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Ja så var det dags för en första 
krönika igen. Förra året slutade med en 
näst sista plats i mellersta femman för vårt 
a-lag, med stundom en mycket tunn trupp. 
Vi visste att det skulle bli en kamp för att 
kunna ställa ett lag på benen 2015. Men i 
skrivande stund så måste jag säga att det 
var några år sen det såg så här bra ut. 

Det började med en första träning som 
hade hela 16 spelare, där Ludvig hade 
lyckats få med sig några studenter och 
innebandypolare, och allt eftersom 
tiden gått och de fått träna vidare så har de 
skrivit på en efter en. Det har gett ringar 
på vattnet och fler och fler har kommit och 
provtränat och vill spela med oss. 

De som skrivit på är följande Olle 
Bertilsson från Ope IF, Niklas Torikka 
Bergnäsets AIK, Grevi Malombo från Skel-
lefteå, Charlie Fredin Buske 
Näsvikens IK och David Marklund 

Lundin från Lira BK, dessutom har Suljo 
Hasikic från IFK Råneå kommit över till oss, 
och hans kompis Kenan 
Kudumovic. 

Vi hälsar samtliga hjärtligt välkomna
till Vitå BK och hoppas att ni kommer
att trivas hos oss. Dessutom har 
Vincent Gustafsson tränat med oss 
under vintern, men i skrivande stund inte 
bestämt vart han kommer att spela.                          

På förlustsidan ser vi tyvärr två Vitå pojkar 
Erik Ahlström och Emil 
Andersson som slutat, samt bröderna Peter 
och Jens Öjemar som värvats av 
Trikaden från Uppsala, dock kanske ni får se 
dem i sommar, då det finns möjlighet att få 
spela med två föreningar om man har 
dubbel bosättning, men de papperna är 
inte klara.

Vi har tränat två gånger i veckan sedan 
slutet av januari under Mårten och 
framförallt Ludvigs ledning. Dessutom 
hjälps vi alla åt med små tips vilket 
förhoppningsvis skall kunna leda till en del 
poäng i år. Vi har varit över 10 på nästan 
samtliga träningar. Vi har tränat en dag i

Råneå sporthall och en dag i 
Arcushallen/Tuna, men nu sen v 17 
tränar vi på Råneå IP. Och om några veckor 
skall vi väl vara tillbaka på Vitå IP. 

På ungdomsfronten så kommer vi att köra 
med ett 9-manna, samt ett 5-manna.

I styrelsen har vi haft lite 
ommöbleringar på årsmötet, efter flera år i 
styrelsen så lämnade Carina 
Olivesten över till Karin Engfors, samt Bodil 
Andersson. Vi hade en vakans ifjol som nu 
är fylld. Vi tackar Carina för alla år och 
hälsar Karin och Bodil  välkomna in i 
styrelsen. 

Karin fick som första uppgift att fixa en 
officiell Facebook sida och har nu gjort det, 
så gå in på Vitå BK och gilla den så blir ni 
uppdaterade med allt som 
händer hos oss, vi är redan uppe på över 
100 så låt oss gå mot 200.

Men det viktigaste som hänt i vårt 
Vitådalen i år är ju att Vitå skolan som av 
någon outgrundlig anledning blivit 
utsatt för en nedläggningsattack av 
kommunens tjänstemän, efter ett 

otroligt jobb av många fått vara kvar minst 
ett år till. Från Vitå BKs sida 
bestämde vi oss snabbt för att ta 
initiativ till ett tårtkalas när beslutet var 
taget. Det blev ett lyckat kalas där många 
hjälpte till och framför allt många kom och 
firade att skolan skulle vara kvar. 

Det finns mycket att skriva kring detta, 
därför så har vi lämnat mycket 
utrymme till skolfrågan i detta 
nummer och kommer så göra i de nummer 
där det så behövs. Läs detta noga så får ni 
en inblick på hur man hanterar skolfrågorna 
i Luleå kommun och vilken hänsyn man tar 
till landsbygden i dessa frågor. Jag tror ni 
kommer få er en och annan 
tankeställare då ni läser dessa texter. 

Nu hoppas jag att ni får en trevlig 
läsning och att vi ses på Vitå IP då den
börjar vakna till liv igen.     
                                                           Mårten

Ny säsong, nya spelare!

Trettondagspub i Vitå Folketshus
Den traditionsenliga trettondagspuben hölls ännu en gång i samma goda anda som 
alla tidigare.

Lite högre medelålder på besökarna än på skoterpubarna vilket medför att vi måste 
välja en musik som passar bättre för dom årgångarna. 

Silfver från Gällivare hette bandet och dom har spelat här några gånger. Dom har 
gjort sig uppskattade av sin publik och kända för att spela utan att ta någon paus 
vilket är mycket ovanligt. Man skulle kunna säga mycket musik för pengarna.

Erika hade fixat god mat och efterrätt som alltid och dom allra flesta var nog nöjda 
efteråt med både mat och annat. 

Kanske ser man redan fram mot nästa trettondagsafton?

Familjeskidtävling eller tipspromenad 2015

Varje år i drygt 40 år har vi arrangerat Familjeskidtävlingen.
Det startade 1974 som en ”skidtävling för gammal och ung” där det gällde att 
komma så nära en idealtid som möjligt. 

Dom första åren var det nog ca 100 som var med och då var det en riktig 
familjefest. Startskottet var alltid ett gevärsskott. Vi försökte alltid ha ett 
prisbord utformat så alla skulle få ett pris.

Men tiderna har ju förändrats, färre började åka skidor, så senaste 10-15 åren 
har man möjlighet att istället gå en tipspromenad med ganska kluriga frågor. 
En fråga för vuxna och en för barn på 10 olika stationer. En del åker skidor 
först och promenerar efteråt men 
alla finns på samma startlista.

När alla kommit i mål väntar paltservering för 
den som vill och vi brukar sälja 80-90 portioner.

Under tiden rättas tipspromenaden och 
frågor och rätta svar gås igenom.

Därefter tar den lottade prisutdelningen
 vid där alla får priser.

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

www.eg-bygg.se

ENSTRÖM & GRÖNBERG BYGG

Tel. 0921-530 00

BODENSLÄP AB
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Ny, om- och tillbyggnader • Reparationer
• Allt för bygget • Bilrutor och glas,
färg, tapeter, järnhandelssortiment

Tel. 0924-102 00 • Fax 0924-107 77
E-mail: lindstroms.golv.o.bygg@telia.com

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

• Däck • Fälgar • Däckservice

• Bilkem, batterier och mycket 
mer finns hos oss

"Bra Däck Till Rätt Pris"

Dygnet Runt-jour

0923-642 000

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

Trygg, lokal och långsiktig

Vi hjälper dig med avverkningen
Funderar du på att avverka? Vänd dig då till SCAs virkesköpare. 
Vi finns alltid nära dig och erbjuder tjänster som täcker skogsägarens hela behov. 
Vi förädlar ditt virke vid våra effektiva industrier, vilket borgar för ett lönsamt skogsbruk. 

Hos oss är din skog i trygga händer. 

Välkommen att kontakta oss!

www.scaskog.com

Elinstallationer & Elservice med behörighet
för låg och högspänning

Ring 070-282 76 88  ·  Simon Gustafsson

OMTANKE • KVALITÉ • SERVICE

Golv o. Väggbeklädnader
Våtrumsbeklädnad i plast

Klinker • Kakel • Golvvärme
ULF HALLBERG 070-666 60 59

Vi önskar alla hjärtligt välkomna!Frågor:
Ring 070-353 11 81 eller
jamton.stefan@telia.com,
www.jamtonsff.se

MetträsketMetträsket
För er som gillar �ske i en 
naturskön miljö är ni 
välkommen att besöka 
Metträsket. Där planterar vi 
Regnbåge och Öring i 
storlekar 8 hg-ca 2 kg. 
Fiskekort köper man i 
huset bortanför affären och 
en postlåda vid kyrkan.

Arrangör: Jämtöns Fiskevårdsförening 

.. ..

Vi utför hela
installationen

Samarbete med Energiborr i Töre.

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

– en kontakt och 
fast pris bara några 

av fördelarna.



Nummer 1 - 20154

Skooglars
Vitå

Tel. 070-350 89 86

Eko Miljöisolering i Norr AB
Lappviksvägen 25

95531 Råneå
Stefan Larsson

Tel 076-1415506
www.ekomiljoisolering.se

VB SKOG AB
•  Gallring   •   Slutavverkning

•   Röjning   •   Biobränsleavverkning   
•   Planteringar   •   Transporter

Vi tar din skog steg för steg in i framtiden
070-246 23 78, 0924-558 43

  

Bäst på service – igen! 
 
För fjärde året i rad har vi fått pris för  
bästa service bland bankerna i Sverige.* 
 
Vi vill att Råneåborna ser oss som det naturliga valet 
av bank. Både för privata banktjänster, 
företagstjänster och skogsaffären. Det ska vi vara 
genom lokal personlig närvaro, kompetens och 
engagemang. 

 
Välkommen in! 
 
Kontorschef Katarina Rutberg, med personal.  
  

      0924-601 50                   www.handelsbanken.se/ranea 

*Källa ServiceScore 2015 

Handelsbanken Råneå

EN REJÄL MACK
Hos oss hittar du
• VIDEOFILMER
• LIVSMEDEL
• KIOSK
• TILLBEHÖR
• GDS-HALLAR
• VERKSTAD
• VARM KORV, MOS, KAFFE

RÅNEÅ0924-100 90

Skogsaffärer   
på nya sätt.

Genom att kombinera leveranser från egen skog med 
volymer från privata skogsägare kan vi erbjuda våra många 
kunder skräddarsydda volymer och sortiment. Det gynnar 
dig som äger skog här. Både gallringar och slutavverkningar 
är intressanta. Väljer du affärsformen skördarmätning får du 
dessutom snabbare betalt. Så passa på att göra en riktigt 
bra skogsaffär. Välkommen att kontakta våra virkesköpare.

Bror Olofsson
Kalix, Haparanda 
och Råne älvdal

0923-696 51

Patrik Fredriksson
Gällivare, Överkalix 

och Råne älvdal
0926-757 68

Våra kunders specifika behov ökar efterfrågan 
på både massa och timmer från din skog.
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Vi vill också värna om miljön. Låt inte skrotet hamna ute i naturen!
Skrotpriset är visserligen lågt i år men miljöpriset är samma.
I samarbete med Cronimet AB vill Vitå BK hjälpa till i år också.

En öppen container för järnskrot har ställts ut vid Återvinningen i Vitå. Där kan ni lämna era över-
blivna metaller eller kontakta oss så hjälper vi till. Har ni tyngre skrot så fixar vi bort det också. 

Genom att  lämna ert skrot så får föreningen in pengar som vi alltid behöver och naturen hålls re-
nare och ingenting står ute och rostar och skräpar. Den som tycker att han själv vill ha pengarna 
för skrotet får ju själv ombesörja transporten till Cronimet AB på Bragegatan i Luleå.

Tänk på att skrot kan indelas i järnskrot, aluminium, koppar, rostfritt och kabel. Information hur 
detta sorteras kommer att finnas vid containern. 
Exempel på vad ni kan lämna:
Plåtburkar, rörstumpar, cyklar, fälgar, värmeelement, krokig spik, bildelar, motordelar, jordbruks-
redskap, järnspisar. Ja, egentligen all plåt och järnskrot.

OBS!  Motorer och växellådor måste vara tömda på olja. 

Ställ tomfat utanför (blir bara en massa luft) och dessa skall vara helt tömda! 

Endast järnskrot i containern, övrig metall på pall utanför.

Detta får ni INTE lämna:
Kylskåp, frysboxar (innehåller freon), elspisar och andra vitvaror, bildäck på fälg, bilbatterier.

Metallskrot

Frågor kan ställas till Gunnar Andersson 0924-301 12, 070-604 20 90, Cronimet AB 0920-607 70
Vi förväntar oss god ordning vid containern.

Annonsklipptävling

Namn: ________________________________________     Adress: ________________________________________________________________

Vinnare av annonsklipptävling nr 4  2015  Greta Roos som får 2 st Sverigelotter var.
Rätt lösning skickas till Gunnar Andersson, Öberget 67, 955 96 Vitå.

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Grattis!

  

Bäst på service – igen! 
 
För fjärde året i rad har vi fått pris för  
bästa service bland bankerna i Sverige.* 
 
Vi vill att Råneåborna ser oss som det naturliga valet 
av bank. Både för privata banktjänster, 
företagstjänster och skogsaffären. Det ska vi vara 
genom lokal personlig närvaro, kompetens och 
engagemang. 

 
Välkommen in! 
 
Kontorschef Katarina Rutberg, med personal.  
  

      0924-601 50                   www.handelsbanken.se/ranea 

*Källa ServiceScore 2015 

Handelsbanken Råneå

 

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

önskar Lennart & Märit med sin glada personal!

Hjärtligt välkomna in till 
Råneås ledande Matbutik!

Tel. butik 556 30

DEN FRÄSCHA
MATBUTIKEN I RÅNEÅ
HANDELSBODEN

ÖPPET ALLA DAGAR 9-19
Elinstallationer & Elservice med behörighet

för låg och högspänning

Ring 070-282 76 88  ·  Simon Gustafsson

Gym

Skriv ert namn, aktivitet, tid samt datum på förtryckt lapp. Lägg lappen i brev-
lådan. Ni deltar då i utlottningar av fina priser. Dragningar kommer att ske i 
samband med lucia- samt valborgsfirandet i Jämtögården.
Varje redovisat träningstillfälle = 1 lott

Öppet kl. 06.30–23.00 alla dagar
Pris: Vuxen 500:-/år, student 300:-/år (studerande 
ungdom 15-20 år). Kalenderår gäller 1/1 - 31/12.

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

Kontaktpersoner: Peter Suup 070-329 75 90, 
Göran Åberg 070-661 81 36, Reine Lundqvist 070-609 28 46
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Som förälder till tre barn på Vitåskolan inser jag att vi är lyckligt lottade som får ha 
denna fina skola i vår by. Skolan har en unik profilering med natur, miljö och 

friluftsliv som grund och detta är få förunnat. Våra barn får uppleva naturen som 
klassrum och Skolverkets granskning visar att våra barn når fina resultat.

Vi föräldrar har ett tätt samarbete med lärarna på skolan. Vi är engagerade i 

barnens skolgång och vi finns till hands vid olika uteaktiviteter. Många av oss följer 
dessutom mer än gärna med på utflykter eller gör spontana besök på skolan under 
veckorna. Det finns nog inte heller många skolor där föräldrar känner att det kan 
ringa lärarna när som helst om de har funderingar som behöver luftas.

För mig känns det tryggt att skicka barnen till en skola, där jag vet att alla får vara 
med och att barnen känner varandra, oavsett i vilken klass de går. På den lilla skolan 
blir alla barn synliga och om det uppstår bekymmer är det lättare att de upptäcks i tid 
och kan hanteras. 

Det är viktigt att poängtera att det är lärarna på skolan, tillsammans med övrig 

personal som gör skolan så fantastisk, det kan varken läroplan, profil eller skolans 

ålder råda över. De engagerade och kunniga pedagogerna i kombination med den 
fina uteprofileringen och givetvis våra underbara barn och alla föräldrar gör 

Vitåskolan oslagbar.

Pedagogiken lyfter lärandet med hjälp av lärarna

Lusten att lära sitter i motivationen. - Det är så värt det, trots att jag vet att jag måste 
skriva om det på lektionen sen. Det var vad en av eleverna sa under vinterns årliga 
utfärd till nybyggargården Spiken. Undervisningen bygger på interaktionen mellan 
teori och praktik, det man gör utomhus återspeglas sedan under arbetet i klass-

rummet.  Vitåskolan har sedan snart 20 år, en uttalad profil mot natur, miljö och 

friluftsliv, och att det dessutom finns en lärare som håller med kanoter och kajaker 
när äventyren ska genomföras, gör inte saken sämre.  

Oskar Hederyd har jobbat som lärare på Vitåskolan de senaste 15 åren, och antalet 
elever som han varit med om att både bada i isvak, klättra i berg och paddla på sjöar, 
älvar och hav med har passerat över 150 vid det här laget. Många av eleverna hör 
av sig många år efteråt och påminner om just de spännande, roliga upplevelser och 
troligen livslånga minnen som de bär med sig. 

Uteaktiviteter främjar studierna och barnen lär sig att trivas ute och röra på sig. Att 
uteaktiviteter och mycket idrott gynnar studieresultatet trycker lärarna på och 

beviset får vi när vi läser Skolinspektionens rapport. Margareta Lindgren, är en av 

lärarna, hon har ett tätt samarbete med Oskar. Hon är också den som ser till att 
Ma/No kunskaperna upplevs både i klassrummet och ute i naturen. Kollegorna Eva 
Sundling och Karin Andersson, har tillsammans närmare 40 år på skolan, de 

samarbetar med åk F till 2 och har gått utbildning i att ”Skriva sig till läsning”. De ser 
tydligt hur det arbetssättet har gett resultat t.ex. var alla fjolårets treor godkända i 
nationella proven i svenska.

Ju längre upp i klasserna eleverna kommer, desto ”svårare” aktiviteter får de prova 
på. Eleverna i 5-6 som är vana med kanoter får även dela med sig av kunskaperna när 
de lär eleverna i 3-4an att paddla. De instruerar även hur man gör när man räddar 
någon som ramlat ur sin kanot. 

Ett år med natur, miljö och friluftsliv på Vitåskolan:
• Aktivitetsvecka med kanoter, kajaker och klättring

• Binda kärvar till rådjuren, mata dem under vintern

• Skogspromenader

• Svampar

• Skridskor, naturis och på rinken

• Bada isvak

• Skridskoveckor på ishockeyrinken

• Skidveckor

• Slalom

• Spiken, ett vinteräventyr med övernattning.

• Snöskulpturdag

• Fåglar: arter, läten och utseende

• Fågelskådning

• Avlutning för 6:orna, paddla och övernatta

Arbetssättet ger en god sammanhållning och positivt värdegrundsarbete och 
framförallt en stolthet för skolan.  Målet med skolans profilering är även att visa 
eleverna vilka möjligheter som finns att använda sig av närmiljön för en rik fritid. 
Något lärarna också hoppas kunna bidra till och att eleverna vill stanna kvar eller 
återvända till sin hembygd, när de ser möjligheter till en värdefull fritid och 
ett bra liv. 

//Cicki Storelv Karlsen

Vitåskolan har nyckeln till framgång!

Några fakta om Vitåskolan

Profil: Natur, miljö och friluftsliv

Antal elever: 49 st F - 6

Antal pedagoger: 7 st 

Byggår: 1938 och stor renovering och 

utbyggnad 1989: Ny matsal och 
skolkök,ny gymnastiksal, 

samlingslokaler 

Svampkontakt av tredje graden, för dåvarande 
årkurs 2. Det är Evelina Keskinen och Gustav 
Säthergren som studerar svampfynden och det 
är läraren Eva Sundling som sitter på de bästa 
svampkunskaperna.

Under vårvinterns skidveckor bygger de äldre 
eleverna ett skidlekområde för alla eleverna. 
Här är blir det snart klart för orgeltramp. 

Hemma i klassrummet följs utelektionerna 
upp, antingen med djupare studier i luppen och 
även skrivövningar eller till och med 

beräkningar. Fr.v. Viktor Eriksson och Robin 
Storelv Karlsen kikar intresserat på vad som 
finns i luppburken. 

Vid gårdsstället Spiken får de äldre eleverna 
prova på vad friluftsliv på vintern kan innebära. 
Skidturer i månskenet, snöskovandring, sko-
tertolkning och ibland övernattning i tält, trots 
– 30 grader.

Oskar Hederyd, Lärare på Vitåskolan. Här under 
en kylslagen tur till nybyggargården Spiken.

På våren är närheten till fågelsjön Sladan en 
stor tillgång. Här en tidig fågelskådarmorgon 
för många år sedan, när -94-orna gick i sjätte 
klass. 

Skridskor och isvett på naturis. Vitåfjärden bju-
der på åkbar is långt innan isen på havet har 
lagt sig. Skridskogänget är fr.v David 

Hedenström, Viktor Eriksson, Reinier 

Villamater, André Storelv Karlsen, Tilda Nor-
berg, Amanda Bustnes Moosberg, Evelina Ke-
skinen, Linnea Henriksson och Thilde Westman 

Som den stora finalen på åren vid Vitåskolan 
genomför sexorna en paddlingsfärd med 

övernattning innan sommarlovet tar vid.
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Att växa genom att krympa och att utveckla genom att 
av-veckla går helt emot det sunda förnuftet. Utvecklingen för 
Råneå och byarna runt omkring bygger på att det finns 
förutsättningar att bo och ha tillgång till nödvändig service. För 
byarna i Vitådalen är tillgången på förskola och skola en stark 
faktor för att livet ska fungera och utvecklas på ett positivt sätt. 

Utan skolor på landsbygden dör byar och små samhällen ut. Nu 
har nästa stora våg av skolnedläggningar börjat. Vi ser det tydligt 
i Norrbotten men det pågår i hela landet. Om inte skolor finns 
sätter det stopp för inflyttning och pågående generationsväxling. 
En trygg skolmiljö utan orimligt långa restider är grunden för bra 
skolresultat och givetvis för att familjers vardag också ska 
fungera. Tillgången på kompetenta och utbildade lärare är så 
klart nödvändiga och det vet vi att landsbygdsskolorna inte råder 
brist på. Vitåskolan har behöriga lärare i alla ämnen och eleverna 
klarar sina skolresultat. En positiv bild av hemtrakten är även 
viktig att ta med sig in i vuxenlivet. 

Där man växt upp och gått i skola där sitter rötterna. Utan 
skolan blir anknytningen till närområdet svagare och känslan för 
hembygden tappar i värde, det är därför som byaskolorna är 
viktiga för landsbygdens möjlighet att utvecklas. 

Några viktiga punkter som pekar på Vitåskolans roll ur ett 
utvecklande landsbygdsperspektiv:

    • Skolan är dragkraften för inflyttning och utveckling och det  
starkaste skälet för unga familjer, att flytta till byarna. Många  
är återvändare och vittnar om att de har positiva erfarenheter  
av Vitåskolan och önskar att deras egna barn ska få samma  
möjligheter. 

   • Företagande i regionen ger arbetstillfällen och gör Vitådalen  
attraktiv: Här finns 28 aktiva aktiebolag och 142 enskilda före 
tag, 30 ideella föreningar och ett 10-tal samfälligheter. Före 
tagen ger arbetstillfällen till både yngre och äldre och idag har  
ca 140 personer sina arbeten förlagda i anslutning till närom 
rådet eller i de företag som har sin bas i Vitådalen. Här är ar 
betslösheten just nu 0,4 %.

   • Positiv befolkningsutveckling: Underlaget av elever till 
Vitåskolan har under kommande år och utan överdriven 
optimism en positiv utveckling. Elevantalet ökar, med hänsyn 
tagen till pågående generationsskiften och att många hus 
kommer till försäljning. Beräkningen visar en ökning från idag 
49 elever till  omkring 65 – 70 om sju år. 

   • Skolan är den samlande punkten för hela samhällsbilden. 
Här skapas möten över alla åldersgränser under veckans alla 
dagar. Eleverna på skolan vistas i och i anslutning till skolan och  
dess närmiljö, inte bara under skoldagen utan även i samband  
med sport- och idrottsaktiviteter, marknadsdagar, 
sportarrangemang, kulturevenemang och vid spontanlek på 
fritiden. 

   • Skolan ger arbetstillfällen i form av lärartjänster, skolmåltids 
personal, städtjänster och även intern och extern 
fastighetsskötsel och transporter. Det ger bygden ett antal 
viktiga arbetstillfällen varav flertalet ryms inom begreppet 
kvinnodominerade yrken.  

    • De ideella föreningarna bedriver fritidsaktiviteterna. Barn  
och ungdomar som har sin hemvist i skolan riktar även en del 
av sina fritidsengagemang dit. Man vill träna, spela och umgås 
i den miljö som känns hemvan och trygg. Det gör att de lokala
föreningarna kan samla bygdens barn och ungdomar till sina  
verksamheter. 

    • Fler vuxna bidrar med resurser och engagemang i lokala   
föreningar: Den starka lokala förankringen som en skola och   
föreningsverksamheter har, bidrar till att även vuxna som inte
har direkt anknytning till skolan, känner engagemang för det   
lokala och därmed engagerar sig i föreningar och vid andra
arrangemang. 

    • Förankring i Luleå Kommuns förvaltning stärker samhälls-
värdet för de byar som har kommunala verksamheter. De byarna  
finns på ett naturligt sätt med i den kommunala strukturen
T.ex. Personal-, Stadsbyggnad-, IT-, Fritid-, Vård och omsorg   
och Barn och utbildningsförvaltning. De har i det dagliga 
anledning att ta hänsyn och engagera sig i olika frågor som   
berör just de verksamheterna och gör att byarnas ”samhälls  
värde” upprätthålls.

    • Kortare restider och lägre transportkostnader: Skolans 
placering kan begränsa kostnader och restid för såväl 
skolskjutsar som för familjerna när skola och fritids finns 
närmare hemmet. Korta restider till och från skolan ger också 
högre kvalité för tiden på fritids och förskola. Det minskar 
stressen hos såväl barn som föräldrar, och även för personalen 
som arbetar där.

      • Inflyttande familjer eller de som bor i byarna med intresse 
för t.ex. natur, djurhållning eller andra utrymmeskrävande fritids
aktiviteter, får möjlighet att förverkliga sina drömmar och   
idéer när det finns skola och barnomsorg. 

//Mats Widgren 

Vitåskolan är livsnerven för Vitådalen

Valborgsmässofirandet vid någon av byarnas majbrasor 
i såväl Högsön som Jämtön, skapar gemenskap och ger tillfälle till

trevliga samtal både vid fikaborden och ute vid brasan. 
Här är det Vitås officiella majbrasa på Vitåskolan/Vitå Folkets Hus 

som värmer gott och åskådarna trivs. 
Inne i Folkets hus går femmans fikaförsälning fint 

och tårtor, kaffe och saft smakar gott. 

Bild och text: Mats Widgren
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Fiskevatten

Lokaler att hyra

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

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

Hovlössjö
Gädda, Aborre, Sik, Löja och inplanterad 
Öring.
Dyngskort: 50kr. Årskort 250kr. 
Familjekort 300kr (2 vuxna 2barn under 
16år).
Fiskekort: Sven Erik Drugge 0924/720 18
Monica Hansson 070/204 96 66
Annica Drugge 070/524 92 32
Greta Roos 0924/620 34
Båt för uthyrning, nyckel hos Sven-Erik 
Drugge.

Djupträsket Vitådalens Skoterklubb
Regnbåge planteras 2ggr/år. Fiska med 
drag, mete eller fluga. Bryggor, eldplatser 
och utedass.
Fiskekort: Dygnskort medlem 60kr. 
Icke medlem: 70kr. Årskort familj 400kr. 
Årskort enskild 250kr. För årskort krävs 
medlemskap i skoterklubben. 
Anders Andersson 0924/300 82
Arne Olsson 0924/300 29
Ture Roos 0924/620 33
Greta Roos 0924/620 34
Håkan Hellman (Morjärv) 0923/502 37
Samt OK i Töre 0923/640 410

Metträsket
Regnbåge inplatering 600kg/år
Utsättning 2-3ggr/år
Bivacker, eldstäder, handikappbrygga,
toaletter.
Fiskekortsförsäljare: Medborgarkontoret
Råneå, Vildmarksshoppen, 
Mieko Fishing,
Camilla Bäckström Laviksvägen 22, och
Eskil Johansson Laviksvägen 63 i 
Jämtön.
Premiär 23 maj 2015.

VITÅDALEN

2015

Vitåskolan, navet i Vitådalen
Under året har Luleå Kommuns Barn 
och utbildningsförvaltning utrett 
nedläggning av Vitåskolan. Skäl som 
angetts, har varit väntande lärarbrist, 
bristande behörigheter och vikande 
elevunderlag. Något som inte 
stämmer för Vitåskolans del. Med ett 
stort engagemang bland de boende i 
Vitådalen lyckades vi dock sätta stopp 
för nedläggningen, men nya duster 
väntar framöver. Utan en skola dör 
landsbygden ut. Stöd och följ arbetet 
för fortsatt utveckling av Vitådalen. 
Gå med i facebook gruppen
Rädda Vitåskolan!

Hjärtstartare finns här:
Jämtön-jämtögården

Högsön - Bygdegården

Vitå- Vitåskolans södra ingågn

Forshed - Forshedgården

Långsel - Långsel 286

Långstjärn - Långstjärn 644

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

Forshedsgården
Plats för 60 personer, fullt utrustat kök.

Bokning: Margareta Roos 0924/620 32

Bagarstugan i Forshed
Bokning: Stina Roos 0924/620 33

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

Bokning: Anna Eriksson 0924/300 50

Vitå Bygdegård
Bokning: Elisabeth Öhman 0924/300 73

Bagarstugan i Vitå
Bokning: Ulla Johansson 0924/300 77

Vitå BK:s Klubblokal
Bokning: Gunnar Andersson 0924/301 12

Högsöns Bargarstuga & Bygdegård
Plats för 80personer, Fullt utrustat kök.

Bokning: Anna Säthergren 070/692 20 31

Jämtögården
Plats för 150personer. Fullt utrustat kök. 

Bokning: Eskil Johansson 0924/311 24

eller via www.jamton.se

Övrigt: Tennisbana och Hockeyplan.

Bagarstugan i Jämtön
Bokning: Ingrid Åkerström 0924/311 22

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

boulebana. 

Bokning och information: 0924/350 47

Grillkåta i Rörbäck
Vid Rörbäcks hamn. Plats för ett 30-tal

personer. 

Bokning: Gäran Åberg 0924-311 36

Rörbäcks hamnförening
Gäst-och djuphamn

Information Mikael Gladh 070/364 11 11

Strömsundhemmet
Öppet maj-december.

Läger, kurser, konferenser, vandrarhem, 

stugor för uthyrning. Matsal för 60 + 40 

personer, sängplatser för ca 100 personer. 

Vedeldad bastu, dusch, badstrand.

Upplysningar och bokning: 0924/330 81

www. sundstromhemmet.se 

Mail: sundshemmet@gmail.com 

Församlingsexp i Råneå 0924/577 50

 

En pärla i Luleå Kommun!

I Vitådalen finns det goda möjligeheter att bo och leva.
Närheten till service i Råneå och med pendlingsavstånd till
Luleå, Kalix och Boden, gör det lätt att finna sig till rätta här.

För en aktiv fritid bjuds utflyktsmål, föreningsliv och 
gästfrihet. Fina fiskevatten, bra bad och

sköna naturupplevelser i skogar
sjöar, älv och hav.

Välkommen!
Byar i samverkan

Information:
Margareta Roos Forshed      0924/620 32

Lars Nilsson, Vitå                     0924/35040

Staffan Bergman, Högsön    070-355 96 99

Eskil Johansson, Jämtön     0924-311 24

www. vitadalen.se           www.jamton.se
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Utflyktsmål Evenemang

VITÅ BK
Styrelsen

Ordf: Mårten Larsson 0920-25 64 14 

Kassör: Gunnar Andersson 0924-301 12 

Sekr: Cenneth Lööf 0924-301 10 

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

Suppleanter: Erik Sandberg
 Karin Engfors

JÄMTÖNS AIK
Styrelsen

Ordförande David Andersson
Vice ordf Öystein Karlssen
Sekreterare Jeanette Ek
Kassör Lars Berg
Ledamöter Roger Ivaska  &  Erika Drugge
Suppleanter Sara Ahlbäck & David Henriksson

2015

STÖD VÅRA  
FÖRENINGAR!
KÖP LOTTER 

AV OSS!
BINGOLOTTER 

OCH 
SVERIGE-
LOTTER

070-604 20 90Midsommarfirande
vid Storåbron
Midsommarafton kl 12–15.

Välkommen!
Arr: Vitå BK

Fotbollens Dag och Sommarfesten
25 juli – se affischering!

Anmälan och info om loppis: Gunnar Andersson, 070-604 20 90

Fornlämningar vid Heden
Längs väg 693 Vitåfors mot Melderstein finns 
3-4000åriga fornlämningar. 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, utkikstorn och 

informationstavlor. Längt totalt ca 4km. 

Promenadväg längs Sladans Strand
Utgår från anslagstavlan i Högsön. Vägen är 

ca 3 km. Bivack med eldplats vid Rödnäset.

Strömsunds Masugn
Gammal masugnsruin, verksam åren 1741-1830

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

Vandringsled - Rörbäck - E4
Vandringsguide med karta finns i låda vid den stora 
informationstavlan vid Kronkilsvägens infart ca 2 km 
innan Rörbäck. Naturstig genom skogslandskapet ös-
ter 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 infor-
mation om den ekologiska sammanhanget i naturen. 

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

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

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

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

Den blå sjön - Blåmissusjön
Mellan Högsön och Strömsund, längs den gamla vä-
gen finns den ”blå sjön”. Vattnet är kristallklart och vid 
rätt ljus azurblått. Sjön är kanske Sveriges naturligt 

suraste sjö, med ett pH värde på ca 3. Orsak till försu-
ningen är att alunjordar (sulfidjordar) i sjöns närhet 
utdiktades. Vid torrläggning av alunjordar oxideras 
sulfiderna med försurning och utfällning av vattnets 
humusämnen som följd. Därför blir vattnet glasklart. 

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

Rikti Dockas
Nybuggargård från 1850-talet. Ej farbar bilväg före 
midsommar. En kort naturstig leder till rester av myck-
et 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 många forsar vatenrika och krä-
ver vana paddlare. Familjevänlig nybörjarpaddling 
hittar man tex. i trakterna kring Långsel och längs 
sträckan från Storåbron net till Vitåfjärden. För havs- 
och skärgårdspaddlare bjuder Råneå skärgård på fina 
möjligheter med Rörbäck, Jämtöavan, Strömsund och 
Kängsön som bra utgångspunkter. Kanot och Kajakut-
hyrning samt försäljning finns hos Canoe Adventure 
North i Kängsön tel. 070-542 51 10

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

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

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

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. Vitåda-
lens skoterklubb ansvarig. 

Avafors masugn
Gammal masignsuin, verksam åren 

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

under sommaren.  

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

ca 10km.

Naturupplevelser
Guidade skogsvandringar kan ordnas för 
intresserade av djur, växter, ekologiskt 
samspel samt naturhänsyni vårt 

skogslandskap. 

Målgrupp: Skolor och mindre 

instressegrupper. 

Bokn. enl. ö.k. 

Olle Andersson tel. 070-368 49 64

Maj
2 Auktion i Forshedsgården. Arr: Forsheds byaf. 

2 Fågelskådning - Sladastigen. Saml. Vitåskolan kl.06 

 Ornitologi B-O Lindström. 

 O Andersson 070-368 49 64 

9 Teater i Jämtögården kl. 18  ”Avgörande ögonblick”

23 Fiskepremiär i Metträsken kl. 09

23 Besök vid flodpärlmusslans bäck. Samling vid Ava 
 forskorsningen kl. 10. 

 Olle Andersson tel 070-368 49 64

Juni
6 Gäddfisketävling i Jämtön. Start kl 10. Se annoner.

6 Nornavandreing. Saml. kl. 10, vid Bussgaraget,   
 norra byn i Råneå. Olle Andersson 070-368 49 64.

7 Fest på Vitåskolan för alla barn. Kl. 11-15 Hopp  
 borg, lekar och aktiviteter, hamburgare mm. Fritt  
 för barnen.

14 Besök vid guckuskolokal. Samling 10.00 vid Rör- 
 bäcksvägen - Krokodilvägen, 1,5km före Rörbäck.

19 Midsommarfirande vid badplatsen ”Storåbron” i  
 Vitåfors, kl. 12-15. Arr Vitå BK. 

21 Gudstjänst i Tallbergs kapell kl. 11. 

 Efter gudstjänsten serveras kyrkolunch och kyrk 
 kaffe, auktion, lotter m.m. Arr Gunnarbyns 

 försmaling. 

27 Fest på Vitå Folkets Hus. Se annonseringar.

28 Stömmingfest och loppis i Forshedsgården 

 kl.12-15 Arr. Forsheds Byaförening. 

Juli
4 Jämtödagen. Utsällning, underhållning, försäljning 

 och sommargudstjänst.

12 Besök vid Rikti Dokkas. Saml. Forshedsgården kl. 
10 Släktforsk. G Johansson. O Andersson 070-368 49 64

11-12 Högsödagarna, kl 10-15. Se annonser.

25 Fotbollens dag med loppis på Vitå IP. Arr: Vitå BK. 

25 Sommarfest i Vitå Folkets hus kl. 19. 

 Se annonsering.

Aug
1 Konstcafé i Forshedsgården, Forshed, kl 12-16. 

 Arr Forsheds byaförening.   

1  Besök vid stor bäverdamm. Följderna av bävrars 

 dämningar. Samling vid Kvarnåskolan Niemisel 

 kl. 10. Olle Andersson tel. 070-368 49 64

8 Besök Grundträskberget, ”Hönan & ägget”. 

 Kvarnåskolan Niemisel kl. 10. 

 O Andersson tel 070-368 49 64

8 Allsång med Svempa i Jämtögården. Kl 18.00.   
                        Bjurådalen. 11-16. Arr: Råneå Hushållningssällskap. 

22-23 Hantverk och mat i naturbygd. Forsnäs 

 bygdeggård. Bjurådalen. 11-16. 

 Arr Råneå Hushållnigssällskap. 

22 Bagarstugedagen i bagarstugan i Vitå kl.12.

September
18 PRO Jämtöns surströmmingsfest. Se affischering. 

Oktober
25 Höstmarknad på Vitå Folketshus kl. 11-15. 

 Arr. Vitå BK.

November
14 Höstfest i Jämtögården. Se affischering. 

December
4 PRO Jämtöns Julfest. Se affischering. 

13 Luciafest i Jämtö Småkyrka. Se affischering. 

25 Julotta i Jämtöns småkyrka. 

  
SPELA ALLTID VIA VÅR HEMSIDA
 vitabk.se så stödjer du oss utan

att det kostar dig något extra. 

Medlemsavgift:     Familj 100:-   Enskild 50:- Medlemsavgift:     Familj  50:-   Enskild 25:- 

BILLIGAST I SVERIGE?!

Inga deltagaravgifter eller andra avgifter tillkommer! 
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Ungdomsfotbollen
Så var då dags att börja med 2015 års ungdomsfotboll. Så fort 
vi kommer ut på Vitå IP så kör vi igång, och i år så kommer vi 
att köra 9-manna och 5-manna. Vi var några små byaföreningar 
som skrev en skrivelse till Norrbottens fotbollförbund om 
problemet med åldersspridningen i byar, som medför allt som 
oftast stora förluster om man skall följa åldersreglerna strikt.

NFF tog till sig vår skrivelse och det gör att vi får spela ett år till 
i 9-manna serien för det äldsta laget, vilket rimligtvis ger jämna 
matcher och en bra fotbollsutveckling för våra barn och 
ungdomar. De som är äldst bland dessa börjar ju nu även att så 
smått knacka på seniordörren. Det skall bli riktigt kul då vi 
kommer igång med liv och rörelse nere på IP

Och alla nya som gamla spelare är varmt välkomna att spela 
fotboll med oss.

Ledarna.

 

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

Per Anderssons
Skogsmaskiner AB

Högsön • 0924-320 12 • 070-669 28 88

Kvalitet i allt vi gör

06-18 Lira BK Lag 1 - Gammelgårdens IF 
06-18 Vitå BK - Gammelstads IF Grön 
06-23 Alviks IK BLÅ - Gammelstads IF Grön 
06-25 Lira BK Lag 1 - Vitå BK  
06-25 Gammelgårdens IF - IFK Kalix 
06-25 IFK Råneå - Luleå SK  

Juli
07-30 Vitå BK - Alviks IK BLÅ  
07-30 IFK Råneå - Gammelstads IF Grön 
07-30 Gammelgårdens IF - Luleå SK 
07-30 Lira BK Lag 1 - IFK Kalix 

Augusti
08-07 Gammelstads IF Grön - Gammelgårdens IF
08-07 Alviks IK BLÅ - IFK Råneå 
08-07  IFK Kalix - Vitå BK  
08-12 Luleå SK - Lira BK Lag 1 
08-14 Gammelgårdens IF - Alviks IK BLÅ 
08-14  Lira BK Lag 1 - Gammelstads IF Grön 

Maj
05-13 Alviks IK BLÅ - Vitå BK  
05-14 IFK Kalix - Lira BK Lag 1  
05-14 Luleå SK - Gammelgårdens IF 
05-17 Gammelstads IF Grön - IFK Råneå 
05-21 Lira BK Lag 1 - Luleå SK  
05-21 Gammelgårdens IF - Gammelstads IF Grön
05-21 IFK Råneå - Alviks IK BLÅ 
05-21 Vitå BK - IFK Kalix 
05-27 Alviks IK BLÅ - Gammelgårdens IF 
05-28 IFK Råneå - Vitå BK 
05-30 Gammelstads IF Grön - Lira BK Lag 1 
05-30 Luleå SK - IFK Kalix  
Juni
06-04 IFK Kalix - Gammelstads IF Grön 
06-04 Lira BK Lag 1 - Alviks IK BLÅ 
06-04 Gammelgårdens IF - IFK Råneå 
06-04 Vitå BK - Luleå SK  
06-09 Alviks IK BLÅ - IFK Kalix 
06-11 Gammelstads IF Grön - Luleå SK 
06-11 Gammelgårdens IF - Vitå BK 
06-11  IFK Råneå - Lira BK Lag 1 
06-17 Luleå SK - Alviks IK BLÅ  
06-18 IFK Kalix - IFK Råneå  

08-14 IFK Kalix - Luleå SK  
08-14 Vitå BK - IFK Råneå 
08-21 Gammelstads IF Grön - IFK Kalix 
08-21 Alviks IK BLÅ - Lira BK Lag 1 
08-21 IFK Råneå - Gammelgårdens IF 
08-23 Luleå SK - Vitå BK 
08-28 IFK Kalix - Alviks IK BLÅ 
08-28 Vitå BK - Gammelgårdens IF 
08-28 Lira BK Lag 1 - IFK Råneå 
08-30 Luleå SK - Gammelstads IF Grön 

September
09-04 Alviks IK BLÅ - Luleå SK  
09-04 IFK Råneå - IFK Kalix 
09-04 Gammelgårdens IF - Lira BK Lag 1 
09-04 Gammelstads IF Grön - Vitå BK 
09-11 Gammelstads IF Grön - Alviks IK BLÅ 
09-11 Vitå BK - Lira BK Lag 1 
09-11  IFK Kalix - Gammelgårdens IF 

09-13 Luleå SK - IFK Råneå
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DIV V NORRA HERRAR 2015

GM FF 2    1 1 0 0 4-1 3 3

Pol/ Svanstein FF   1 1 0 0 3-1 2 3

Pajala/ OAFF 2   1 0 1 0 0-0 0 1

Parkalompolo IK   1 0 1 0 0-0 0 1

Haparanda FF 2   0 0 0 0 0-0 0 0

Svartbjörnsbyns IF   0 0 0 0 0-0 0 0

Vitå BK    0 0 0 0 0-0 0 0

Överkalix IF   1 0 0 1 1-3 -2 0

IFK Råneå   1 0 0 1 1-4 -3 0

Omgång 1
05-08 Pol/Svanstein FF - Överkalix IF 
05-10 Pajala/OAFF 2 - Parkalompolo IK 
05-10 GM FF 2 - IFK Råneå  
05-10 Haparanda FF 2 - Vitå BK Inst. 

Omgång 2
05-18 IFK Råneå - Svartbjörnsbyns IF 
05-19 Överkalix IF - Pajala/OAFF 2 
05-20 Parkalompolo IK - GM FF 2 
05-27 Vitå BK - Pol/Svanstein FF 

Omgång 3
05-24 Pajala/OAFF 2 - Vitå BK  
05-24 Svartbjörnsbyns IF - GM FF 2 
05-27 Överkalix IF - Parkalompolo IK 
06-02 Haparanda FF 2 - IFK Råneå 

Omgång 4
05-30 Parkalompolo IK - Svartbjörnsbyns IF 
05-31 GM FF 2 - Haparanda FF 2 
05-31 IFK Råneå - Pol/Svanstein FF 
06-01 Vitå BK - Överkalix IF  

Omgång 5
06-05 Pol/Svanstein FF - Parkalompolo IK 
06-05 Haparanda FF 2 - Svartbjörnsbyns IF 
06-07 Pajala/OAFF 2 - IFK Råneå 
06-07 Vitå BK - GM FF 2 

Omgång 6
06-09 GM FF 2 - Pajala/OAFF 2  
06-11 IFK Råneå - Överkalix IF  
06-14 Haparanda FF 2 - Parkalompolo IK 
06-14 Svartbjörnsbyns IF - Pol/Svanstein FF 

Omgång 7
05-14 Pajala/OAFF 2 - Svartbjörnsbyns IF 
05-15 Haparanda FF 2 - Pol/Svanstein FF 
06-15 Vitå BK - IFK Råneå  
06-18 Överkalix IF - GM FF 2 

Omgång 8
06-18 Haparanda FF 2 - Pajala/OAFF 2 
06-21 Parkalompolo IK - Vitå BK 
06-23 Svartbjörnsbyns IF - Överkalix IF 
06-23  GM FF 2 - Pol/Svanstein FF 

Omgång 9
06-26 Vitå BK - Svartbjörnsbyns IF 
06-26 Pajala/OAFF 2 - Pol/Svanstein FF 
06-28 Överkalix IF - Haparanda FF 2 
07-25 IFK Råneå - Parkalompolo IK 

Omgång 10
07-29 Pol/Svanstein FF - Pajala/OAFF 2 
07-31 Svartbjörnsbyns IF - Vitå BK 
08-01 Parkalompolo IK - IFK Råneå 
08-02 Haparanda FF 2 - Överkalix IF 

Omgång 11
08-04 Pajala/OAFF 2 - Haparanda FF 2 
08-04 Pol/Svanstein FF - GM FF 2 
08-05 Överkalix IF - Svartbjörnsbyns IF 
08-09 Vitå BK - Parkalompolo IK 

Omgång 12
08-05 IFK Råneå - Vitå BK  
08-08 Svartbjörnsbyns IF - Pajala/OAFF 2 
08-09 GM FF 2 - Överkalix IF  
08-11 Pol/Svanstein FF - Haparanda FF 2 

Omgång 13
08-13 Överkalix IF - IFK Råneå 
08-15  Pol/Svanstein FF - Svartbjörnsbyns IF 
08-15 Parkalompolo IK - Haparanda FF 2 
08-18 Pajala/OAFF 2 - GM FF 2

Omgång 14
08-23 GM FF 2 - Vitå BK
08-23 Svartbjörnsbyns IF - Haparanda FF 2 
08-23 Parkalompolo IK - Pol/Svanstein FF 
08-25 IFK Råneå - Pajala/OAFF 2 

Omgång 15
08-30 Pol/Svanstein FF - IFK Råneå 
08-30 Svartbjörnsbyns IF - Parkalompolo IK 
08-30 Överkalix IF - Vitå BK 
08-30 Haparanda FF 2 - GM FF 2 

Omgång 16
08-11 Vitå BK - Pajala/OAFF 2  
09-02 Parkalompolo IK - Överkalix IF 
09-06 GM FF 2 - Svartbjörnsbyns IF 
09-08 IFK Råneå - Haparanda FF 2 

Omgång 17
09-09 GM FF 2 - Parkalompolo IK 
09-09 Pajala/OAFF 2 - Överkalix IF 
09-12 Pol/Svanstein FF - Vitå BK 
09-12 Svartbjörnsbyns IF - IFK Råneå 

Omgång 18
09-19  Parkalompolo IK - Pajala/OAFF 2 
09-20 Vitå BK - Haparanda FF 2  
09-20 IFK Råneå - GM FF 2  
09-20 Överkalix IF - Pol/Svanstein FF
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Sugen på att  spela fotboll 2015?
Div 5 herrar
Kontakta Mårten Larsson, 076-130 79 80

För yngre, födda -00 eller senare
Kontakta Tomas Hedenström 070-666 71 68 eller 
Anders Lantto 070-604 14 94

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

Gym

Skriv ert namn, aktivitet, tid samt datum på förtryckt lapp. Lägg lappen i brev-
lådan. Ni deltar då i utlottningar av fina priser. Dragningar kommer att ske i 
samband med lucia- samt valborgsfirandet i Jämtögården.
Varje redovisat träningstillfälle = 1 lott

Öppet kl. 06.30–23.00 alla dagar
Pris: Vuxen 500:-/år, student 300:-/år (studerande 
ungdom 15-20 år). Kalenderår gäller 1/1 - 31/12.

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

Kontaktpersoner: Peter Suup 070-329 75 90, 
Göran Åberg 070-661 81 36, Reine Lundqvist 070-609 28 46

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

Välkommen till Norrlands största 
husbil- och husvagnshandlare!

HUSBILAR OCH
HUSVAGNAR

Sörsidan 9, tel 0924-230 19
  

Välkommen in till oss!

 

Pennor med tryck!

Ultra De Luxe
med enfärgstryck.

250 st

1.650:- exkl moms

Z-Matic blyerts
med enfärgstryck.

250 st

1.490:- exkl moms

Bermuda pen
med enfärgstryck.

250 st

4.280:- exkl moms

Tel 0970-248 60 | Järnvägsgatan 13, Malmberget | Epost: info@grafex.se
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Luleå: Hummergatan 4. 0920-24 73 00 • www.laitis.se

ETT VINNANDE LAG!

Nordens största kedja för industrikunder.
Helhetslösningar för ditt behov av verktyg, 

förnödenheter, tjänster och råd.

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

Tel. 0924-320 18 • Fax 0924-320 21 • Stefan 070-581 90 53
Robert 070-600 52 92 • Arne 070-604 20 80

BEHÖVER DU HJÄLP MED

• Dikning • Schaktning • Markjobb

• Transport av maskiner & material • m.m.

• Dagliga transporter Råneå-Luleå-Råneå

VI SÄLJER OCH FÖRMEDLAR

• Jord • Grus • Vägtrummor • Markrör • m.m.

Välkommen in med din förfrågan!

Tel. 0920-607 70 • www.cronimetnorr.se

K vä l lsöppet t i l 20.00måndagar och tor sdaga r
under ma j månad!

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!

Årets skotertävling som gick av stapeln lördag den 
7/4 2015 blev en blåsig och snöblandat regnig dag men 
trots detta kom det 200 st besökare och 42 st tappra 
tävlande som genomförde heat efter heat.

De olika klasserna var ungdom 12-14, ungdom 14-16 och 
pro stock.

Under pausen så blev det uppvisning av motorcross på 
medar, vilket var uppskattat av publiken. 

Och i vanlig ordning serverades det hamburgare för dem 
som var hungriga och klass 5 hade bakat goda bakverk som 
var till försäljning under hela dagen.

Kort och gott så var det trots vädret en lyckad tillställning 
som arrangerades för 7 året i rad av Vitå bollklubb, 
Vitådalens skoterklubb och Vitådalens bygdegårdsförening.

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

CL:s Motor o Teknik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0924-301 10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PÁ s Värme & Rör AB  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0921-130 40

Ulf Andersson måleri AB  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 070-556 65 14

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

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

ÖHMANS GRÄV

Allt inom gräv- och 
traktorarbeten

0924-300 73

B-G 070-675 82 12
Fredrik 070-675 82 11

I VITÅ AB

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

Landa mjukt!

MATCHBOLLAR

www.billerudkorsnas.se/skog

Mats Nilsson
070-208 76 47

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

Hjärtligt välkomna in till 
Råneås ledande Matbutik!

Tel. butik 556 30

DEN FRÄSCHA
MATBUTIKEN I RÅNEÅ
HANDELSBODEN

ÖPPET ALLA DAGAR 9-19

www.lulebo.se
LULEBO, KÖPMANGATAN 27, 972 33 LULEÅ

Vi gillar sport!
Att ha en meningsfull fritidssysselsättning gör att man trivs och har det 
bra där man bor! Oavsett om man spelar fotboll, ishockey eller rider vill vi 
uppmuntra och stödja de ungdomar och föreningar som ägnar sig åt olika 
fritidsaktiviteter. 

      Vi tycker också att det är självklart att tjejer och killar ska ha lika stor 
del av vårt stöd. En meningsfull och aktiv fritid gör det bättre att leva och 
bo hos oss och i Luleå!

Ny läktare 
på gång

Vill du hjälpa?

Om allt går som planerat så 
måste en ny träläktare 
byggas i ungefär samma
sorlek. Den gamla är ju
nästan 35 år och tidens tand 
har ju satt sina spår...

ARBETEN PÅ ENTREPRENAD

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

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

4
4
4
4
4
4
4
4

Boulébanor på gång i Vitå

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.

Eftersom vi inte hann börja i höst med byggandet av 2st boulébanor på

idrottsplatsen såkommer byggandet att börjas i maj och stå klart kort 
där efter. Vi har sökt komunalt bidrag, men oavsett bevijande eller inte 
kommer banorna att byggas. Det är på initiatv från PRO som detta blivit 
aktuellt,men det är på Vita BK’s mark. Då fås även tillgång till toaletter 
och vid behov omklädningsrum och dusch. 

Boulé är en sport som kan spelas av både gammal och ung. Vi 

misstänker att banorna blir mycket utnyttjade och kommer därför att 
införa något bokningssystem så att det fungerar på bästa sätt. 

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

Busstransporter
Idrottsresor, gruppresor,

arrangemang, m.m.
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Klubbtidning från Jämtöns AIK/Vitå BK

Implantatbehandling
enligt de två världsledande systemen
– Brånemark (Nobel) och Straumann

Välkommen för konsultation!

URBAN BROSTRÖM
Kungsgatan 26 C Affärsvägen 6 B

(ingång vid ICA)961 34 BODEN
955 31 RÅNEÅ

 

  MPV abNya

Malmströms
Plåt & Ventilation AB

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

Töreforsvägen 13, 950 40 Töre

Utför allt inom branschen!

VITÅDALENS BYGGSERVICE
UTFÖR ALLT INOM BYGG MED KVALITÉ:

Ändå så trappar jag ned....

T.ex. villor, garage, tillbyggnader, ombyggnader,
reparationer, plåttak, försäkringsjobb, fönster- och 

dörrbyten, försäljning och insättning av kök. 

Även försäljning av byggnadsmaterial
till låga priser!

GUNNAR ANDERSSON
Öberget 67, 955 96 Vitå (vid skolan)

Tel. 0924-301

 

12, 070-604 20 90

Vad gör du av framtiden?
Nutidsmänniskans tillvaro med tids brist 

och ständigt flödande, informa tion bidrar 

till en känsla av att inte räcka till. Norra 

 Skogsägarnas målsättning är vara en trygg 

sam arbetspartner som du som skogsägare 

kan lita på och utvecklas tillsammans med. 

Är du nyfiken på vilka  
möjligheter Norra Skogsägarna  
skulle kunna bidra med för just dig?  
Kontakta mig gärna! www.norra.se

Leif Wallerström 
Skogsinspektor
070-392 42 84
leif.wallerstrom@norra.se

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

Behöver du röja i din skog?

✔

✔
Kontakta mig så kan jag hjälpa till med detta.

070-382 86 02

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

RÅNEÅ
Nu med Svenska Spel och ATG

med fräsch och välfylld Frukt & Grönt-
avdelning och charkdisken med massor 

av olika sorters smörgåsmat.

Välkommen!

DIN MATBUTIK!

ÖPPETTIDER ALLA DAGAR

8-21
0924-100 75


