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Vävstugans Julmarknad 2021 i Högsön
Det har blivit en tradition med denna lilla marknad på 1:a advent.
Som sig bör finns vävstugans alster till försäljning, Det är trasmattor, vantar och andra stickade och virkade hantverk. Förstås
också lite bakat och syltat också. Just denna söndag har det blivit
tradition i många byar att ha en egen marknad, så konkurrensen
är hård om besökarna. Givetvis går det också få julgröt,
skinksmörgås, kaffe och adventsfika liksom lotter
Högsön har blivit lite av Vitådalens kulturella centrum känns det
som, där man försöker bevara en del av det forna,
vilket tydligt märks på Högsödagarna i juli

Vitå BK och Jämtöns AIK

tackar alla spelare, ledare, publik, sponsorer och
övriga sympatisörer för 2021 och önskar en

God jul och ett Gott Nytt år.

Missa inte !

Trettondagspub i Vitå 		
Ärtsoppa i Kristinakojan
Pubkväll i Jämtön 			
Familjeskidtävling i Vitå		
VårVitådalsdagen i Vitå

Hantverksmarknaden
sid 6

5 jan kl 19
26 feb
26 mars
27 mars
2 april

VITÅDALENS
ALMANACKA
2022

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

POLITIK!

Tallberg

sid 10-12

sid 15

Klubbtidning från Jämtöns AIK/Vitå BK

VITÅ BK SÄLJER UPPESITTAROCH NYÅRSLOTTER.
KÖP FÖR 200:- OCH FÅ
1 GRATIS SVERIGELOTT!
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Ingen vinterdvala för Vitå BK.
och handlade utav de duktiga utställarna. Våra
hamburgergrillare och fikapersonal fick jobba för
högtryck. Tack alla som gjorde det till en riktigt
trevlig dag.

Mårten Larsson
Ordförande
Så var det dags för årets sista blad och då jag
skriver detta så har vi precis fått lära oss ett nytt
ord omikron. Ny muterad virusvariant, bara
hoppas att då ni läser detta så har man kommit
fram till att det är en mild variant, så vi kan fira
våra helger med dem vi vill.
Vad har hänt sen sist, ja faktiskt en hel del. Vi har
kunnat ha vårt första arrangemang på ett och ett
halvt år, då vi fyllde Vitå folkets hus med massa
säljsugna knallar för hantverksmarknad. Å vilket
sug det var, så kul att se att ni strömmade till

Vi räknar med att köra pubaftonen på trettondagsafton 5/1 om inga nya restriktioner dyker upp
och omöjliggör det. Denna gången kommer det
att ske tillsammans med Vitå Folkets hus. Känns
bra att vi utökar våra samarbeten med övriga
föreningar i Vitå. På tal om samarbeten så
kommer vår-Vitå dagen att återuppstå 2022, vi
hade ju allt klart 2020 då vi i sista stund fick ställa
in. Det gör att vi har mycket gjort inför 2022 redan
nu, men vi kommer att putsa upp arrangemanget
ännu mer, så det kommer att bli en trevlig dag i
Vitå lördag den 2a april. Detta arrangemanget är
tillsammans med Vitådalens skoterklubb och
bygdegårdsföreningen. Familjeskidtävlingen är
satt till söndag den 27e mars, och då ska vi
försöka koka ett rejält paltkok också.
Vad har då hänt sen sist gällande fotbollen? Ja en
hel del faktiskt. Ludvig som har varit en fantastisk

tränare i flera år meddelade på ett styrelsemöte i
början av november att han ville kliva av, vi sa på
mötet att vi ville hitta de nya tränarna om möjligt
i laget och bestämde att ge Hampus och David
möjlighet att dela på ansvaret med Ludvig till för
fogande om de behöver det.
På vägen hem från mötet så ringde jag David och
Hampus och innan jag hunnit till Persön så hade
vi klart med nytt tränarpar för 2022. Det känns
fantastiskt att det i laget finns ett driv att göra nåt
bra för föreningen. Jag skall inte skriva så mycket
mer om detta, för Hampus och Davids tränartankar kan ni läsa om på annan plats i bladet.
Dock så vill jag nämna att vi gjort klart med två
träningsmatcher, vi börjar mot Unbyn i februari
och kommer att möta Ersnäs i mars. Jag vill också
berätta att vi haft två träningar nu i Råneå
sporthall med 16 respektive 15 deltagare. I och
med tränarbytet så vill vi från föreningen tacka
Ludvig för åren som tränare och önska Hampus
och David stort lycka till.

Jag avslutar med att slå ett slag för våra uppesittarkväll och nyårs bingolotter, hör med nån ur
styrelse eller seniorlag så fixar vi eran lott eller
hämta hos Gunnar Andersson i Vitå. Följ oss på
instagram och facebook så har ni alltid senaste
nytt. Glöm nu inte att anmäla er till pubafton den
5/1 så syns vi där.
Ha nu en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.
Mårten

Nya tränarnas tankar inför 2022!

Nya tränare för säsongen 2022 är Hampus
Yazdany och David Marklund Lundin och här
kommer deras tankar inför säsongen 2022.

Vi måste börja med att tacka Ludvig för det
fantastiska jobbet han lagt ner med laget i flera
år, och att han fick kröna det med uppgång till
div 4 2022.

spelare, då div 4 kommer bjuda på betydligt fler
matcher, samt att skador och avstängningar
tyvärr brukar dyka upp under en lång säsong.
Till sist vill vi tacka för förtroendet och hoppas
att ni kommer och hejar på oss när vi har
hemmapremiär till våren.
Och naturligtvis önskar vi Hampus och David er
alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År

Vad skall vi då tillföra laget?
Jo vi skall se till att laget står redo för div 4 när
domaren visslar igång premiären i början av maj
2022. Vi har redan börjat med fyspass i Råneå
sporthall tillsammans med futsal (nya benämningen på innefotboll) spel. När vi kommer in i
arcus kommer vi att snäppa upp tempot ännu
mer. Det känns bra att ha ett stort engagemang
bland spelarna när vi nu gör oss redo för en
säsong i en högre division.
Som målsättning har vi att göra Vitå BKs bästa
säsong genom tiderna som är en mittenplacering i div fyra, det kan tyckas som ett tufft satt
mål för en nykomling, men vi tror stenhårt på att
det är möjligt. Vi behöver få in en ny målvakt, då
Ludde helst vill spela ute, samt några ytterligare

VI SÄLJER ULLMAX!
Tack för att du stödjer

VITA BK
Ulla 070-688 69 82

Hampus till vä, David till hö

VITÅ BK SÄLJER UPPESITTAR- OCH NYÅRSLOTTER. KÖP FÖR 200:- OCH FÅ 1 GRATIS SVERIGELOTT!
Växa tillsammans Inventeringen av ”Ödehus” är avslutad.
Jag har nu avverkat några mil genom att
köra på byvägar och försöka lokalisera de
fastigheter som står öde. Jag blir både
nostalgisk och filosofisk när jag ser
övergivna hus, det är någonting med dem
något som får mig att stanna till och
fundera. Jag vet inte men kanske det har
med tystnaden att göra, att de visar på
spår av att det funnits liv. Detta är något
som jag försöker se framför mig samtidigt
som jag tänker att det finns historier som
jag så gärna skulle vilja få berättade.
Under mina så kallade upptäcktsfärder så
låter jag min fantasi fara iväg, ibland kan
jag få till en hel berättelse när jag ser en
större gård, ibland räcker en detalj, ett
broräcke som har gett upp eller en trasig
gardin hängande i ett fönster, den
sistnämnde får mig många gånger att
känna mig beklämd eftersom den
gardinen påminner om att det en gång
var liv i huset, att de som bodde där
älskade sitt hus.

Den förfallna skönhet som finns hos
många av de övergivna husen har nu mer
och mer börjat uppmärksammas och fler
som lockas av den potential som finns
där. De flesta vet att det krävs en hel del
renovering men man vet samtidigt att
man får möjlighet att ska skapa sitt eget
något som är helt unikt. Jag försöker se
på ödehusen som en dold tillgång för att
möjliggöra en levande och hållbar
landsbygd. Varför bygga nytt när det finns
gammalt att rusta upp. Oftast är även
platsen som huset står på vald med
omsorg och kunskap. Skulle fler av dessa
obebodda fastigheter komma ut till
försäljning så skulle det vara en vinst för
hela samhället.
Text Marja-Leena Tallus Johansson,
Medborgarkontoret Råneå

Bakgrundsfakta: Förstudie – Växa tillsammans
Medborgarkontoret Råneå, Luleå kommun samt Råek, Gunnarsby församling, Boden
kommun har tillsatt resurser i syfte att göra en övergripande inventering av tomma
fastigheter i Råneå- och Vitåälvdal, Luleå kommun samt Gunnarsby församling, Boden
kommun. Inventering är nu slutförd i sammanlagt 60 byar och vi har noterat ca 550
ödehusobjekt i varierande skick. Vi har inte räknat med regelrätta fritidshus.
Nytt projekt är inskickad till Spira Mare och vi ser fram emot nästa steg i att öka inflyttning
till vår landsbygd.
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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

ÄR DU REDO
FÖR SNÖN?

SNÖSLUNGA ST 227

17 900:-

Oss kan du räkna med
i skogen.

SNÖSLUNGA ST 324

18 900:-

SNÖSLUNGA ST 327

20 900:-

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!

Vi har det mesta av Husqvarna Skog & Trädgård i butik

Välkommen in!

Murbruksvägen 13, Luleå
0920 - 22 55 00

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

Leif Randeblad
Boden, Råneå
070-555 92 01
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BR KARLSEN AB

073-181 26 88

070-603 11 91

• 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

EN REJÄL MACK
Hos oss hittar du

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

RÅNEÅ

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

handelsbanken.se/lulea_storgatan

RENOTRÄSKET FVF SOCIAL
Tillgängliga fiskekort för Renoträsket fvf social

Du kan köpa fiskekort av Renoträsket fvf social 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. Renoträsket fvf social 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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Annonsklipptävling
Oss kan du räkna med
i skogen.

Annonsör

Vi hjälper er med
Sidan

Vi säljer
presentkort

Annonsör

Annonsör

Sidan

Sidan


• Fönsterputsning
• Flyttstädning
• Hemstädning
• Trappstädning

Annonsör
Annonsör
  
     

• Företagsstädning
•
Kontorsstädning
Sidan
Sidan

  


Annonsör

URBAN BROSTRÖM 0924-553 04
  
Sveriges största skogsägare känner vi ett ansvar för att alla vi gör affärer med
Ring
oss________________________________________
på telefon Som
blir nöjda. Det gäller våra många lokala
kunder,
entreprenörer
vi anlitar
och alla
Namn:
Adress:
________________________________________________________________
Kungsgatan
26
Cprivata Affärsvägen 6
skogsägare som vi samarbetar
med runt om i landet. En bra affär för dig som skogs



BR
KARLSEN
AB
Luleå 070-658 03 31
ägare kan handla om att vi plockar961
fram största
möjligaBODEN
andel timmer ur din skog. Att 955 31 RÅNEÅ
34
 
vi gör Selberg
Vinnare
av annonsklipptävling
nr
3 2021
Elisabet
och
Maria
Böle
kvaliteten
på arbetet
i skogen91
ärRåneå
hög. Och
att
din skog
tillsammans
med vår egen
073-181
26
88
070-603
11
Råneå 073-849 45 97 i slutänden bidrar till klimatsmarta slutprodukter och tillväxtRosengren
för hela Sverige.
Grattis till 2 Sverigelotter vardera. Ni kan maila era svar till vitagunnar@telia.com eller Gunnar Andersson Öberget 67 95596 Vitå
E-post: info@fourm.se Gör en bra virkesaffär. Kontakta oss!
Sidan

Metallskrot

Vi är ett arbetsintegrerande socialt företag, ASF • EnCONTAINER
ekonomisk förening som är ett Arbetskooperativ
DRAS IN ÖVER VINTERN, ÅTERKOMMER I APRIL

Trettondagspub i Vitå Folkets Hus
5 januari kl 19-01
Erik Furmark
Kalix, Överkalix,
Övertorneå
070-320 50 44

Leif Randeblad
Boden, Råneå
070-555 92 01

Föranmälan och covidbevis måste uppvisas! Inget drop in!
Anmälan till Anders Lantto 070-6041494, Ulla Ahlbäck 070-6886982,
Mårten Larsson 070 6906544, Kjell Nyholm 070-5708382
Min ålder 18år!

Entrè 250:- och där ingår medlemskort Vitå BK (25:-), varm god
mat inkl efterrätt och kaffe samt levande musik till Bitchboys
Pubförsäljning och lotteri
Arr. Vitå BK & Vitå FH

ÖNSKAR KÖPA HUS!
I cirka 20 år har jag arbetat som reporter
och skrivit och berättat om människor på
landsbygden i Norrbotten. Ingenstans
känner jag mig mer hemma än i Råneå och
Vitå älvdalar. Det är här jag har mina rötter.
Nu har vi sålt vårt hus i Råneå och blickar
upp mot byarna.
Det handlar inte om att köpa en sommarstuga där det bara lyser i fönstren under
kanske tre veckor varje år. Det handlar om
att köpa ett hus för att skapa ett hem. Och på
så sätt bli en del av bygden på riktigt och
också bidra med engagemang och näring till
den plats där vi vill bo.

Funderar du på att lämna ditt hus. Tänk på oss då.
Har du tips om något välskött som eventuellt kan
komma att bli till salu, ja då får du givetvis också
höra av dig.
Joakim och Mette Nordlund
070 – 635 01 65 / joakim@presspro.se

Ronny Eriksson m kompanjon kommer till Vitå!
Troligen i mars, håll utkik på Fb och affischer
VITÅ BK SÄLJER UPPESITTAR- OCH NYÅRSLOTTER. KÖP FÖR 200:- OCH FÅ 1 GRATIS SVERIGELOTT!

HUSBILAR, HUSVAGNAR
OCH BEG. PERSONBILAR
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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Hantverksmarknaden i Vitå 31 okt
Efter ett års pandemiuppehåll var det åter tillåtet med lite umgänge
människor emellan. Vissa invanda restriktioner gäller ju för gemene
man som att hålla avstånd och vid sjukdomssymptom hålla sig
hemma. Trots att vi vissa perioder var fullbokade och snudd på
överbokade av ”knallar”, så blev det ändå så att någon tog ansvar
och tvingades stanna hemma.
Man kan lugnt säga att denna uppstart av evenemang på nytt, blev
mycket välbesökt. Folk har tydligen längtat efter något att kunna samlas
kring. De flesta köpte nog något av de ca 25 olika försäljarna, resten
ville bara komma ut. Uppskattningsvis besökte mer än 500 personer
marknaden.Detta år hade vi engagerat en trubadur Niklas Engman från
Gällivare; att spela och sjunga lite låtar då och då. Tror att det föll väl ut
när man höll lagom volym
De flesta knallar uppgav att de sålt ganska bra. Bäst går det ju som alltid
för de som säljer något ätbart. Några försäljare hade underskattat
köplusten och fick packa ihop efter drygt 2 timmar för allt var slutsålt
Vitå Bollklubbs egen försäljning bestod av hamburgare utomhus,
smörgås och fika inomhus.
Dessutom Ullmaxprodukter, bingolotter m.m.
Då är det bara hoppas på 2022 och sista söndagen i oktober, för då
syns vi där igen
Vitå BK gm Gunnar

VITÅ BK SÄLJER UPPESITTAR- OCH NYÅRSLOTTER. KÖP FÖR 200:- OCH FÅ 1 GRATIS SVERIGELOTT!

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

  

Vi finns vid Lindströms i Råneå

MASKINDEPÅN I NORR AB

Manfreds maskins lokaler (intill OK i Råneå) • 0924-552 10

ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR

S&H

M.M

HAR DU BEHOV AV EN NY ELLER BEG TRAKTOR?
Eller kanske något redskap?
Tveka inte, kontakta oss för din bästa deal!

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



         
    
  
   
  


Reparationer av alla slags traktorer ,
maskiner stora som små
I vår välsorterade butik kan vi erbjuda det
mesta,det vi inte har hemma fixar vi

Motorsågar · Röjsågar · Gräsklippare
Tillbehör Stiga & Husqvarna

Välkommen in på en kopp kaffe och
gör en god affär med oss!
Fredrik, Niklas, Greger & Andreas
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TRÄNING FÖR ALLA
I höst har vi startat upp träningsgruppen i Vitå
igen då covid-19 läget är mer under kontroll.
Träningen är varje torsdag och söndag kl 19.00 i
”gamla Vitåskolan”. Under hösten har det varit
god uppslutning på dessa träningar, antalet har
varit 10-15 st varje träning och någon träning
har vi varit ett 20 tal.
Deltagarna är i åldern 15-70+ vilket är väldigt
roligt. Denna träning går att anpassa så det
passar alla oavsett ålder eller träningsbakgrund
Jag som håller i detta heter Cecilia Andersson
och bor i ”kvarteret” vid ”gamla Vitåskolan”. Jag
har turen att då jag inte har möjlighet att hålla i
träningen så hoppar Senada Eriksson från Råneå
allt som oftast in i mitt ställe, detta är jag mkt
tacksam för. Den vi skall tacka för att detta kom
igång från första början är Therese Persson som
nu flyttat till Nyborg. Ett bra initiativ som jag
sedan tagit över.

Utöver att träna tillsammans så är det ett
sätt att umgås, många som ses på träningen
skulle inte träffats annars så det är ett bra
sätt att knyta nya kontakter. Det är alltid
trevlig stämning på träningarna och alla
deltagare gör alltid sitt yttersta. Det är mkt
energi och svett som produceras under ett
träningspass.
Träningen är öppen för alla som vill vara
med. Är man intresserad att delta i träningarna så gå gärna med i facebookgruppen
Cirkelträning/ tabata i Vitå alt kan man smsa
mig på tel: 070-2238594.
Jag är tacksam om man hör av sig på något
sätt om man vill delta detta då jag lättare
kan planera passet om jag vet ungefär hur
många som kommer.

Cirkelträning är olika stationer med övningar
med och utan redskap, där arbetar man med
både styrka och kondition.

Det man behöver ha med sig är ett liggunderlag/yogamatta eller liknande samt vara
ombytt till träningskläder innan då ombyte
och duschmöjligheterna tyvärr är ytterst
begränsade just nu. Träningsskor är också att
rekommendera.

Tabata är mer konditionsinriktat men även där är
det inslag av styrka. Här jobbar vi mest med
egna kroppen men även vissa redskap
förekommer.

Hoppas att någon av er finner intresse för
denna träning och ansluter till vårt trevliga
gäng. Har ni frågor så tveka inte att höra av
er till mig.
Varmt välkomna! / Cecilia

Julbord på Strömsundshemmet i Råneå 2021
l jul!
Ända fram til

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.

Pris: 395:-/person exl. dryck Barnpriser 2-12 år, högst 190:-/barn
Grupper om minst 10 pers kan boka från 19 november.
Boka bord på tel. 076-813 30 81
eller maila stromsundshemmet@gmail.com
Följ våra datum och tider på vår facebooksida
Stiftelsen Strömsundshemmet

VÄLKOMNA!

Lära unga ekonomi
Vi vill inspirera barn och unga att påverka sin
ekonomi, sin framtid. Med tidningen Lyckoslanten
bidrar vi till privatekonomisk utbildning redan
i mellanstadiet. Spara & Slösa är lika aktuella idag
som 1926, när första numret gavs ut. 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

FA ROGER ENGMAN

"STENSPRÄNGNING"
även nära byggnader

070-3280158
Vitå

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

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

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

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

Välkommen att
kontakta oss!

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

Plats för 150 pers, fullt utrustat kök. Bokning:
Sven-Erik Sterner 070-620 02 45. Via bokningsfunktion på www.jamton.se. Info/nyckel: Eskil
Johansson 0924-311 24, 070-675 82 29.
Övrig: tennisbana och hockeyplan.

Jämtögården

Bokning: Stina Roos 0924-620 33

Vitå Folkets hus
Plats för 200 personer, fullt utrustat kök.
Bokning: Jenny Rönnlund Hedgren 070-563 38 81

Bagarstugan i Jämtön

Vitå Bygdegård

Bokning: Ingrid Åkerström 0924-311 22

Bokning: Elisabeth Öhman 070-675 82 33

Rörbäcks camping och Havsbad

Bagarstugan i Vitå

Högsöns Bygdegård

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.

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

Rörbäcks gäst- och djuphamn

Bokning: Ulla Johansson 070-659 84 32

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

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

Vill du använda
Vitå BK:s utegym?

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

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 2022?
Div 4 herrar
Kontakta Mårten Larsson,
070-6906544

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 070-6042090
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

Mot Vouddas

Hovlössjön
Gädda, Abborre, Sik, Löja och inplanerad Öring.
Dygnskort 50 kr, årskort 250 kr, familjekort 300 kr.
Fiskekort: Elsy Drugge 070-672 01 86
Monica Hansson 070-204 96 66.
Greta Roos 0924-620 31 eller 070-239 95 95
Båt för uthyrning, nyckel hos
Göran Hansson 070-260 36 66

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

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

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

356

Långsmalatjärn

Långtjärn

mot Morjärv

691

Vitåfors

Heden

694

693
Vitå
Högsön

Sladan

Vitåfjärden

Råneå
E4

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

mot Luleå

Kängsön

mot Haparanda

Högsöfjärden
Jämtöfjärden

Strömsund

mot Töre

Metträsket

Jämtön
Jämtö- Inre Kvarnträsket
avan
Yttre Kvarnträsket
Rörbäck

9
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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
December
13
Luciafirande i Jämtön kl. 18.30
25
Julotta i Jämtön kl. 9.00
26
Julotta i Tallberg kl. 11.00
Januari
5
Trettondagspub i Vitå
Februari
13
Årsmöte Vitå BK
26
Ärtsoppa i Kristinakojan
Mars
5
Café i Forshedsgården
26
Pimpeltävling i Djupträsket
Pubkväll i Jämtön
27
Familjeskidtävling i Vitå
April
2
VårVitådalsdagen i Vitå
9
Pimpeltävling Renoträsket,
15
Familjedag i Forshed
30
Valborgsfirande i Jämtön, Högsön
och Vitå
Maj
27
Boulèkväll i Vitå
Juni
24
Midsommarfirande Storåbron i Vitåfors
Juli
2
Jämtödagen
8-10
Högsödagarna
16-17
Vitådalsloppis
23
Fotbollens Dag och Sommarfesten i Vitå
30
Familjedag och Sommarfest i Rörbäck
Augusti
6
Grävardagen i Vitåfors.
Mer evenemang följer i nästa nr!

Bostad,hus/fritidshus
i Vitådalen

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

p
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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.

VITÅ BK
Ordf:

Mårten Larsson

070-690 65 44

Bygga, köpa, hyra eller sälja?

Kassör:

Gunnar Andersson

070-604 20 90

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

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

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

Repotagetips till

J/V-bladet önskas

ra!
spa

Medlemsavgift:

Familj 50:-

BILLIGAST I SVER

IGE?!

Enskild 25:-

Inga deltagaravgifter eller andra avgifter tillkommer!

Gunnar 070-604 20 90

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

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.

JÄMTÖNS AIK
Styrelsen
Ordförande
Vice ordf
Sekreterare
Kassör
Ledamöter
Suppleanter

Medlemsavgift:

David Andersson
Öystein Karlsen
Jeanette Ek
Lars Berg
David Henriksson &
Alexander Easterling
Amanda Peters & Erik Ahlström

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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10 FRÅGOR TILL LULEÅ KOMMUNS ALLA PARTIER I KF
1. Vilket / vilka partier kan ni tänka er att samarbeta med inom kommunalpolitiken för att styra? Varför dessa?

2. Finns det några prioriterade områden i er budget, t.ex skola, vård och omsorg? Finns en ev Vitåskola i kommunal regi med i er budget?
3. Varför ska jag som småbarnsförälder på landsbygden rösta på just ert parti?
4. När planerar ni att öppna Vitåskolan i kommunal regi? Vilka partier kan ni isf samarbeta för att genomföra detta? Pågår det isf några samråd redan nu?
5. Är stadens ”välbefinnande” viktigare än landsbygdens?
6. Hur stor andel av kommunala skattepengar som betalas in av landsbygdens innevånare tror ni går tillbaka dit? Varför är det inte rättvist?
7. Inför valet 2018 gavs ett tydligt skriftligt vallöfte om Vitåskolan. Vad tänker ni om det?
8. Kommunala vägar och fastigheter på landsbygden verkar nuvarande styre helst vilja avveckla eller minimalt underhåll. Hur ser ni på det?
9. Kommunala fastigheter i Luleå Kommun har en benägenhet att förfalla tidigare än nödvändigt p.g.a. bristande underhåll som på sikt kostar oerhörda
pengar i jämförelse med kontinuerligt underhålla. Vad känner ni inför det faktumet?
10. Under de senaste ca 5 åren har kommunen infört någon sorts typ av ”rullande” vaktmästare där det för en utomstående verkar som att ingen har något
”personligt” ansvar för någon fastighet. Är detta verkligen en god idé? Kan detta möjligen vara en orsak till det bristande fastighetsunderhållet?

Hej partiföreträdare
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2. Ja, i vår budget prioriterar vi stora tillskott av resurser till
dels vård och omsorg - bl a för 6 timmars arbetsdag, mer
personal och schemaläggning ”på golvet”; dels till skola och
förskola där vi vill återöppna nedlagda enheter, anställa fler
för högre personaltäthet och mer stöd till elever och barn
med särskilda behov; dels till den snabba och rättvisa
klimatomställning som måste göras, bl a genom att sikta på
avgiftsfri och fossilfri kollektivtrafik, odlingsprojekt och
moratorium på avverkning av kommunens skog. Andra
viktiga delar är att vi vill satsa mer på aktivt arbete mot
sexism, rasism och HBTQ+-fobi, att öka kunskapen om
mäns våld mot kvinnor och skapa bättre förutsättningar att
bekämpa det, plus satsa på ungas trygghet genom bl a
fältassistenter. Vi prioriterar helt bort pamplöner för politiker vi står för att förtroendevalda ska leva på arbetarlön, på
samma villkor som väljarna - och drar ned drastiskt på
konsulter och liknande.
Ja, att återöppna Vitåskolan i kommunal regi är medräknat i
RS budget.
3. För att RS står för att ta strid för resurser efter behoven,
inte bara i ord inne i fullmäktigesalen eller på debattsidor
utan i handling genom att vara med och organisera allt från
namninsamling till demonstration och strejk. Nära till
förskola, skola och mötesplatser, plus bättre kollektivtrafik i
hela kommunen är några av de frågor vi tagit upp. Vi kämpar
för högre personaltäthet i skola och förskola, mer personal
och bättre villkor i äldreomsorgen, en seriös klimatomställning, för trygghet och mot rasism och sexism bland unga,
mot klassklyftorna och för ett rättvist och hållbart samhälle -

Svarar genom
Dan Ankarholm
1. I första hand partierna i Samverkan Luleå (C, L,
SJVP och KD) där vi som synes är med. Vi har samma
syn på landsbygdsfrågorna i kommunen vilket framgår
av Vår Strategiska Plan och budget 2022-2024. Det
kan också vara andra partier och allt beror på
mandatfördelning och innehållet i politiken i kommande val. För att kunna styra och bestämma måste man
tillsammans ha minst 31 platser i kommunfullmäktige.
2. Skola, vård och omsorg är naturligtvis prioriterade
områden hos oss liksom säkert inom alla övriga partier
i fullmäktige. Dessa områden är kärnan i kommunal
verksamhet. I vår budgetskrivning har vi gjort klart att
vi vill starta en återstartsutredning av nedlagda skolor
och förskolor från socialdemokraternas ”Framtidens
skola”.
3. Vi satsar på landsbygden. Målsättningen i framtiden
mellan andelen boende i stad och landsbygd skall i
Luleå vara 70/30 istället för nu 80/20. Därutöver
avsätter vi utvecklingsmedel för landsbygden. Skolor
och förskolor behövs inte bara i stadsdelar utan lika
mycket i byar.
4. Som sagts ovan så kommer vi om vi får väljarnas
förtroende att se över alla skolor som den nuvarande
kommunledningen lagt ned och se om de kan
återstarta i kommunal regi. Vitåskolan hör självklart dit.

Vitå Bollklubb

Svarar genom Per Göransson

Svarar genom Liv Shange
1. För att styra kommunen skulle vi vara beredda att
samarbeta med de partier som ställer upp på att vägra skära
ned på välfärden (eller “effektivisera” som det brukar
skönskrivas) och istället hjälper till att organisera luleborna i
en kamprörelse för en massiv ökning av statsbidragen till
kommuner och regioner för att kunna säkerställa alla
invånares behov i samklang med naturen. Idag finns tyvärr
inget parti utom RS som står för det. I specifika frågor är vi
beredda att samarbeta där våra mål sammanfaller. T ex
samarbetar våra medlemmar med aktiva i flera andra partier
inom nätverket Hela Kommunen Ska Leva och Lära för att
stoppa skolnedläggningar och stordrift.

Kf i Luleå Kommun !

det tror vi är gemensamma intressen för såväl småbarnsföräldrar som de flesta andra både på landsbygden och i stan.
4. Om vi styrde skulle vi ta initiativ till att återöppna
Vitåskolan i kommunal regi direkt efter valet, och söka stöd
hos andra partier för det. Vi är inte inblandade i några
samråd om det. Vi är alltid beredda att hjälpa till i nya
folkliga protester för att pressa fram ett återöppnande.
5. Nej. Vi är ett arbetarparti som kämpar för löntagares,
ungdomars, pensionärers och andra låginkomsttagares
rättigheter oavsett var vi bor.
6. Vi ser den största orättvisan i de exploderande skillnaderna mellan fattiga och rika, oavsett var vi bor. En del i detta är
att landsbygden/välfärden utarmas för att gynna ett fåtal
storföretag och banker. Vi vill se mer samhällsservice på
landsbygden inte bara för att det är rättvist utan också för
att centraliseringen är helt ohållbar - det skulle behövas att
många fler kunde bo på landet och t ex producera livsmedel.
7. Ett fruktansvärt fulspel som tyvärr inte överraskade. En
lärdom av de senaste sju årens skolkamp i Luleå är att det
bara är fortsatta, bredare och vassare protester som kan
tvinga S och M att hålla tillbaka. De tar varje chans att trötta
ut och splittra motståndet.
8 Vi vill inte sälja ut några kommunala lokaler, utan lägger extra
pengar i vårt budgetförslag för att rusta och klimatanpassa dem.
9. I vårt budgetförslag lägger vi 20 miljoner extra på årligt
underhåll. Att inte sköta om sina anläggningar är både
ekonomiskt slöseri och ohållbart vad gäller att hushålla med
våra ekologiska resurser.
10. Vaktmästeriet har centraliserats till Stadsbyggnadsförvaltningen, och övriga förvaltningar får “beställa tjänster”
därifrån. Ett exempel på “New Public Management” som
inte alls är en god idé, utan ett sätt att påtvinga förvaltningarna nedskärningar (genom att undvika att beställa, göra det
själv osv). I längden riskerar det förstås att ytterligare urholka
fastighetsunderhållet.

1. Vi kan samarbeta med de flesta partier i
sakfrågor, om vi ska styra i kommunen så
väljer vi gärna partier i mitten och höger
som samarbetspartners men givetvis är vi
öppen för alla förslag. Vi väljer gärna de
partier
som har liknande syn i frågor såsom
pension, brott & straff, sjukvård och
landsbygd.
2. Vi vill omprioritera från dåliga
integrationsprojekt till skolan, vården och
omsorgen. Alla småskolorna finns med i
vår budget och har gjort det sedan 2018.
3. För att dina barn ska kunna växa upp
till ett tryggt samhälle utan våld,
kriminalitet och utanförskap.
4. Vi vill återöppna de stängda småskolorna där det är praktiskt möjligt, ett
exempel på det är Vitåskolan. Samråden
angående en sådan fråga blir i så fall efter
ett positivt valresultat i den riktningen
5. Vi tror på kommunallagens bestämmelser om likabehandling. Genom att följa
likabehandling så finns det samhällsservice i hela kommunen
6. Mycket pengar går till kommunalt
gemensamma tjänster, men vi vill öka
kommunal service även ute på
landsbygden. Digitalisering - som påstås
kunna lösa alla problem med avstånd, är
ingen ”quick fix” utan det är ett
opersonligt hjälpmedel. Den kommunala
servicen rationaliseras oftast på grund av
avstånd och tidigare avbefolkning men nu
ser vi att fler och fler vill flytta ut på
landsbygden när otrygghet och
kriminalitet har etablerat sig i mer
tätbebyggda områden. Vi tror att
decentralisering är en lösning på sådana
problem. ”Alla känner alla” har fungerat
länge och fungerar faktiskt fortfarande.

5. Självklart inte. Fördelningen stad/landsbygd är
sned till landsbygdens nackdel oavsett hur man
räknar. Jag bor själv i Råneå och själv sett hur den
nuvarande kommunledningen agerat.
6. Hela den andel som landsbygdens invånare
betalar in i skattemedel går säkert inte tillbaka till
landsbygden. Tyvärr finns det en felaktig bild hos
vissa stadsbor att de som är flest ska ha mest.
7. Ett oerhört svek mot befolkningen i Vitå med
omkringliggande byar. Ett medvetet och fräckt trick
att behålla röster i Råneå med omnejd. Kommunledningen lurade också sina egna företrädare för S i
Råneå som kom att framstå som lögnare.
8. Stadsbyggnadsförvaltningens ansvar för underhåll
av främst fastigheter oavsett stad eller landsbygd
har varit under all kritik i flera år. Underhållsplaner
har inte funnits och fastigheter i förfall har varit legio
på många håll. Vi i Sjukvårdspartiet har genom vår
ledamot i nämnden gått i
bräschen för en förändring till det bättre i denna
fråga men mycket återstår.
9. Se svar på ovanstående fråga. Det är en skandal
att Stadsbyggnadsförvaltningen inte gjort något åt
detta tidigare. Den nuvarande kommunledningen har
hela ansvaret eftersom man haft
makten i Luleå en bra bit över ett halvt sekel
10. Frågeställningens ”rullande” vaktmästare är en
exakt beskrivning på hur tokigt denna organisation
fungerar. Det lokala ansvaret för kommunens
fastigheter har tagits över av ambulerande
vaktmästare vilket inneburit oerhörda tids- och
kompetensförluster främst på landsbygden.

Svarar genom
Carola Liden
1. Idag samarbetar Centerpartiet med L, KD, och Sjvp
i Samverkan Luleå. Vi har lagt gemensamma förslag
till strategisk plan och budget varje år under den här
mandatperioden. Det gör vi för att vi har samsyn i
väsentliga frågor. Exakt hur samarbetena kommer att
se ut efter valet beror på valresultatet. Centerpartiet
kommer alltid att söka de samarbeten som ger störst
genomslag för vår politik.
2. Centerpartiet har en gemensam strategisk plan och
budget med L, Kd och Sjvp (Samverkan Luleå). De
viktigaste prioriteringarna är:
� Se till att skola, vård och omsorg fungerar i hela
Luleå kommun.
� Öka lyhördheten mot medborgarna.
� Se till att fler företag kommer till Luleå kommun
och att fler medborgare väljer att starta företag.
� Luleå kommun ska bli bättre på miljö- och
klimatfrågor.
En skola i Vitå finns med i vår budget. Driftsformen
(kommunal eller fri) påverkar inte driftkostnaderna
nämnvärt.
3. Eftersom intresset för att bo på landsbygden ökar
så vill vi att förutsättningarna att bygga, bo och verka
på landsbygden ska förbättras. Vi vill att kommunen
ska jobba strategiskt för att öka andelen boende på

7. Det var en lögn. Det kommer att
komma fler lögner vid detta val från det
styrande partiet, vi hoppas att folk förstår
att när det låter för otroligt så är det
också så.
8. Det är ett faktum att kommunen har ett
eftersatt underhåll på ca 1,5-2 miljarder
kronor. Det skulle vara konstigt om det
inte syntes. Pengar till underhåll betalas
faktiskt in men används till andra saker
än underhåll. Det är ett resursslöseri.
9. Majoriteten verkade mest förvånad att
någon började kräva att fastigheterna
skulle underhållas denna mandatperiod.
Man måste ändå vara ärlig också kunna
säga var pengarna har gått, det är
Kulturhuset, Kronan, Luleå Energi arena
och Coop Arena som kostat de stora
pengarna. Vatten och avlopp är dock en
separat investeringsbudget. Kronan och
VA är projekt som kommer att i framtiden
ge positivt resultat.Det finns också
många små projekt med begränsad nytta
som kan rationaliseras bort, särskilt inom
arbetsmarknadsförvaltningen som kan gå
till mer nyttiga ändamål.
10. Vi tror inte det är den enskilt enda
orsaken. Det mest fundamentala felet är
att inget alls görs åt fastigheterna och
anläggningarna innan någon, oftast
utomstående, felanmäler. Att man har ett
anropspåkallat underhåll är helt galet
angreppssätt. Underhåll ska i första hand
vara planerat och påkallat från egen
personal som ansvarar för en anläggning.
Har man särskilt ansvariga tjänstemän för
underhåll så tror vi att det kan bli mycket
bättre. Underhållet är något som borde
ingå i kommunens stora prioriterade
frågor.

landsbygden jämfört med andelen boende i staden
till 30/70 från dagens 20/80. Det förutsätter
förbättrad samhällsservice i form av god infrastruktur
och bra förskolor, skolor och äldreomsorg på
landsbygden.
4. Önskar Vitåborna en kommunal skola kommer vi
att verka för återöppning i kommunal regi så snart
möjligt. Finns det en vilja att hellre driva friskola i Vitå
kommer vi att göra vad vi kan för att ge den de bästa
tänkbara förutsättningarna.
5. Nej.
6. Det är en ojämlik fördelning av kommunens
ekonomiska medel mellan stad och landsbygd både
när det gäller investeringar men också för löpande
drift och underhåll. Detta måste förändras.
7. Det är viktigt att de vallöften som lämnas av
politiker hålls, annars urholkas både förtroendet och
tilliten till det demokratiska systemet.
8. Det är viktigt att de fastigheter och vägar som
kommunen har ansvar för kontinuerligt underhålls
och att det finns underhållsplaner för kommunens
alla fastigheter.
9. Vi verkar för att det ska tas fram underhållsplaner
för kommunens alla fastigheter, med tillhörande
tidsplaner och budgetar. Dessa måste naturligtvis
också följas.
10. Det handlar inte om vaktmästarna, utan det
saknas idag en helhetssyn över hur man ska vårda
och underhålla kommunens fastigheter.
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4. Samverkan Luleå säger att vi ska se över om
skolorna som den nuvarande kommunledningen lagt
ned kan återstarta under nästa mandatperiod.

5. Naturligtvis INTE.

5. Nej verkligen inte!

Svarar genom
Samuel Ek.

6. Har i svarandes stund inga siffror för detta.

1. Vi Kristdemokrater ingår i Samverkan Luleå. Där ingår
Centern, Liberalerna och Sjukvårdspartiet och vi har ett gott
och fungerande samarbete idag.

8. Kommunala vägar och fastigheter är viktiga att
underhålla för allas bästa både kort oh långsiktigt.

2. I vår budget med Samverkan Luleå skriver vi att vi ska se
över om skolorna som den nuvarande kommunledningen
lagt ned kan återstarta under nästa mandatperiod.

9. Det visar att kommunen inte verkar vara den bästa
fastighetsägaren. Fastigheter skall ägas och skötas av
dom som ser och känner ett värde i att fastigheten mår
bra.

3. Vi i KD är väldigt tydliga med att landsbygden är
hjärtlandet. Där folk vill och skall kunna leva både som ung
och gammal. Landsbygden är livsviktig för ett fortsatt
funderande Sverige,

10. Vad som framkommit så har kommunen inte haft
någon gällande underhållsplan för sina fastigheter. Det
kan vara där problemet sitter.
5. Allas välbefinnande är lika viktigt. Vänsterpartiet
kommer att prioritera upp landsbygdspolitiken på central
nivå, inte minst genom vår norrbottniske riksdagsman
Birger Lahti som också är partiets talesperson i
landsbygdsfrågor.

Svarar genom
Bertil Bartholdson.
1. Vi har normalt sett Socialdemokraterna och Miljöpartiet
som naturliga samarbetspartier i kommunalpolitiken.
Situationen i Luleå har dock förändrats av att Socialdemokraterna valde bort Vänsterpartiet och Miljöpartiet efter
valet 2018 till förmån för ett kommunalpolitiskt samarbete
med Moderaterna. Därför är frågan mera öppen om vad
som kan komma att hända efter valet 2022. Avgörande
för samarbete blir för vår del vilken vänsterpolitik vi kan
komma överens om med tänkbara samarbetspartier.
Dock kan vi redan nu räkna bort ett framtida majoritetssamarbete med Sverigedemokraterna och Moderaterna
då vi står för långt ifrån varandra i avgörande frågor.
2. I vår budgetreservation för 2022 är de största
förändringarna att vi vill tillföra socialnämnden och Barnoch utbildningsnämnden ytterligare 30 miljoner kronor
vardera. Ett sådant tillskott ger utrymme för att öppna
Vitåskolan igen. Vänsterpartiet ser gärna att Vitåskolan
öppnas i kommunal regi.
3. Vänsterpartiet har motsatt sig stängningarna av skolor
och förskolor på landsbygden i Luleå. Ett annat förslag
som vi driver är att LLT ska få bedriva kollektivtrafik inom
hela kommunen till en enhetstaxa. Alla medborgare i
kommunen är med och betalar skatt för att vi ska kunna
bedriva kollektivtrafik. Då är det rimligt att alla också ska
kunna åka kollektivt på lika villkor.
4. I stort sett hela oppositionen vill öppna Vitåskolan igen.
För att skolan ska kunna öppnas i kommunal regi krävs
minst 31 röster av kommunfullmäktiges 61 ledamöter.
Antingen måste något parti i den styrande majoriteten
ändra sig eller så måste vi se till att Socialdemokraterna
och Moderaterna inte längre kan bilda majoritet
tillsammans efter nästa val.

Svarar genom
Erland Nilsson

7. Att det måste vara svårt att lite på dom som gav det
löftet framöver.

6. Två kommentarer till detta. Dels har vi dålig överblick över
hur budgeten fördelar sig geografiskt och därför nästan ingen
diskussion om detta när budgetprioriteringar ska göras.
Den andra kommentaren är att om rättvisa och likvärdighet
ska uppnås så kan verksamheter behöva kosta mera på
landsbygden. Hemtjänsten kan behöva mera restid för att ge
likvärdig service. Skolskjuts kan behöva kosta mer för att
barnen säkert ska komma till skolan osv.
Landsbygden får ofta en orättvis stämpel som ”olönsam” men i
längden vinner hela samhället på att ha en levande och
välmående landsbygd.
7. Löften är till för att hållas. När man bröt ett så tydligt löfte så
drabbar det inte bara barnen som gick på Vitåskolan. Det
bidrar också till ett allmänt minskat förtroende för politiken
och politikerna, vilket är precis vad vi har kunnat se i Luleå.
8. Det är alltid dålig ekonomi att låta fastigheter förfalla oavsett
om det sker inne i centrum (exempelvis rådhuset på
Gultzauudden) eller på landsbygden. Sedan har vi nog inte
samma syn som kommunledningen på vad som bör avvecklas.
Ett exempel är just Vitåskolan som vi anser bör användas till
skolverksamhet.
Kommunala vägar som används ska underhållas för att
undvika trafikfara.
9. Kommunen har sparat för mycket på fastighetsunderhåll
under ett antal år. Samtidigt har vi många fastigheter som är
byggda samtidigt på 60- och 70-talet som nu samtidigt håller
på att få stora underhållsbehov. Det innebär att kommunen
måste lägga mer investeringspengar på fastighetsunderhåll
och i några fall ersätta befintliga fastigheter med nya eftersom
skadorna ibland kan vara alltför omfattande.
10. Det kan ha bidragit till att underhållsbehov inte upptäcks i
tid men största anledningen till underhållsskulden beror på att
kommunen har haft för låg nivå på underhållet och kanske
även för dålig koll på fastigheternas skick under en längre tid.
En fördel med fast vaktmästare innebär inte bara ett mer
”personligt” ansvar för byggnaden utan också en till
vuxenkontakt som kan knyta an till barnen i skolan. .

1. LPo samarbetar med alla partier som för
en genuin och tydlig landsbygdspolitik/
agenda
2. Vår uppfattning är att skolan skall
bedrivas som en kommunal skola
3. LPo är det enda parti som framför
landsbygdsfrågor
4. LPo har ensamt ingen möjlighet att öppna
någon kommunal skola men kommer att i
så fall samarbeta med den som vill öppna
Vitåskolan. LPo har för närvarande inga
samtal om detta.

Svarar genom
Thomas
Söderström.
1. Liberalerna har sedan valet 2018 fördjupat
vår samverkan med vad vi kallar Samverkan
Luleå (Liberalerna, Centerpartiet, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna). Vi trivs bra
ihop och har samarbetat väldigt tätt. Jag tror
det är extremt viktigt att man trivs ihop om
man också ska kunna nå goda resultat. I övrigt
är det viktigt att respektera vad medborgarna
tycker och kommer såklart att säga sitt i valet
vilket påverkar hur olika nya formationer kan
växa fram.
2. Liberalerna kommer alltid sätta skolan först.
Vård om omsorg likväl som näringslivet är
viktiga frågor för oss. Direkt efter nedläggningen hade vi med en återstart av skolan i vår
gemensamma budget i Samverkan Luleå. Nu
när det startas en friskola blir det mer
komplicerat vilket har gjort att vi budgeterade
för en återstartsutredning för dom nedlagda
skolorna, för att se om det är möjligt och hur
man isåfall går till väga med en återstart.
3. Om man tycker att skolan är en av dom
viktigaste frågorna och vill ha ett parti som
sätter skolan först då ska man rösta på oss i
Liberalerna. För oss är landsbygdsskolorna
viktiga för att kunna skapa en bra skolstruktur.
4 . Pga. friskolan blev det mer komplicerat att
vara definitiv i hur en kommunal skola kan

4. Det pågår inget arbete inom kommunen för att öppna Vitåskolan i
kommunal regi och vårt parti för heller inga samtal om det med någon.

Svarar genom Carina Sammeli.

1. Vi går till val som Socialdemokrater med ett eget valprogram. Efter
valet kommer vi föra samtal med andra partier, utifrån de majoritetsförutsättningar som finns då, för att få till ett samarbete där vi får
igenom så mycket som möjligt av vår politik. Vi har inte heller
fastställt vårt valprogram inför valet 2022 ännu.
2. Ca 80 % av kommunens budget går till Barn och utbildningsnämnden och Socialnämnden, så de är alltid prioriterade verksamheter.
Under 2022 har vi även gjort riktade satsningar tex mot medborgardialoger och elevråd inom skolan, digital teknik inom kommunala
boenden, för återstart av kultur och fritidsverksamhet samt en
satsning på ett tryggt och snyggt Luleå, där vi rustar och fräschar upp
kommunala fastigheter. Då vi inte äger lika många fastigheter på
landsbygden har istället medel avsatts i en sökbar pott för föreningar
på landsbygd, för föreningar att själva kunna snygga till sitt område.
3. Socialdemokraterna prioriterar välfärd och tillväxt. Luleå kommun
har vuxit de senaste åren, och nya medborgare bidragit till att både
stadsdelar och landsbygden växer. Ca 40 % av kommunens budgets
avsätts till skola, och Luleå kommun har hög kvalitet på våra skolor,
vilket leder till att barn i kommunen får goda förutsättningar i livet.
Luleå kommun har dessutom mycket gott stöd till föreningslivet, både
inom kultur och fritid, med kommunala anläggningar både i stad och
på landsbygd för fritidsverksamhet, tex idrottsplatser och bad.
Samtidigt vill vi att Luleå ska fortsätta växa, med nya företagsetableringar, med växande befintliga företag och fler som vill bygga och bo i
kommunen.
Vi vill fortsätta prioritera barn, välfärd och tillväxt och göra Luleå
kommun till ett tryggt och bra ställe för alla att leva i.

5. Nej, alla medborgare i kommunen är lika viktiga, oavsett var i
kommunen de bor.
6. Ungefär 20 % av medborgarna i Luleå kommun bor på landsbygden, sen en rimlig gissning är att ungefär 20 % av de kommunala
skatteintäkterna kommer från landsbygden (även om vi inte har exakta
siffror på det). Det är svårt att räkna ut hur mycket av kommunens
medel som läggs på medborgare som bor på landsbygden, vi har inte
fått fram uppgifter om det. Visa verksamheter ligger lokaliserade på
landsbygden och där är då lättare att beräkna, text ligger 37 % av de
kommunala grundskolorna på landsbygden (12 av 32), 1 av 6 bibliotek
ligger på landsbygden och VA rådgivaren kommer några dagar finnas
på plats i Råneå (vilka dagar hon finns tillgänglig där meddelas
senare). Medan andra verksamheter ligger på ett ställe, men finns för
alla kommunens medborgare, tex gymnasiet ligger i Luleå centrum,
men är så klart en skola även för barn som bor på landsbygden. Vi
tycker det är viktigt att medborgare har tillgång till god kommunal
service i livets alla skeden, och justerar ständigt budgeten för att
kunna förbättra verksamheten där det behövs.
7. Inför valet 2018 skrevs en debattartikel om S och vår politik för
Råneå, där stod bland annat ”… Vitåskolan inte är nedlagd och ska
inte läggas ner.” Senare insåg kommunledningen dock att Luleå
kommun drabbades hårdare än man tidigare trott av förändringar i
kommunala utjämningssystemet, vilket ledde till att samtliga
förvaltningar och nämnder behövde se över sina kostnader. Barn och
Utbildningsnämnden valde då att stänga Vitåskolan, som en av sina
åtgärder.
8. Underhållet av vägar på landsbygden (inkl. vinterväghållningen) ser
inte annorlunda ut än för övriga vägar i kommunen. Däremot är det
ganska få vägar på landsbygden som är kommunala. Vägarna
underhålls utifrån slitage. En underhållsutredning är utförd för samtliga
kommunala vägar, vilket kommer att resultera i reinvesteringar i vägar i
Råneå och Sörbyarna under 2022.

6. Landsbygden får alldeles för lite i utbyte
ifrån de skattepengar som landsbygdens
människor betalar in. LPo har i yrkanden vid
varje budgetberedning yrkat extra anslag till
landsbygden, dock med skralt gensvar.
7. Det var förräderi och svek som inte ska
glömmas.
8. Kvalificerat vanvett. Kapitalförstöring.
Ord finns inte för den ansvarslöshet som de
styrande utövar.
9. Onekligen saknas det kompetens. I
grunden gäller ett kontinuerligt underhåll för
att hålla en fastighet i gott skick.
10. LPO anser att frågeställaren tänker rätt
angående fastighetsunderhållet.

starta, men vi i Samverkan Luleå (L,C,SJVP
och KD) har alla kämpat dels mot
nedläggningen och budgeterat för en
återstart i vår tidigare budget. Vi har många
partier i Luleå kommunfullmäktige så det är
först efter valet man med säkerhet kan säga
hur det kan bli.
5. Nej! Individen oavsett vart den bor är
viktigast för oss.
6. Ingen aning hur stor andel det kan vara
men det vore intressant att få mer kunskap
kring. Det är dock inte rimligt att landets
kanske största minoritetsgrupp (de som bor
utanför våra städer) upplever en ökad klyfta
mellan stad och land. Att offentlig service
inte levererar till alla och därmed skapar en
stor frustration.
7. Det var ett stort svek. När man var så
tydlig från ett styrande parti så måste man
kunna lita på det.
8. Om man inte vill underhålla och se till att
vårt gemensamma inte förstörs i förtid så
tycker vi i Liberalerna att det är djupt
allvarligt.
9. Vi har sett under denna mandatperiod att
ett antal fastigheter bl.a. skolor har fått rivas
pga. dåligt underhåll. Det är ett stort slöseri
på skattebetalarnas pengar och borde inte
kunna ske i en kommun som Luleå.
10. Det har inte varit friktionsfritt sedan man
började med det nuvarande systemet. Det
kan finnas fog för att det skapat ett “hålrum”
i vem som bär “ansvar” och det bör ses över
vad som fungerat och vad som varit dåligt.

Kommunen har fastigheter för eget behov, alltså försöker vi bara äga
fastigheter där vi ska ha kommunal verksamhet. De fastigheter som
kommuner har verksamhet i, underhålls och reinvesteras i, oavsett om
fastigheten är på landsbygd eller i staden. Kommunen försöker att
sälja fastigheter vi inte har kommunal verksamhet i så att fastigheterna
kan användas till annat och få ett nytt liv. Då vi har stora reinvesteringsbehov finns inte resurser att upprätthålla en god standard på
fastigheter vi inte använder i vår verksamhet, och då säljer vi hellre än
att låta fastigheterna stå och förfalla.
9. Luleå kommun har, som väldigt många andra av landets kommuner,
en stor underhållsskuld. Kommunen har många fastigheter, de flesta
är byggda under sent 50-tal till 80-talet, medelåldern för fastigheter är
44 år och en fastighet har en livslängd på 40–50 år. Det innebär att
många av våra fastigheter nu är gamla och har stora behov av
ombyggnationer, reinvesteringar eller att helt bytas ut.
Från 2018 till idag har SBF genomfört kartläggning, analys och
genomförande av underhåll av de kommunala verksamhetslokalerna
som finns. En systematisk hantering av analys, planering och
genomförande av underhåll på byggnaderna, det blir bättre.
Sammantaget finns ett behov av reinvestering i lokaler på uppemot 2
miljarder kronor de kommande 10 åren. Då underhållsbehoven är
stora är det viktigt att göra reinvesteringar (och nyinvesteringar) i de
fastigheter kommunen verkligen planerar att behålla och använda,
vilket gör att fastigheter som man inte vet om kommunen ska ha kvar
inte är prioriterade att reinvestera i.
10. För tillsyn och skötsel av fastigheter finns inom stadsbyggnadsförvaltningen grupper av vaktmästare/servicemän som ansvarar för en
viss mängd av kommunens fastigheter/objekt. Det är vanligare och
vanligare att man jobbar så i hela landet, då fler kompetenser kan
samarbeta kring fastigheterna och man blir mindre sårbar än om bara
en person ansvarar för fastigheten. Att det finns en underhållsskuld
för att vi tidigare år reinvesterat för lite, beror inte på hur vaktmästarna
är organiserade.
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1. Vilket / vilka partier kan ni tänka er att samarbeta med inom
kommunalpolitiken för att styra? Varför dessa?

10 FRÅGOR TILL LULEÅ KOMMUNS ALLA PARTIER I KF

4. Vi är öppna för att driva Vitåskolan i kommunal regi. Vårt
samarbete med S avbröts på grund av att vi inte kunde hålla med när
skolorna lades ner. Jag känner inte till några samråd kring detta.

2. Finns det några prioriterade områden i er budget, t.ex skola, vård och
omsorg? Finns en ev Vitåskola i kommunal regi med i er budget?

Svarar genom
Malin Svedjeholm

3. Varför ska jag som småbarnsförälder på landsbygden rösta på just ert parti?
4. När planerar ni att öppna Vitåskolan i kommunal regi? Vilka partier kan ni isf
samarbeta för att genomföra detta? Pågår det isf några samråd redan nu?
5. Är stadens ”välbefinnande” viktigare än landsbygdens?
6. Hur stor andel av kommunala skattepengar som betalas in av landsbygdens
innevånare tror ni går tillbaka dit? Varför är det inte rättvist?
7. Inför valet 2018 gavs ett tydligt skriftligt vallöfte om Vitåskolan. Vad tänker ni
om det?
8. Kommunala vägar och fastigheter på landsbygden verkar nuvarande styre
helst vilja avveckla eller minimalt underhåll. Hur ser ni på det?
9. Kommunala fastigheter i Luleå Kommun har en benägenhet att förfalla
tidigare än nödvändigt p.g.a. bristande underhåll som på sikt kostar oerhörda
pengar i jämförelse med kontinuerligt underhålla. Vad känner ni inför det
faktumet?
10. Under de senaste ca 5 åren har kommunen infört någon sorts typ av
”rullande” vaktmästare där det för en utomstående verkar som att ingen har
något ”personligt” ansvar för någon fastighet. Är detta verkligen en god idé?
Kan detta möjligen vara en orsak till det bristande fastighetsunderhållet?

1. Politik handlar om vad vi vill uppnå, ett rättvist samhälle där vi tar
ansvar för varann, våra barn och kommande generationer. Det är
mycket lättare att uppnå det om vi samarbetar med partier som
tycker liknande, som till exempel S och V. Men vi utesluter inte
samarbete med något parti utom Sverigedemokraterna, på grund av
att de är ett nationalistiskt och främlingsfientligt parti med rötter i
svensk nazism.
2. Våra prioriterade frågor är klimatomställning, trygg välfärd och
jämställdhet. Vi vill se ett samhälle där alla kommuninvånare har lika
förutsättningar till ett bra liv både nu och i framtiden. Om vi fick
bestämma skulle vi använda pengarna som är avsatta för ny
skolstruktur, 250 miljoner kronor i investeringskostnad under
perioden samt 10 miljoner i driftskostnad från år 2024, till en nära
skola även på landsbygden i Luleå kommun. Vi har inte fattat något
beslut i vår grupp om specifikt Vitåskolan däremot.
3. För att vi vill att fria, trygga invånare ska kunna leva och utvecklas
nära bra skola, vård och omsorg, med tillförlitliga kommunikationer.
Vi vill ge luleåborna möjlighet att leva småskaligt, nära till den
service och de resurser de behöver. Hela Luleå ska leva och lära
och närhet till skola ska prioriteras speciellt för yngre barn även i
byarna.

6. Det är både sorgligt och ett samhällsproblem att landsbygden har
avvecklats och att service försvinner. Jag förstår och ser att folk är
missnöjda och inte har blivit hörda. Samhället kan inte hålla ihop om
det blir såna klyftor mellan stad och land som vi ser idag. Viktigt för
politiken att bryta utvecklingen.
7. Jag tycker det är väldigt ledsamt och skadligt för demokratin och
förtroendet att Socialdemokraterna gav det löftet för att sedan bryta
det.
8. Nej, jag tror inte det nuvarande styret vill avveckla vägar och
fastigheter på landsbygden.
9 . Det här är en fråga jag har varit upprörd över. Det är uppenbart att
det har funnits arbetssätt som gjort att skötsel och upphandling har
skötts illa, vilket har påverkat barn, föräldrar och kommunens
ekonomi negativt när skolor, förskolor och sporthallar blir förstörda.
Det är inte acceptabelt. Vi vill ta hand om kommunens fastigheter och
ändra kulturen inom
stadsbyggnadsförvaltningen.
10. Nej, systemet med vaktmästare som har hand om flera fastigheter
har jag uppfattat som bra. Jag tror inte det har koppling till bristande
underhåll, detta är en fråga på annat håll i organisationen.

Sammanfattning av denna politiska undersökning

Moderaterna svarar inte gm Anders Josefsson
diskutera ämnet och avböjde intryck från medborgarna.
Man ställer sig frågan, vem är partiet till för när man inte
vill ta intryck? Märkligt och odemokratiskt att ett fåtal
ska styra inriktningen.
Trots flera påminnelser till företrädaren
Anders Josefsson har han inte svarat, inte
ens på frågan om han avser att svara.
Respektlöst mot väljarna men dock inte
oväntat om man ser tillbaka på tidigare
attityder som denne ledare visat
Inför Folkomröstningen om skolan i nov
2020, uttalade sig en annan hög företrädare
att man i lugn och ro inom partiet ville

5. Nej.

Passar också på att offentliggöra en sann historia från
2019. Fyra personer från Vitådalen ansökte om
medlemsskap i M och beviljades. Syftet var ju att få lite
insyn och dessa 4 gick på ett utlyst medlemsmöte.
Kanske var de nyvunna medlemmarna alltför kritiska till
styret. Nästa möte då stod självaste Josefsson där och
”här kommer ni inte in”. Så kan det tydligen gå till i
vissa partier som visar tveksam demokrati och
lyhördhet inför medborgarna. Är dessa något vi ska
lägga vår röst på?

Vi får ödmjukast tacka för svaren vi fått från 10 av de 11 politiska partierna på de 10 frågor som
blivit ställda denna gång. Vi hoppas och tror att svaren är ärliga och inte valfläsk som det i ett
avgörande fall blev inför valet 2018 (Vitåskolan). Vi tror att medborgarna har detta i åtanke i
september nästa år.
Tyvärr har innevarande mandatperiod kantats av mycket problem som skapats av politiken
själva då lyhördheten och ödmjukheten inför medborgarna inte prioriterats. Sådant skapar
politikerförakt och det är inte där vi bör hamna om politikerna sköter sin uppgift på rätt sätt. Ni
är bara folkets förlängda arm och inga personer som ska hålla på med egna visioner i främsta
hand!
Vi nämner bl.a. att vi nu är inne på 3.e kommunrådet under mandatperioden, kommundirektören
fick sparken, Folkomröstningen om skolan blev en förkrossande förlust för de styrande utan
större åtgärder, misslyckande och tillkortakommanden av såväl höga politiker som höga
tjänstemän i flera avseenden. Förhoppningsvis blir det inte värre och nu ser vi fram emot jul-och
nyårshelg och därmed ett valår. Fortsätt att skicka frågor att vidarebefordra till politikerna till nr
1 2022!
Gunnar Andersson

Visst är du rädd om vår miljö? Bra, det är till och med lönsamt!
Och nu när snön smält bort – släng upp dina gamla, rostiga cyklar,
den trasiga varmvattenberedaren eller annat metallskrot på släpet och
kör direkt till Tuvåkra Terminal spåret 11 Gammelstad, eller till Kalix Rudträskvägen 4.
Här tar vi på Cronimet hand om skrotet och återvinner allt ståloch metallskrot.
Det sorteras noga och blir råvara vid tillverkning av nytt friskt stål i Sveriges största
stålverk.
Så sälj ditt skrot till oss. Det är en bra affär, både för din plånbok och vår miljö!

Tel. 0920-163 00 • 070-644 13 33
www.cronimetnorr.se


      
 
  
     

Utför allt inom
plåt och ventilation!

13

Nummer 4 - 2021

Johan Öhman

070-675 82 14

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

Öppet alla dagar
kl. 05.00–23.00
Medlemsskap i JAIK krävs,
familj 100:-/år, enskild 25:-/år

070-535 53 00
Ps Utför även städuppdrag

BUSKRÖJNING AV ÅKERDIKEN, VÄGDIKEN
GRÄVMASKINSARBETEN
RIVNINGSARBETEN
GRÖNYTESKÖTSEL

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

Tel. butik 556 30

ÖPPET ALLA DAGAR 9-21

Hjärtligt välkomna in till
Råneå’s ledande Matbutik
Sara och Benny med sin glada personal!

N

M&
Ö
R
ST

GRÖNBERG

BY

Lite bättre!

FÖRSÄLJNING AV MATJORD, FYLLNINGSJORD,
M.M.

070-581 22 09, fnordsromab@gmail.com

G

070-674 18 43 • 070-536 16 46

FÄLLNING AV TRÄD

FREDRIK NORDSTRÖM MASKINENTREPRENAD

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

HANDELSBODEN

E

SOPARBETEN

Markborr i plast

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

G

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Markspjut

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

DEN FRÄSCHA
MATBUTIKEN I RÅNEÅ

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

Vattenbälg

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

Kontaktpersoner:
Jeanette Ek 070-308 71 55

Barn- och damkläder
leksaker, presentartiklar

Välkommen till butiken
med personlig service
Carola Hansson

Kryssfot 4 kg

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

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

Lilla Butiken Råneå
Öppet
måndag, onsdag, fredag 10-17
lördag 10-14

t budskap
Lyft fram ditlp av en
med hjä gga
Beachfla

www.eg-bygg.se
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Säthergrens

Det är vi som ser till att
din glädje blir bestående

När det gäller

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.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

Vi hjälper er med

Mats Nilsson
Råne älvdal, Boden
070-208 76 47

www.billerudkorsnas.se/skog

Vi säljer
presentkort

• Fönsterputsning • Flyttstädning
• Hemstädning
• Trappstädning
• Företagsstädning • Kontorsstädning

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

Ring oss på telefon
Luleå 070-658 03 31
Råneå 073-849 45 97
E-post: info@fourm.se
Vi är ett arbetsintegrerande socialt företag, ASF • En ekonomisk förening som är ett Arbetskooperativ

VITÅ BK SÄLJER UPPESITTAR- OCH NYÅRSLOTTER. KÖP FÖR 200:- OCH FÅ 1 GRATIS SVERIGELOTT!

Politik till valet 2022

,

Fr.o.m nr 4 2021 och vidare nr 1 och nr 2 2022
kommer vi klämma poliiken i Luleå Kommun på
pulsen, så att vi vet var dom politiska partierna
står i frågor som verkligen berör oss i Vitådalen.
Vi har haft nog av valsvek och vem glömmer
det förra om Vitåskolan?
Maila gärna lämpliga frågor att skicka vidare
till vitagunnar@telia.com eller sms 070-6042090 !

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

M ATCHBOL L A R

AP Skog AB......................................................... 070-692 20 31
Angelas Kinesiologi & Kroppsterapi..............070-382 66 97
Vitådalens Byggservice...................................070-604 20 90
CL:s Motor o Teknik...........................................070-362 46 72
Swedbank...............................................................0924-556 00
ICA Handelsboden................................................0924-556 30
Riströms Rör...........................................................0924-105 30
OK Råneå.................................................................0924-100 90
Lindströms Golv& Bygg.......................................0924-102 00
Jämtöns Skogsfrakt..............................................0924-311 22
Vitå Byamän.............................................................0924-300 63
Vitå Folkets Husförening....................................070-549 79 35
Lövgrens Åkeri.......................................................073-0756744
Billerud Skog (2 st) ..............................................070-548 17 50
Bo Eriksson Vitå (3 st) ...........................................0924-300 93
Wibergs Bilel & Diesel AB, Luleå .....................0920-23 68 80
Revholms Eltjänst................................................070-654 04 67
Vitåfors Maskinmuséum....................................070-336 30 88
FIN Snickeri AB..........................................................0924-55620
NYAB...............................................................................070-581 90 53
Jämtötrafik AB.......................................................073-059 33 70
Lars Bergs Skogsvård..........................................070-382 86 02
Canoe Adventure North.......................................070-542 51 10
Strömsundshemmet...........................................076-8133081
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TALLBERG
Vill du fylla annandagsförmiddagen med
ett stillsamt och stämningsfullt vinteräventyr rekommenderas färden till Tallberg.
Där högst upp i Vitådalen firas då julotta i
byns gemytliga och välskötta kapell.
Tallberg ligger i Vitådalen, knappa tio mil
från Luleå. I byn bor SibyllaEngman som
är en av de stora eldsjälarna bakom kapellet. De vackra fönstren är skrapade och
målade och byggnaden är välvårdad både
invändigt och utvändigt. När det bjuds in
till gudstjänst bjuds det också med hjärtat.
Zuzanne Engman är dotter till Sibylla
Engman och precis som systern Mirjam
hjälper hon till så mycket som hon kan.
När det vankas julotta finns en tradition
som hon heller inte viker på.
- Då tar jag skotern, så är det bara, säger
hon. Sedan ler hon.
Den beslutsamheten har med all säkerhet
varit en hjälp i arbetet med att återställa
kapellet i Tallberg i gott skick. Flera från
bygden har bidragit och Zuzanne Engman
har bland annat vävt mattan som ligger
längs altargången. Hon har också vävt
altarduken.
- Det känns ju meningsfullt och roligt att
vara med och bidra. Men det är inte bara
jag. Vi är flera, säger hon.
Nu har hennes bror Mió Evanne också
gjort en änglatavla som hänger i den del
av kapellet där man brukar sätta sig ned
för kyrkfika.
Det brukar hållas tre gudstjänster per år,
samt några bildvisningsaftnar. I fjol var det
inte några sammankomster så i år känns
det extra fint att bjuda in till julotta.
- Det ska bli gott att samla lite folk igen.
Man saknar ju alla. Det blir ju inte att man
umgås med de äldre annat än vid sådana
här tidpunkter så jag ser verkligen fram
emot det, säger hon.
I Tallberg möts kyrkobesökarna av såväl
fysisk som mänsklig värme.
- Vi vill att de som kommer hit ska trivas
och kännas sig välkomna, förklarar Sibylla.
Julottan i Tallberg är alltid på annandagen
och den börjar traditionsenligt 11.00 på
förmiddagen.
I fjol var det som sagt ett ofrivilligt uppehåll på grund av pandemin men i år
kommer det att ringas i kyrkklockan
samma tid som vanligt. Efter gudstjänsten
serveras bland annat hembakad mjukkaka
och saffransbulla. Bara den är värd resan.
Att Sibylla Engmans hjärta klappar för
Tallberg kapell går inte att ta miste på.

HÖGSTA BERGET. Mellan Långsel och Tallberg kör man längs vitåälven. Här är siluetten av
Storkrokberget som med sina 307 meter över havet är Luleå kommuns högsta berg.

- Min hembygd är viktig för mig. Och
jag vill inte leva i ett gudlöst samhälle.
Det här vill jag vårda så länge jag lever,
säger hon.
Hon tar en liten paus innan hon
fortsätter:
- Det har funnits så många kapell i
Vitådalen och nu finns inget förrän
man kommer ned till Jämtön. Tänk om
det här ljuset också skulle slockna. Det
vore väldigt ledsamt. Jag kommer
därför att arbeta här så länge jag bara
orkar. Det är en glädje att vi har ett
kapell, att vi har ett Guds hus, som får
fungera och finnas.
Den vackra skogen bakom kapellet är
dessvärre ett minne blott. Där har det
nu kalhuggits men det hindrar inte
familjen Engman från att fortsätta att
vårda kapellet.
Även för Zuzanne är julotta i Tallberg
en djupt rotad tradition.
- Vi är ju sex syskon och oftast samlas
barn och barnbarn. Fastän jag ibland
har jobbat natt dygnet innan kör jag
upp för att vara med här. Man vill som
vara här. Det är så fridfullt. Det är väl
så att hemmaä kyrkan är speciell,
säger hon.
Och snöskotern har som sagt en given
plats vid den här högtiden.
- Hur skulle det se ut om man kom hit
utan skoter? Skoter får det bli. I år och
också kommande år. En sådan
tradition bryter man, säger hon med
bestämdhet.
Sedan ler hon varmt:
- Det känns fint att få samlas i kapellet.
Det är en hel del arbete men det är det
värt.
Joakim Nordlund

SNÖIG TRADITION. När Zuzanne Engman åker på julotta
till Tallberg tar hon alltid snöskotern. Det har blivit en del i
hennes jultradition.

TREDJE GÅNGEN. Prästen Anna Grenholm trivs i Tallberg.
.

TAR UPP KOLLEKTEN. Sibylla Engman tar upp kollekten
där pengarna går till drift och skötsel av kapellet. .

LITEN TAVLA.
Gästerna som
är på väg till d
et lilla kapellet
i Tallberg möts
av den här
charmiga lilla
anslagstavlan.
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DJUPTRÄSK

Anders
hjälper dig
med din skog

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.

Genom att planera rätt
åtgärder i rätt tid, skapar
Anders bästa förutsättningar
för din skog att växa och
utvecklas som du vill.

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

Ring Anders Kivijärvi
073-029 40 21

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

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

HANS

070-659 18 46

EMMA

070-272 58 50

DANIEL

070-101 40 71

ANDREAS

070-261 00 88

TAINA

070-298 00 67

DANIEL

070-101 40 70

LOUISE

070-104 02 14

SANNA

JOSEFINE

070-101 40 72

070-107 41 41

Gällivare

Gällivare

Nu har vi vuxit och
blir ännu bättre!

Vi är stolta över fastighetsmäklare
Hans Andersson som finns hos oss på
Svensk Fastighetsförmedling.
Kontakta Hans
070- 659 18 46
hans.andersson@svenskfast.se
eller på Hans kontor i Råneå!

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

Kvalitet i allt vi gör

Vill duR
ha AM
en trygg affär
M ATCH PROG
för och bäst betalt?
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