorsnas.com

- Förmedling och transport av
grus och jord

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

Ring: Arne 070-604 20 80

www.billerudkorsnas.se/skog

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

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

Välkommen att kontakta oss!

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

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

Vi är ett arbetsintegrerat
socialt företag!

M ATCHBOLL AR
AP Skog AB  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 070-692 20 31
Angelas Kinesiologi & Kroppsterapi .  .  .  .  . 070-382 66 97

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

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

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

Riströms Rör  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0924-105 30
OK Råneå .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0924-100 90

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

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

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

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

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

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

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

Vitå Byamän .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0924-300 63
Vitå Folkets Husförening .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 070-549 79 35
Lövgrens Åkeri .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Lars Bergs Skogsvård .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 070-382 86 02
Canoe Adventure North . . . . . . . . . . . . . . .070-542 51 10

Tack alla Ni som stöttat vår verksamhet med annonser och matchbollar
Det kostar 300:- att skänka en matchboll – Kontakta Gunnar Andersson, 070-604 20 90
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Vi har pratat med den ena delägaren till lika VD:n Tomas Lahti och ställt lite frågor.
Den andra delägaren heter Hans Degerlund.
Företaget startades 2004 på industriområdet västra Torpgärdan i Boden. Först i blygsam skala och nu som en av Norrlands största
företag för försäljning av husvagnar och husbilar. För ett år sedan kompletterade man med även försäljning av begagnade bilar.
Förutom dett har man försäljning av allehanda fritidsprodukter relaterade till huvudförsäljningen. Dessutom finns även en
skadeverkstad för reparation av alla förekommande skador av alla märken.
Företaget säljer ca 300 husvagnar och husbilar per säsong, uppdelat på både begagnat och nytt. Årsomsättningen är ca
100 miljoner och företaget har ca 10 anställda på årsbasis. Pandemin har faktiskt gjort att försäljningen senaste året ökat
ca 15-20%. Inför framtiden ser man ljust på företagets fortsatta framgångar.

Vi har pratat med VD Tomas Lindroth för att få lite ”kött på benen”.
Lindroths är ett av Norrlands absolut största företag i branchen, både utbud, lokalytor och omsättning. Företaget finns i
toppfräscha tämligen nya lokaler (2016) på Storheden.
Lindroths startade 1994, men då med bilförsäljning i mindre skala, som sedan efterhand utvecklas till vad det är i dag.
En imponerande lokal och ett sortiment av fritidsprodukter så man häpnar.
I utbudet finns motorcyklar (Herley Davidson och KTM), Snöskotrar både nytt och begagnat (Lynx, Skidoo och Polaris),
ATV, båtar, båtvagnar, vanliga släpvagnar samt det mesta av Husqvarnas sortiment av skog och trädgård. Förstås också
kläder och hjälmar, m.m. Lindroths har även auktoriserad verkstad för reparationer av deras märken.
Företaget har 31 anställda och en omsättning på ca 175 miljoner.
Pandemin har påverkat lite att allt gått lite i vågor, men sammantaget har tillväxten ökat ca 10%.
På frågan hur han ser på framtiden så hoppas och tror Tomas på en något ökande tillväxt.
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Nya

MPV ab

Utför allt inom branschen!
Malmströms
Plåt & Ventilation AB

DJUPTRÄSK

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

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

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

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

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

VVS-BUTIK

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

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

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

AUKTORISERAD
VVS-INSTALLATÖR

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

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

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

www.norra.se

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

Leif Wallerström
Skogsinspektor
070-392 42 84

Kvalitet i allt vi gör

leif.wallerstrom@norra.se
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