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Vem bor här? Vitå Folkets 

Hus förening

Nu ska ödehusen 
komma till liv

Träslöjd för unga

VITÅJÄMTÖ
VITÅDALE N
MÖJLIGHETERNAS ÄLVDA L

FRÅN HAV TILL VILDMARK

BLADET FÖR HELA

Trettondagspub i Vitå       5 januari
Ärtsoppa i Kristina kojan   25 februari
Familjeskidtävling i Vitå        26 mars
VårVitådalsdagen i Vitå              1   april.  

MISSA INTE! VITÅDALENS
ALMANACKA 

2023
Finns nu till försäljning
Se FB Vitådalen eller 

070-604 20 90

Vitå BK och Jämtöns AIK
tackar alla spelare, ledare, publik, sponsorer och 
övriga sympatisörer för 2022 och önskar en 
God jul och ett Gott Nytt år. 

”Systrarna Rosenskäras” Julmarknad på ”Bretegården”
Det tämligen nyöppnade företaget i Jämtön som vi skrev om i nr 2 
2022 har utvecklat företaget ännu mer.

Redan första året vågade man satsa på en egen julmarknad i lantlig 
miljö. Man hade lockat ett 20-tal utställare att komma och sälja. En 
del stod under tak och andra under bar himmel. Förstås var även 
den egna gårdsbutiken och cafèt öppen och besökstillgången får an-
ses som tämligen god. 

Grillen som grillade smashburgare av gårdens eget kött var också 
välbesökt och uppskattad. Vädret var grått och temperaturen höll sig 
kring noll. Tror bedömningen blir att köra julmarknad även nästa år.
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till vårt 70-årsjubileum/trettondagsaftons-
puben. Det kommer att bli en riktigt trevlig 
kväll. All info kring anmälan finns på annan 
plats i tidningen.

Men före det så skall vi ta och utse en världs
mästare i fotboll, fira nyår och se om tomten 
får någon snö till jul. Härmed så får jag önska 
er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. 

/ Ordf Mårten

Nu är vi i en lugn period gällande fotbollen, 
vi har haft vår avslutning och även hunnit 
börja om, då vi sen början av november 
tränat onsdagar i arcushallen. Tränarna har 
kört igång personliga samtal med spelarna. 
Skall bli intressant att höra vad som 
kommer ut av det. Vi hoppas att vi kan hitta 
vägar att ta nästa steg i vår utveckling. Det 
är nu helt klart att vi kommer att spela kvar 
i div 4 under 2023, det känns skönt då vi 
spelade betydligt bättre i år än 2021. Nu vet 
vi dessutom vad som krävs för framgång 
under 2023. 

Sen sist har vi haft vår höstmarknad och den 
blev återigen en framgång, med många be
sökare och även nya utställare. Vi hann inte 
få in bingolotterna till uppesittarkvällen och 
nyår då vi hade marknaden, men nu finns de 
att köpa av oss. Kontakta någon spelare eller 
styrelseledamot så fixar vi dig lotter. 

Under 2023 så fyller föreningen 70 år och 
vi har bestämt att låta 70 års firandet 
sammanfalla med trettondagsafton puben. 
Så jag hoppas verkligen att ni anmäler er 

I väntan på födelsedagen, ska tomten komma på besök.

TABELL OCH RESULTAT, DIV 4 NORRA

Mårten Larsson
Ordförande

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

Trettondagspub & 70 års jubileum!
5 januari kl 19-01

Anmälan senast 29 dec till 
Anders Lantto  070-604 14 94, Ulla Ahlbäck 070-688 69 82, 

Mårten Larsson 070-690 65 44, 
Inga efteranmälningar endast matgäster. Min ålder 18år!

Entrè 275:- och där ingår medlemskort Vitå BK (25:-), 
Mat: 3-rätters "Ericas goda mat" samt levande musik till 

Moonshine. Pubförsäljning och lotteri

Arr. Vitå BK

Jo, här bor den finska lapphunds-
tiken Luna ca 1,5 år, men bara 
under skoltid. Matte Linda 
Andersson som ganska nyligt flyttat 
till Fällträsk från Skåne sökte jobb 
på Vitådalens skola och fick det. Ett 
litet problem blir det ju då om man 
har hund. Att lämna den ensam 
hemma över dagen var inget bra 
alternativ. Vad gör inte då ”världens 
bästa skola” för att underlätta för 
sin personal? Man fixar givetvis en 
hundgård med koja, så delar av 
skolans styrelse fixade den under 
några timmar en helg. 
Förmodligen är detta Norrbottens 
enda, kanske Sveriges enda 
hundgård på en vanlig skola.

Som närboende behöver man bara 
titta ut genom köksfönstret så där 
vid 7-tiden och kan konstatera att nu 
har Luna kommit. Då ligger hon fint 
och väntar, för hon vet …..att snart 
blir det promenad. 

Pensionerade skogsmaskin-
föraren Glenn Skoog anmälde 

Vem bor här?

intresse av att gärna ta med Luna på 
sina dagliga promenader. Tror 
säkert det uppskattas av båda. 

Om man råkar vara ute när Glenn 
kommer hör man ”glädjetjut” från 
Luna. Hon vet nästan inte till sig av 
glädje över den stundande promena-
den. I började är det mycket ryck, 
hopp och studs tills det lugnar ned 
sig och promenaden kan börja med 
som sig bör, nosen mot backen.

Lunchpromenaden tar matte själv 
och oftast blir det en eftermiddags-
promenad med Glenn.

Hampus till vä, David till hö

Som de �esta vet gick inte förra 
säsongen riktigt som vi hade 
önskat oss. Men vi är tacksamma 
att få stanna kvar i division 4 och 
vi har mycket att ta med oss som 
vi kan jobba på för att göra 
kommande säsong bättre. Nu vet 
vi vad som krävs för att mäta sig 
med etablerade lag i 4an och vi 
har kvaliteterna i laget för att göra 
det också, så nu är det hårt jobb 
som gäller under kommande tid 
för att få ut alla goda egenskaper 
vi har i laget. 

Vi är redan igång igen med 
träningarna en gång i veckan i 
Arcushallen och vi börjar vintern 
med välbekanta träningspass där 
fokuset är att mest träffas, snacka 
fotboll och komma igång med att 
röra på sig. Detta är ett bra tillfälle 
för nya spelare att komma in och 
lära känna laget innan vi kör igång 
med mer taktiska övningar och 
börjar förbereda oss för tränings-
matcher. Så om det �nns någon 
som är intresserad att spela 

fotboll eller vet någon som är det 
kan de höra av sig till oss tränare. 

Vi tränare ska även gå tränarut-
bildning nu efter årsskiftet vilket vi 
ser fram emot och vi tror att det 
kommer ge oss mycket verktyg 
för att kunna ta laget längre framåt 
mot ett gemensamt mål. 

Vi ser fram emot en härlig vinter 
och önskar alla en God Jul och 
Gott Nytt År!

Tränarna blickar framåt
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sca.com/skog

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

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

Kontakta oss så berättar vi mer!

Att äga skog 
ska vara enkelt 

och tryggt

0920-194 15
Murbruksvägen 10

973 45 LULEÅ

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

järnhandelssortiment

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

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

Oss kan du räkna med 
i skogen.

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

Gör en bra virkesaffär. Kontakta oss!

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

Leif Randeblad
Boden, Råneå
070-555 92 01

VITÅ BK SÄLJER UPPESITTAR- OCH NYÅRSLOTTER. KÖP FÖR 200:- OCH FÅ 1 GRATIS SVERIGELOTT! Murbruksvägen 13, Luleå
Fre 8.00-17.00 Lör 10.00-14.00

Tel. 0920 - 22 55 00
www.lindroths.se

VINTERPRISER

MOTORSÅG 445
6.290:-
Ord.pris 6.890:-

MOTORSÅG 550 XP-G MARK II
8.990:-
Ord.pris 10.200:-

VI HAR DET MESTA INOM SKOG OCH TRÄDGÅRD!

SKOGSRÖJSÅG 555 FXT
12.900:-
Ord.pris 14.300:-

SVÄRDPAKET X-CUT
2 kedjor och 1 svärd. 
1,3 mm/0,325 delning

13” 599:-  Ord.pris 879:-

15” 699:- Ord.pris 969:-

HUSQVARNA ST 327
Husqvarna ST 327 har utvecklats 
för dem som behöver en ergonomisk, 
högpresterande, robust och hållbar 
snöslunga som enkelt hanterar stora 
ytor. För frekvent användning i alla 
snöförhållanden. 

22 900:-

HUSQVARNA ST 227
Husqvarna ST 227P är utvecklad 
för villaägare som behöver en 
högpresterande snöslunga för
snöröjning av stora 
garageuppfarter och gångar. 

19 900:-

HUSQVARNA ST 230
Husqvarna ST 230 är utvecklad för villaägare 
som behöver en högpresterande snöslunga för 
snöröjning av stora garageuppfarter och 
gångvägar. Den kan användas på olika typer av 
beläggning beroende på de enkelt justerbara 
släpskorna.

Vi bjuder på
handtagsvärme på 

hela 200 serien. 
(värde 1190:- ) 

exkl.montering

 

21 900:-
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 BR KARLSEN AB
 073-181 26 88     070-603 11 91

EN REJÄL MACK
Hos oss hittar du

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

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

handelsbanken.se/lulea_storgatan

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

www.ifiske.se/fiskekort-renotrasket

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

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

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

Sara och Benny med sin glada personal!

Hjärtligt välkomna till oss!

ÖPPET ALLA 
DAGAR 8-21

RÅNEÅ

ARBETEN PÅ ENTREPRENAD

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

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

 SOPARBETEN

 BUSKRÖJNING AV ÅKERDIKEN, VÄGDIKEN 

GRÄVMASKINSARBETEN

RIVNINGSARBETEN

GRÖNYTESKÖTSEL

FÄLLNING AV TRÄD

 FÖRSÄLJNING AV MATJORD, FYLLNINGSJORD, 

M.M.

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
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Annonsklipptävling
Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Namn: ________________________________________     Adress: ________________________________________________________________

Vinnare av annonsklipptävling nr 3, 2022 Birgit Selberg och Sven Vennström båda Råneå

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

Allt inom gräv- och 
traktorarbeten

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

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

Välkommen till Norrlands största 
husbil- och husvagnshandlare!

HUSBILAR, HUSVAGNAR
OCH BEG. PERSONBILAR

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

MetallskrotCONTAINER DRAS IN ÖVER VINTERN!CONTAINER DRAS IN ÖVER VINTERN!

Barn- och damkläder 
leksaker, presentartiklar 

Öppet  
måndag, onsdag, fredag 10-17

lördag 10-14

Välkommen till butiken  
med personlig service  

Carola Hansson 
070-535 53 00 

Ps Utför även städuppdrag

Lilla Butiken Råneå
Utför allt inom 

plåt och ventilation!

Forsheds byaförening kommer att anordna en 

SÄLJ/BYTARDAG 
av växter, plantor osv.

I slutet av maj 2023
I Forshedsgården

Du som är intresserad av att sälja 
eller byta plantor, Så lite extra frön i vår!

Se kommande affischering till våren
/ Styrelsen i Forsheds byaförening

Murbruksvägen 13, Luleå
Fre 8.00-17.00 Lör 10.00-14.00

Tel. 0920 - 22 55 00
www.lindroths.se

VINTERPRISER

MOTORSÅG 445
6.290:-
Ord.pris 6.890:-

MOTORSÅG 550 XP-G MARK II
8.990:-
Ord.pris 10.200:-

VI HAR DET MESTA INOM SKOG OCH TRÄDGÅRD!

SKOGSRÖJSÅG 555 FXT
12.900:-
Ord.pris 14.300:-

SVÄRDPAKET X-CUT
2 kedjor och 1 svärd. 
1,3 mm/0,325 delning

13” 599:- Ord.pris 879:-

15” 699:- Ord.pris 969:-

HUSQVARNA ST 327
Husqvarna ST 327 har utvecklats 
för dem som behöver en ergonomisk, 
högpresterande, robust och hållbar 
snöslunga som enkelt hanterar stora 
ytor. För frekvent användning i alla 
snöförhållanden. 

22 900:-

HUSQVARNA ST 227
Husqvarna ST 227P är utvecklad 
för villaägare som behöver en 
högpresterande snöslunga för
snöröjning av stora 
garageuppfarter och gångar. 

19 900:-

HUSQVARNA ST 230
Husqvarna ST 230 är utvecklad för villaägare 
som behöver en högpresterande snöslunga för 
snöröjning av stora garageuppfarter och 
gångvägar. Den kan användas på olika typer av 
beläggning beroende på de enkelt justerbara 
släpskorna.

Vi bjuder på
handtagsvärme på 

hela 200 serien. 
(värde 1190:- ) 

exkl.montering

 

21 900:-

Anders
guidar dig rätt i 
ditt skogsägande
Anders skapar förutsätt-
ningar för att din skog ska 
utvecklas som du vill. Du 
kan känna trygghet i att 
Anders har koll på läget 
och arbetar för ditt bästa. 
Alltid. 

Ring Anders 
073-029 40 21

Oavsett om det kallas julmarknad eller som nu adventsmys, så betyder 
det i stort samma sak. Det har tillverkats lite olika hantverk av flitiga 
och duktiga fingrar, som sedan är till försäljning eller kanske som 
lotterivinst.

I den fina adventsdekorerade lokalen kan man även få äta julgröt med 
skinksmörgås eller bara adventsfika om man önskar det
Denna lysande årstid är det hård konkurrens med någon form av 
julmarknad i var och varannan av de större byarna. Men alla vill ju visa 
sig från sin bästa sida för att försöka hålla en så viktig levande lands-
bygd och Högsön är inget undantag, alltid 
trevligt och ombonat där.

Adventsmys i Högsön på 1:a advent



Nummer 4  - 20226

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

Vårt samhälls- 
engagemang.  
 

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

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

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

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

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

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

Välkommen att 
kontakta oss!  

NFR NORRLANDSFORDONSREP AB
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Vi finns vid Lindströms i Råneå

VI UTFÖR ALLA TYPER AV 
REPARATIONER PÅ PERSONBILAR, 

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

Motorsågar · Röjsågar · Gräsklippare
Tillbehör Stiga & Husqvarna

ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR

S & H M.M

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

Tveka inte, kontakta oss för din bästa deal!

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

Reparationer av alla slags traktorer ,
maskiner stora som små

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

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

Fredrik, Niklas, Greger & Andreas

ELINSTALLATIONER

Lantto’s
Since 2021

070-393 00 77

magnus@lanttoselinstallationer.se

FA ROGER ENGMAN
"STENSPRÄNGNING"

även nära byggnader
070-3280158

 Vitå
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Hyggesvägen 6, Råneå  |  info@plusredovisning.se  |  070-535 12 20

VI ERBJUDER: 

Löpandebokföring
vilket inkluderar moms- och 
 arbets givardeklarationer.

Årsredovisningar

Deklarationer

Vi vill rikta ett stort tack till företaget NEFAB vår biljardsbords sponsor. 

Det är ett 8 fots bord inkludernade alla tillbehör. Bordet kommer stå i Jämtögården 
information om när det är spelbart inkl bokningsinstruktioner och ordningsregler 
kommer att läggas ut på de fb sidor som finns i Vitådalen. 

Jämtöns Folketshusförening 

Luciafirandet kan vi tyvärr tvingas 
ställa in då vi i nuläget inte kunnat  
vaska fram någon Luciatågs 
organisatör däremot så kommer 
Vitådalens skolas Luciafirande 
vara öppet för besök. 
Exakt besked, se Fb Jämtön och 
Vitådalen!

I övrigt så jobbar vi på med 2023 
aktiviteter information kommer 
läggas ut här och på aktuella fb 
sidor i Vitådalen. 

Vi ber att få önska alla läsare en 
God Jul och ett Gott Nytt År ! 

Stefan Thomas 
Ordförande 

VITÅ BK SÄLJER UPPESITTAR- 
OCH NYÅRSLOTTER. 

KÖP FÖR 200:- 
OCH FÅ 1 GRATIS SVERIGELOTT!

Övre Vitådalens Aktiviteter under året 2022
Hej igen 22-11-11
Ny har det nästan gått ett helt år sedan sista Aktivitets infon från Övre Vitådalens byar, 
som sagt kan inte jag veta vad som händer i alla hörn av byarna från Avafors och till och 
med Dockasberg, någon av byarna ligger till och med inom Boden kommun och någon 
ligger inom Överkalix kommun men känslan är att de tillhör oss i Övre Vitådalen.
Vi har nu nästan ”men bara nästan” lämnat Coronan som styrde om livet för många som 
var engagerade i olika aktiviteter, aktiviteterna har inte heller kommit tillbaka i den 
utsträckning som tidigare så vi får avvakta och hoppas att det blir som under tidigare år.
I Forshed pågår det ett stugbygge av Aron och Emma Karlsson (Roos) och med lilla 
barnet Ester, första övernattningen i bygget kan nog bli sommaren 2023, Emma är 
Barnbarn till Eskil Roos som bor i Forshed.

I övrigt så händer det inte så mycket, vi har ingen snö och det innebär att vi inte får se 
Ture Roos sladda skoterleden eller Paul Roos och Sven-Ove Rensfeldt dra upp skid-
spåren, vi får hoppas att det inte är klimatpåverkan som vi ser, vid skrivande stund så 
visar temperaturen +7,2 ˚C.

Arbetet med den luftburna högspänningen fortsätter men pågår i de övre byarna 
Långsel och uppåt, när det gäller skrotade transformatorer och annat stålskrot, kablage 
mm så lagras det i Forshed i Stena Metalls containers som för det vidare till skrotcen-
tral kanske då i Luleå.

Sedan har vi Vävarpersonalen som har kommit i gång inför vintern och en ny vävare har 
tillkommit Karin Lantto från Långsel, så nu är det fyra damer som klipper väver och gör 
luften full av dammpartiklar, en liten känsla är att damerna är lite mer aktiva än vi män, 
tänker då på Stickkafé 10 damer, Matlagningsträffar 10st personer varav 2st är herrar 
och sedan har vi Vävningen bestående av 4 damer.

Och vi får inte glömma Veronika Roos som har gröna fingrar och skapar grönsaksodling 
i stort format, men hon är även duktig på att ta hand om skogen med Motorsåg, Röjsåg 
och Fyrhjuling som transportmedel, Veronika är dotter till Bengt och Greta Roos.

Sture Roos
Forshed 
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Fiskevatten

Lokaler att hyra

VITÅDALEN

2022

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

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

Anna Säthergren, Högsön 070-692 20 31

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

www. vitadalen.se            www.jamton.se   

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

Badplats

mot Töre

mot Morjärv

mot Boden

Storkrok-
berget 307m

Långsund

Forshed

Kvarnberg

Hovlös

Långsel

Tallberg

Dockasberg

Rikti Dockas

Mot Vouddas

Mot Norriån Mot Överkalix

Avafors

Heden Vitåfors

Vitå

Högsön

Strömsund
Jämtön

Jämtö-
avan

Rörbäck

HögsöfjärdenSladan

mot Haparanda

mot Luleå

E4

691

Vitån

Råneå

356

694
693

Långtjärn

Metträsket

Inre Kvarnträsket
Yttre Kvarnträsket

Jämtöfjärden

Långsmalatjärn

Hataträsket

Djupträsket

Hovlössjön/Storsjön

Vitåfjärden

Renoträsket

Grundforshed

Bjurånäsvägen

Kängsön

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

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

och pendlingsavstånd till Luleå, Kalix och Boden.

Här erbjuds föreningsliv, naturupplevelser, bra fiskevatten

och bad i sjöar, älv och hav.

Välkommen!
Byar i samverkan

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

Hovlössjön
Gädda, Abborre, Sik, Löja och inplanerad Öring. 
Dygnskort 50 kr, årskort 250 kr, familjekort 300 kr.
Fiskekort: Elsy Drugge 070-672 01 86
Monica Hansson 070-204 96 66. 
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/dygn. Bryggor 
eldplatser och utedass. 
Fiskekort: Dygnskort medlem 90 kr, Icke medlem 
100 kr, årskort familj 500 kr, årskort enskild 350 kr. 
För årskort krävs medlemskap i skoterklubben. 
Betalning med Swish till Anders A och Arne O
mob-nr. Notera namn, datum och klockslag när
fisket börjar. 
Anders Andersson 0924-300 82 mob. 070-550 17 82
Arne Olsson mob. 070-587 54 66,
Ture Roos 0924-620 33, Greta Roos 0924-620 34,
Håkan Hellman (Morjärv) 0923-502 37 samt 
OK i Töre 0923-640 410

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

Informationen om Vitådalen

�nns på google maps. 

QRscanna direkt till 

telefonen eller 

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

Får du inte tidningen?
Hör i så fall av dig till 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%.

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

Bagarstugan i Forshed
Bokning: Stina Roos 0924-620 33

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

Vitå Bygdegård
Bokning: Elisabeth Öhman 070-675 82 33

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

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

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

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

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

Bagarstugan i Jämtön
Bokning: Ingrid Åkerström 0924-311 22

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

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

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

Vill du använda 
Vitå BK:s utegym? 

Gör så här. Bet m.kort
via swish 0706042090 

(Gunnar) eller kont! 
Sedan, träna på!

Sugen på att 
spela fotboll 2023?

Div 4 herrar
Kontakta Mårten Larsson, 
070-6906544

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

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

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

Sekr: Cenneth Lööf 070-362 46 72 

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

Suppleanter: Markus Hedgren
 Mikael Jonsson
 Bodil Andersson

JÄMTÖNS AIK
Styrelsen

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

Medlemsavgift:     Familj 100:-   Enskild 50:- 

Medlemsavgift:     Familj  50:-   Enskild 25:- 

BILLIGAST I SVERIGE?!

Inga deltagaravgifter eller andra avgifter tillkommer! 

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

Klipp ut och spara!

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

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

Vi planerar ut 
Regnbågslax 2-3 ggr/år.

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

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

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

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

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

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

Vandringsled öster om Högsö- och Vitåfjärden 
Naturstig genom skogslandskapet är under färdigställande. 
Start från E4 vid Jämtöbacken. Total längd ca 8 km, varav 
5 km efter farbar bilväg.  

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

Naturstig Vitåfors - masugnen i Avafors
Vandringsled Vitån med bivacker, eldplatser och information 
längs stigen. Informationstavlor i Vitåfors och vid masugnen i 
Avafors. Ledens längd ca 10 km. Bitvis medelsvår till svår pga 
bäverfällen.

Bäverstigen Storåbron
Naturstig nedströms Vitån, med start vid badplatsen intill 
Storåbron i Vitåfors. Två bivacker med eldplatser. Information 
om bäver längs stigen. Ledens längd är 2 km. 

Badplats m grillplats Storåbron
Badplatsen vid Vitåälven i Vitåfors. Grillplats, omklädningsrum 
och vedeldad bastu.

Rikti Dockas
Nybyggargård från 1850-talet. Ej farbar bilväg före 
midsommar. En kort naturstig leder till rester av mycket 
gammal skog. Många av de största tallarna är över 400år 
gamla. Övernattningsmöjligheter och eldplatser

Storkrokberget väster Långsel
Berget är Luleå kommuns högsta berg 307möh. Det sluttar 
brant ner mot Vitån. Det finns ingen farbar bilväg till berget, 
besökaren får räkna med ca 2 km skogsvandring.

Paddling
Vitån är det längsta vattendraget inom kommunen. Från 
kommungränsen i norr till utflödet i havet är det ca 5mil. Vitån 
har flera fina sträckor för paddling. Under vårflödet är Vitån 
vattenrik och flera forsar kräver vana paddlare. Mer familje-
vänlig nybörjarpaddling hittar man tex. i trakterna kring 
Långsel och längs sträckan från Storåbron ned till Vitåfjärden. 
För havs- och skärgårdspaddlare bjuder Råneå skärgård på 
fina möjligheter med Rörbäck, Jämtöavan, Strömsund och 
Kängsön som bra utgångspunkter. 

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

Hovlössjön - fiske och bad
Luleå kommuns största sjö, ca 9km lång, 3-4km bred och 
med ett djup på 25m. Det finns även ca 20st mindre öar i sjön, 
vilket gör den mysigt att färdas på och bra att fiska i. Vid norra 
strandbadet hittar man fint bad och vackert belägen rastplats. 

Gammal kvarnplats intill Kvarnberg
Mallan Hovlös och Kvarnberg finns en stig från stora vägen, 
som leder fram till kvarnplatsen med rast- och eldplats. Skylt 
med hänvisning finns vid vägen.

Krstinakojan
Från vägen E4-Tallberg, ca 5km norr om Avafors, tag vänster 
vid Bjurånäsvägen, åk ca 3km till Strycktjärvägen som efter ca 
4km leder till kojan. Övernattningsmöjligheter samt tillgång till 
köksutrustning  finns i kojan. Vitådalens skoterklubb ansvarig. 

Avafors masugn
Gammal masugnruin, verksam åren 
1834-1887. Rastplats med eldstad och gångvänlig mark. 
Mycket riklig blomprakt under sommaren. Vandringsled längs 
Vitån ned till Vitåfors.

Rörbäck havsbad
Vackert beläget på udden ut mot havet utanför Rörbäck. Det 
finns fina badmöjligheter på båda sior om udden, mer 
barnvänligt och låggrunt på södra sidan. Strand och bad ligger 
i anslutning till Rörbäcks camping, där det finns kiosk, café, 
minigolf och beachvolley- och bouleplaner. Se mer information 
om campingen aktiviteter under spalten lokaler/anläggningar 
att hyra.

December
13 Luciafirande i Jämtön, 
26 Gudstjänst i Tallberg

Januari
5  Trettondagspub/ 70 årsjub Vitå BK, 

Februari 
12  Årsmöte VBK
25  Ärtsoppa  Kristinakojan,

Mars 
4  Cafè Forshedsgården
18 Pimpeltävling Djupträsket
26  Familjeskidtävl och palt i Vitå

April 
1 VårVitådalsdagen i Vitå
7  Familjedag i Forshed
9  Gudstjänst i Tallberg,
15  Pimpeltävlig Renoträsket
30  majbrasor Jämtön, Högsön, Vitå, mfl.

Repotagetips till 
J/V-bladet önskas

Gunnar 070-604 20 90

Utflyktsmål Evenemang

Bostad,hus/fritidshus 
i Vitådalen

Bygga, köpa, hyra eller sälja?

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

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

STÖD VÅRA
FÖRENINGAR!

 

 

Köp lotter och 
medlemskort! 

Jämtöns AIK och 
Vitå BK. 

I alla våra projekt som ständigt 
�nns behöver  vi hjälp.  Har du 
någon tid över så är vi tacksam 
om du kan ställa upp såväl stort 

som smått.  Vi är en ideell 
förening i en liten by och

engagemanget sliter hårt på 
många av oss. 

Ex: Ledare, bygghjälp, 
planskötsel, styrelseuppdrag, 

bakning, iordningställande
 vid evenemang..  

Ja listan kan göras lång.  

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

Vill du hjälpa?

SPELA ALLTID VIA 
VÅR HEMSIDA 
vitabk.se   

så stödjer du oss utan att 
det kostar dig något extra.
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VITÅ BK SÄLJER 
UPPESITTAR- OCH 

NYÅRSLOTTER. 

KÖP FÖR 200:- 
OCH FÅ 1 GRATIS 

SVERIGELOTT!

I början på 1900-talet var det inte självklart att man hade mötesfrihet och 
lokaler för alla.

Vitå FolketsHusförening bildades 1919 och man började med att uppföra 
en samlingslokal(B-salen) och ett cafe’.

Senare byggdes huset ut med en ny stor lokal för 
dans-, teater- och biografverksamhet.
Folkets Hus storhetstid var efter andra världskriget på 1950-talet. Då var 
Fabian Wallgren(Mårten Larssons och Marika Lundins morfar) den 
drivande kraften i föreningen. Danserna lockade flera hundra danssugna. 
Några av artisterna som uppträdde var bl.a. den belgiske munspelaren 
Toots Thielemans, Lill-Babs och The Shanes.

Fru Hildur Hedin skötte kiosk- och cafe’rörelsen. Det köptes in ett 
flipperspel samt en skivspelare där man kunde lägga in mynt och välja en 
låt som spelades. Fru Hedins cafe’ fungerade som ungdomsgård för de 
som var födda på 1940-talet. Det var ca 20-40 ungdomar som samlades 
där på kvällarna.
Bion lades ner, troligtvis i slutet på 1960-talet eller i början på 1970-talet.
Danserna började gå sämre och lades ner i början på 
1980-talet.

Folkets Hus behövde en ny samlingslokal ist.f. det stora hus, där danslo-
kalen och B-salen värmdes upp med två stora vedkaminer.  Under första 
hälften av 1900-talet fanns skolor i nästan varje by och mer än en i bl.a. 
Vitå.

”Nya skolan”, som ersatte dåvarande byaskolorna i Vitå- och Vitåforsom-
rådet, invigdes 1939, men kom att inhysa svenska soldater det första året. 

En liten resume’ över 100 år av 
Folketshusrörelsen och skolverksamheten i Vitå.

På 1950-talet var det som mest ca 125 elever. Elevantalet minskade och 
skolan blev nedläggnings-
hotad på 1980-talet. Samma öde drabbade först Högsöns 
och sedan Jämtöns skola.
Då inbjöd dåvarande FH ordförande, Lars Eriksson, Luleås kommunalråd 
till ett möte. Folkets Hus var fullsmockat med folk. Förslaget att bygga ut 
skolan med hiss, nytt kök och matsal samt ny gymnastiklokal/samlingssal 
och ett sammanträdesrum för Folkets Hus togs av kommunstyrelsen. 
Upptagningsområdet för skolan skulle vara hela Vitå älvdal.

Det gamla Folkets Huset revs och marken överläts till kommunen. Man 
uppförde där förskola och hemtjänstlokal. Det nya Folkets Huset och 
skolan invigdes hösten 1989. 

Vitå Folkets Hus fick i uppdrag av kommunens fritidsförvaltning att sköta 
om och hyra ut lokalerna under eftermiddags- och kvällstid medan 
skolförvaltningen/skolan ansvarade för lokalerna under skoltid.

Den nya FH-styrelsen påbörjde arbetet med att ordna kurser, pubaftnar, 
utställningar, marknader mm.
Man utlyste i början på 90-talet en tävling att ta fram ett motiv på en 

T-shirt. Tävlingen vanns av Grethel 
Lindroth och T-shirten syns här 
bredvid.

MEN skolan blev efter 3 års kamp, 
åren 2016, 2017 och 2018, nedlagd 
våren 2019. Samma öde rönte 
Jämtöns förskola.

Idag, hösten 2022 står vi här, efter att 
alla föreningar med Vitådalens skola 
ekonomisk förening, Vitå Folkets 
Hus och Vitå Bollklubb och JAIK 
samt ett stort antal Vitådalsbor har 
satsat mycket kraft, energi och 
pengar på att förverkliga att vi åter 
har friskola, friförskola i Jämtön och 
samlingslokal i bygden! 

Ett stort TACK till alla ideella krafter som har åstadkommit detta!                  

 Birgitta  

VITÅDALENS
ALMANACKA 

2023
Finns nu till försäljning
Se FB Vitådalen eller 

070-604 20 90

SÄLJS ÄVEN PÅ
Medborgarkontoret, 
Strömsundshemmet
 och Bretegården!
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Tel. 0920-163 00 • 070-644 13 33
www.cronimetnorr.se

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

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!

Skrot ger
klirr i kassan!

Tjugotalet personer kom till Högsöns 
bygdegård på eftermiddagen den 23 
oktober för att, i Råneåbiennalens regi, få 
veta mer om två kvinnliga fotografer, 
Alvina Söderlund och Valdy Persson. 
Alvina, som presenterades av Andréas 
Brännström i en berättarföreställning, 
föddes 1896 i Bygdeträsk nära Burträsk i 
Västerbotten. I samband med ett besök i 
Bygdeträsk upptäckte Andreas det hus 
där Alvina bott och som numera är en 
ödegård. Ur det fyndet och med besök 
inne i huset växte ett intresse för henne 
och genom de 300 glasnegativen som 
finns på Skellefteå museum har Andréas 
utvecklat en djup vänskap till henne över 
100 år senare. Alvina avled 1946.

Bara några år tidigare, år 1892 i Nora, 
föddes Valdy Persson, och hon kom att 
med tiden flytta norrut i Sverige. Henne 
berättade Jonathan Bergström om. Valdy 
kom som frälsningssoldat till Niemisel, för 
att så småningom med lärarinnan Agda 
Rensfeldt bosätta sig i Mjöfjärden och 

Två samtida fotografer
slutligen 1932 i Högsön. Där bodde hon 
fram till sin död 1937. Valdy var Agdas 
hushållerska, men verkar ha haft mycket 
tid till att fotografera människor och 
händelser i omgivningen. Varken Alvina 
eller Valdy hade en regelrätt studio att 
fotografera i utan motiven togs där de 
fanns och många gånger i utemiljö.

Under trä�en visades många foton tagna 
av Alvina och Valdy och även lösa 
svartvita foton, förstås, cirkulerade runt 
borden. Eftermiddagen avslutades med 
att alla fick möjlighet att komma med 
både frågor och minnen om, i första hand, 
Valdy. Gott fika serverades av Högsö 
bygdegårdsförening. För många blev det 
både påtår och kanske även tretår.

Mer om Valdy Persson finns på Raan.nu 
och på samlingar.skellefteamuseum.se 
kan Alvina Söderlund hittas. 

Jonathan till vänster och 
Andréas till höger.

En av Valdys foton, 
Agda Rensfeldt till vänster och Valdy Persson till höger
(ur Raan.nu:s bilder)

I Råne och Vitå älvdal finns drygt 550 hus som står tomma, enligt en inventering som 
utfördes 2021. Nu kan ödehusen få nytt liv. Bodens kommun har beviljats medel för att 
fortsätta projektet och aktivera husen tillsammans med lokala krafter och Luleå kommun. 
I det kommunöverskridande projektet Växa tillsammans har Bodens kommun, medbor-
garkontoret Råneå, Luleå kommun och RÅEK (Råne älvdalsrådet i Gunnarsby församling 
ekonomiska förening) utfört en inventering av ödehus i byarna i Råne och Vitå älvdal 
under 2021. Resultatet blev att drygt 550 obebodda hus i varierande skick identifierades. 

Hösten 2021 skickade Bodens kommun in en ansökan till Spira Mare om ytterligare medel 
för att fortsätta projektet och aktivera husen. Nu har Jordbruksverket godkänt ansökan 
och kommunen får en dryg miljon till nästa steg, Växa tillsammans II.  
– Det är ju fantastiskt roligt! Den stora grejen är att Boden och Luleå gör den här stora 
satsningen över kommungränsen och gör det tillsammans så att det blir en gemensam 
lösning. Vi har ju en enorm efterfrågan på hus och tomter, säger Jenny Engström, 
verksamhetsledare på RÅEK och Marja-Leena Tallus Johansson Luleå Kommun, som 
arbetat med inventeringen.

Fastigheter aktiveras 
Projektet startar i november 2022 och 16 månader framåt ska fastighetsägare kontaktas 
för dialog, men också lantmäteriet, byggfirmor, mäklare och andra bostadsförmedlare. 
Målet är att 10 procent av fastigheterna ska ha lagts ut till försäljning eller börjat 
renoveras innan projekttidens slut.  
– En del av husen är faktiskt redan sålda. Människor som har hört om projektet har ringt 
oss och frågat och så har vi kopplat samman dem med fastighetsägare som vi visste 
kunde tänka sig att sälja. 

Till projektet hör också workshops, kommunikation och utveckling av en digital portal som 
ska integreras i kommunernas befintliga inflyttningsservice. Två år efter avslutat projekt 
ska ytterligare 5 procent av fastigheterna varit föremål för någon insats och fem år efter 
projektets slut ska minst 60 personer bo i fastigheterna. 
– Bodens och Luleå kommun ska leva och utvecklas i varje del och det är många som vill 
bosätta sig på vår fina landsbygd. Det här fantastiska projektet, som syftar till att tomma 
hus återigen ska bli bebodda, kommer att gjuta ännu mer liv i Råne och Vitå älvdal, säger 
Claes Nordmark, kommunalråd, Bodens kommun och Carina Sammeli kommunalråd 
Luleå kommun.

Nu ska ödehusen komma till liv
Ska öka inflyttningen 
Syftet med projektet är att öka inflyttningen i kommunerna och bidra till en levande landsbygd. Det finns ett 
stort bostadsbehov utanför tätort i både Boden och Luleå kommun och bristen förväntas bara öka i och med 
inflyttningen kopplad till den pågående gröna samhällsomställningen. Det problemet ska detta projekt bidra 
till att lösa. 
– Kan vi aktivera 50 hus så kommer det att skapa inflyttning. Det här kan verkligen kopplas till samhällsom-
ställningen, inflyttning och delprojektet Leva och bo, men också till våra ambitioner att skapa utveckling 
utanför tätorten. Vi vet att folk vill flytta hit, både de som kommer utifrån och de som vill lämna tätorten, säger 
Patrik Lindahl, projektsamordnare på Bodens kommun. 
De identifierade fastigheterna finns i 60 byar i Gunnarsby församling och Råne älvdal i Bodens kommun samt 
Råne- och Vitå älvdalar i Luleå kommun. Växa tillsammans är inspirerat av det framgångsrika konceptet Hej 
hemby i Tornedalen som belönades med utmärkelsen Placebrander of the year 2022. 
 
Har du frågor? Kontakta: 
Patrik Lindahl, projektsamordnare, Bodens kommun, 0921-62 358, patrik.lindahl@boden.se  
Marja-Leena Tallus Johansson, medborgarkontoret Råneå, Luleå kommun, 
tel. 0920-45 76 01, marja-leena.tallus.johansson@lulea.se  
Jenny Engström, verksamhetsledare, RÅEK, tel:070-696 60 79, jenny@raek.nu 

Foto: Bodenskommun
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För att ta det lite från början. När kommunen tömde skolan, 
när den skulle läggas ned, gjorde man det väldigt grundligt. 
Syftet var ju att göra så mycken oåterkallelig skada som 
möjligt, någon annan anledning kan man inte finna. Slöjds-
alen var inget undantag, allt försvann till okänt öde.

Nåväl, nu är skolbyggnaden såld till Vitå Folkets Husfören-
ing och hyrs ut till Vitådalens skola ek förening på skoltid. 
Övrig tid kan andra föreningar hyra in sig för olika evene-
mang.

Vitå PRO som förut nyttjade lokalen till sina slöjdtimmar 
varje vecka har nu sett till att lokalerna är fräscha och åter 
fyllts med maskiner och verktyg. Vitå Byamän har bl.a. 
lämnat ett bidrag på 10.000 kr för dellikvid att köpa in 
maskiner. Övrigt såsom hyvelbänkar och handverktyg har 
snälla människor skänkt.
Skolan själv har denna termin haft textilslöjd, men på 
vårterminen blir det träslöjd fr.o.m. åk 3.

Så åter till rubriken. På initiativ från Birgitta Ollson aktiv i 
Vitå PRO kom ett lysande förslag om att prova anordna 
träslöjd för unga (åk 3-6) på kvällstid. En inbjudan i samar-
bete med Vitå Folkets Husförening (se bif) lades ut på Fb 
och efter lite segt med anmälan blev det till slut 12 unga (5 
flickor o 7 pojkar) som anmälde intresse. Nu har men 
genomfört 5 trä�ar och haft terminsavslutning med diplom 
och fika.

Träslöjd för unga ...på fritiden ...i Vitå ...ledd av äldre
Så här i efterhand, vilken succé detta blev. Både barnen och 
ledarna ur PRO har tyckt detta varit så roligt och kanske 
fortsätter det vid annat tillfälle. Man har fått tillverka bl.a. 
fågelholkar, hyllor, smörknivar, grötslevar, trätulpaner och 
talgbollshållare som ser ut som en fågel. Vissa har även 
målats efter barnens egen fantasi och blev jättefina.

De som ansvarat och hållit i sammankomsterna är Birgitta o 
Arne Olsson, Anders o Harriet Jakobsson, Gun Skoog och 
förstås också den rutinerade f.d. slöjdläraren Göran Wiklund 
89 år från Högsön. Göran still going strong efter nästan 40 år 
som slöjdlärare samt träbåtsbyggare och även känd för sina 
konstnärliga motiv i Högsön. Ni som passerat vid fd Konsum 
har nog sett hans figurer pryda tomten bredvid vägen.
Det här har ju även varit ett lyckat evenemang över ålders-
gränserna som uppskattats av såväl unga som äldre

Några av barnen har också fått skriva om sina upplevelser 
och tankar om detta som ni kan läsa här

Träslöjdskurs 
 Träslöjdskursen har varit i fem veckor på torsdagar. 
Det är PRO som har hållit i kursen. Våra slöjdlärare 
hette Göran, Birgitta, Arne, Anders, Gun och Harriet. 
Göran är nästan 90 år. Det var elever från åk 3 till 5 
som var med på kursen. Vi har gjort fågelholkar och 
några andra saker. Vi har lärt oss att spika, hamra, 
såga och fila. Sen sjöng en sång om hur man bygger 
en holk. De bjöd på bullar och saft. Det har varit 
jätteroligt. 

Elma, Klara och Havanna 

VITÅ BK SÄLJER UPPESITTAR- OCH NYÅRSLOTTER. KÖP FÖR 200:- OCH FÅ 1 GRATIS SVERIGELOTT!
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Lite bättre!
070-674 18 43 • 070-536 16 46

www.eg-bygg.se

ENSTRÖM & GRÖNBERG BYGG

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

www.eg-bygg.se

ENSTRÖM & GRÖNBERG BYGG

Barn- och damkläder 
leksaker, presentartiklar 

Öppet  
måndag, onsdag, fredag 10-17

lördag 10-14

Välkommen till butiken  
med personlig service  

Carola Hansson 
070-535 53 00 

Ps Utför även städuppdrag

Lilla Butiken Råneå

Gym
Öppet 
kl. 05.00–23.00 

alla dagar

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

 

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

Kontaktpersoner: 
Jeanette Ek 070-308 71 55
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Utför allt inom 
plåt och ventilation!

BREDA BANDEROLLER, 
SKYLTAR, DEKALER OCH
KLISTERMÄRKEN mm

Nu snackar vi Nu snackar vi 

Oavsett hur krävande och detaljerat en 
grafik skall printas med är PRO4 XR-640 
en optimal lösning med en material-
bredd på hela 160 cm! 

kometen@grafex.se • www.grafex.se

 
Johan Öhman 070-675 82 14

Bergborrning, 
Bergsprängning 
och alla sorters 

Bergentrepenader 

Anton Johansson Vitå 
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Säthergrens

    
 

När det gäller 

-

 

Lastbils- och 
lastväxlartransporter

 

- 

Hyra av containers och flak

 

- 

Grävmaskins-  och traktorarbeten 

 

- 

Förmedling och transport av
grus och jord

 

 

Ring: Arne 070-604 20 80  

 

 

 

Det är vi som ser till att  
din glädje blir bestående

VI KÖPER DITT VIRKE

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

www.billerudkorsnas.se/skog

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

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

Allt från Energilösningar med Bergvärme/
Jordvärme till kompletta badrum. 

0920-156 00 • info@wfix.se

DEN KOMPLETTA 
VVS-LEVERANTÖREN!• Fönsterputsning

• Hemstädning 
• Företagsstädning 

Vi säljerpresentkortVi hjälper er med

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

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

• Flyttstädning 
• Trappstädning  
• Kontorsstädning 

AP Skog AB ......................................................................... 070-692 20 31
Angelas Kinesiologi & Kroppsterapi .............................070-382 66 97
Vitådalens Byggservice................................................... 070-604 20 90
CL:s Motor o Teknik.......................................................... 070-362 46 72
Swedbank............................................................................. 0924-556 00
ICA Handelsboden................................................ ..............0924-556 30
Riströms Rör .........................................................................0924-105 30
OK Råneå ...............................................................................0924-100 90
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
Lars Bergs Skogsvård .......................................................070-382 86 02
Canoe Adventure North....................................................070-542 51 10
Strömsundshemmet........................................................076-8133081
Glenn och Gun Skoog  (2 st).............................................................
BeBe Maskin........................................................................070-2386072

MATCHBOLLAR

Forsheds byaförening kommer att anordna en 

SÄLJ/BYTARDAG 
av växter, plantor osv.

I slutet av maj 2023
I Forshedsgården

Du som är intresserad av att sälja 
eller byta plantor, Så lite extra frön i vår!

Se kommande affischering till våren
/ Styrelsen i Forsheds byaförening
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Hantverksmarknaden 2022 i Vitå
Traditionsenligt sista söndagen i oktober och då det byter till vintertid, 
då äger denna lilla fina marknad rum. Som vanligt är det ca 30 bord 
inomhus eller i stort vad som ryms och dessutom står någon enstaka  
utomhus, samt vi själva (Vitå BK) som säljer hamburgare. 

Tämligen välbesökt i år också, brukar röra sig om ca 500 eller möjligen 
något mer och det får väl anses godkänt på en liten ort. I varje fall Vitå BK.s 
största egna evenemang på året.

Som vanligt är det ju de som producerar ätbara saker som har lättast att 
sälja, övriga varierande beroende på produkterna. En frågerunda bland 
försäljarna efteråt vittnade om detta, men de flesta tyckte det var en fin 
och trevlig marknad som man gärna vill återkomma till nästa år. Även 
besökarna verkade gilla marknaden för alla fina saker, samt att man fick 
möjligheten att komma ut bland folk igen.

Boka således sista söndagen i oktober 2023, för då syns vi väl igen!?

Vitå BK gm Gunnar Andersson

Sommaren i Rörbäck
De första gästerna var på plats i början av 
mars, trots att vi inte har vattnet igång förrän 
mitten av maj. Vårisarna lockar med fina 
morgonpromenader eller för skidtur. 

Som tur är finns det vatten att hämta vid 
pumpstationen ca 200 meter före campen. 
Gästerna kan fylla upp den vedeldade vatten-
värmaren och på så sett få disk och duschvat-
ten, som enkelt ”Stugliv” i tornedalen.

De internationella turisterna hittar 
tillbaka efter covid-pandemin, mestadels 
tyskar men även från Schweiz, Nederländerna, 
Finland och Norge, ungefär 2-10 stycken/dag är 
från europa.

Rörbäcks turism & fritids arbetsdagar drog 
mellan 15-25 arbetssugna medlemmar per 
tillfälle i våras, stranden rensas från uppsköljd 
vass och skräp, campingområdet och blåsut 
röjdes det bort sly, stenplockning med mycket 
mera för att få ordning på området inför 
sommaren.

Föreningen bjuder på lunch varje arbetsdag, 
och det uppskattas då det blir en social 
mötespunkt för Vitådalsbor, stugägare och 
campinggäster.

Föreningens arbetsdagar avslutas med en god 
middag i grillkåtan, som även den legat på is 
under pandemins 2 år.

Valborgshelgen var första helgen med bra 
beläggning, vackert väder och majbrasan tog fyr 
i vanlig ordning.
Korvgrillarbrasorna runt ikring var populära.

Midsommar var toppen! Kanonväder och 
fullbelagt, midsommarstången restes på stran-
den och såpbubbeltillverkning var uppskattat av 
barnen.

Veckan efter midsommar var riktigt varm och 
härlig, men badgästerna var få, kanhända 
semestrarna inte kommit
igång.

Veckan därpå var parkeringen full och vädret 
var underbart! Sen kom ”svenska sommaren”, 
runt 16-20 grader och nordliga vindar.

Så kortfattat var det en sämre badsommar än de 
2 föregående covidsommrarna.

Föreningens tillställning ”Rörbäcks revival” var 
högt uppskattat. På dagen anordnades yxkast-

ning, tipspromenad med mera på campingområdet. 
Bandet ”Cykel på köpet” drog runt 240 besökare på 
den underbart vackra kvällen på krakaören då även 
havet låg kavlungt.

Inför 2023 så ska vi försöka få till solceller på recep-
tionsbyggnaden, för att bli mer självförsörjande på el.

Förhoppningsvis även rusta det gamla servicehuset och 
dra in vintervatten.

Vi ses i sommar! / Martin

VITÅDALENS
ALMANACKA 

2023
Finns nu till försäljning
Se FB Vitådalen eller 

070-604 20 90

SÄLJS ÄVEN PÅ
Medborgarkontoret, 
Strömsundshemmet
 och Bretegården!

VITÅ BK SÄLJER UPPESITTAR- OCH NYÅRSLOTTER. 
KÖP FÖR 200:- OCH FÅ 1 GRATIS SVERIGELOTT!
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Klubbtidning från Jämtöns AIK/Vitå BK

URBAN BROSTRÖM
Kungsgatan 26 C Affärsvägen 6
961 34 BODEN 955 31 RÅNEÅ

0924-553 04

VVS-BUTIK
• Installationer • Service

• Hushållsmaskiner • Vattenrening
• Värmepumpar • Badrumsinredningar

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

AUKTORISERAD
VVS-INSTALLATÖR

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

Per Anderssons
Skogsmaskiner AB

Högsön • 0924-320 12 • 070-669 28 88

Kvalitet i allt vi gör

MATCHPROGRAM
JAMTÖ AIK/VITÅ BK

Ansvarig utgivare: Mårten Larsson.

Redaktion: Jämtöns AIK/Vitå BK.

Annonsbokning: Gunnar Andersson 070-604 20 90

Upplaga: ca 2000 ex.

Utgivningsområde: Alla hushåll med postnummer 955.

Utgivning: Maj, juli, september och december.

Produktion: Grafex, Malmberget.

Annonsmaterial: kometen@grafex.se

för

2022

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

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

Max. 3 ädelfiskar 
per dygn, Vänligen respektera!

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

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

 www.bnearit.se

Hans Andersson

Vill du också ha en trygg 
affär och bäst betalt?

Kontakta Hans Andersson!

Anders
guidar dig rätt i 
ditt skogsägande
Anders skapar förutsätt-
ningar för att din skog ska 
utvecklas som du vill. Du 
kan känna trygghet i att 
Anders har koll på läget 
och arbetar för ditt bästa. 
Alltid. 

Ring Anders 
073-029 40 21


