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Boulèkväll i Vitå        17 maj
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Midsommarfirande vid Storåbron i Vitåfors   21 juni kl 12-15

Gudstjänst och auktion i Tallberg    23 juni

MISSA INTE!

En ödesdag för oss alla i Vitådalen....... eller?
Vi har varit med om kommunens försök om att lägga ned Vitåskolan både 2015 och 2016, men till slut klarat oss. Nu 24 april togs beslutet att definitivt göra det av 
Barn- och utbildningsnämnden. En nämnd har alltså upphävt kommunfullmäktiges beslut från 2016, där både Vitå-skolan och Klöverträskskolan fredades. Till råga på 
allt så har kommunalrådet Niklas Nordström med rötterna i övre Vitådalen, skriftligt övertygande lovat att Vitåskolan skulle vara kvar. Förskolan i Jämtön fick samma 
ödesdigra besked, liksom några andra skolor och förskolor.                                        
Det har nu också framkommit hur den framtida skolstrukturen verkligen är tänkt i Luleå Kommun. Det är ingen rolig läsning för någon, speciellt  inte för landsbygden.

Mer finns att läsa på sid 10

Foto Pontus Johansson
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En annan som skall skämmas är kommunal-
rådet och min bästa kompis i ungdomens 
dagar Niklas Nordström, jag är så besviken på 
dig, hade du velat åka från Långsel till Råneå 
varje dag i din ungdoms dagar??

Men sammanhållningen, kompetensen och alla 
hejarop från både stad och framförallt lands-
bygd i hela Sverige gör att ni som vill lägga ner 
Vitådalen kommer att få ett otroligt motstånd 
från rädda Vitåskolan innan detta beslut har 
vunnit laga kraft. 

Mitt alldeles personliga tips, starta friskola för 
även om vi vinner denna gången så kommer 
de igen och igen och igen, med nya försök att 
stänga. Och avslutningsvis självklart så har ni 
Vitå BKs helhjärtade stöd i er kamp, 
tillsammans är vi starka #viärlandsbygd. 

Ovan  skrivna text är Mårten Larssons privata 
åsikter och ingen annan skall ta ansvar för 
dessa annat  än jag. Och fotbollen då, ja i detta 
nummer får den stå åt sidan för viktigare saker. 

Mårten Larsson 6 år  i Vitåskolan och det blev 
folk av mig trots det :)

Ja 2019 vad skall bli av detta året? Ska det bli 
mörkers mörker med en stängd Vitåskola? 
Politikerna är duktiga på att prata om en 
levande landsbygd, men när det kommer till 
beslut går det i motsatt riktning. Politikerna 
vill gärna vara med och heja fram och frottera 
sig med Greta Thunberg, men det hon säger 
är ju att vi ska inte ha en massa onödiga färder 
på våra vägar, och då bör man ju ha nära till 
sin skola. Dessutom är det ju från landsbyg-
den som större delen av maten på våra bord 
kommer, och vem skall producera den om all 
samhällsservice urholkas. 

I fallet nedläggning av Vitåskolan och Jämtöns 
förskola så var det 8, ja ni ser rätt åtta 
personer, 6 socialdemokrater och 2 moderater 
som har tagit sig rätten att lägga ner Vitå-
dalen, visst är det otroligt att 8 personer sitter 
på denna enorma makten. 

Jag blir dock riktigt varm i hela kroppen då jag 
ser det otroliga engagemanget som rädda 
Vitåskolan har lyckats uppbringa. Jag skulle 
säga att det håller på att bli en folkrörelse 
med ringar på vattnet över landsbygden i hela 
Sverige. Det är också fantastiskt att se vad icke 

Vitådalsbor gör i denna kampen, vi har Pontus 
och då måste man ju bara nämna denna insam-
lingen som först var satt till 50 000kr, men som 
snabbt ändrades till 100 000kr och nu i 
skrivande stund är uppe i 220 000 kr, där så 
mycket folk och företag har skänkt pengar. Bara 
av den anledningen, och att över 2000 
personer demonstrerar dagen före beslutet 
om skolorna och förskolorna, borde ju få 
politikerna att öppna ögonen och rannsaka sig 
själva med frågorna -tänker vi fel nu? -gjorde vi 
fel nu? Men självinsikten verkar bristfällig. 

Sen har vi ju Tomas som högt och ljudligt tar 
en intern strid för sin bygd, men tyvärr för döva 
öron på högsta nivå. Leif och Gerd på lokal nivå 
är på Tomas linje, men Anja som satt bredvid 
mej och åt tårta då Vitåskolan räddades första 
gången och blivit satt till ordf i nya landsbygds-
rådet verkar nu ha glömt varför hon var och åt 
tårta i Vitå, för inga uttalande från henne kan 
tolkas på annat sätt än att hon ville lägga ner 
Vitåskolan och Jämtöns förskola denna 
gången. Ändå tar hon på sig att vara  
ordförande  för landsbygdsrådet, skäms på dig. 

Vad skall bli av 2019?

Mårten Larsson
Ordförande

Helgen 21-22 juli ges alla i Vitådalen (även Strömsund och mot Långtjärn) 
möjlighet att ha sitt eget arrangemang. Vi samordnar och ni kanske vill ha 
loppis, visa lite djur, sälja fika e.d.

Det kostar inget annat än ert engagemang och vi hoppas att så många som 
möjligt vill bidra på något sätt, om inte annat som besökare

Meddela bara vad ni vill göra till Ida Jonsson 073-844 76 72 
i god tid så sköter vi annonseringen på Fb och genom affischering. Karta över 
Vitådalen var evenemang finns kommer att upprättas så att besökarna hittar

VITÅDALSLOPPIS OCH/ 
ELLER GÅRDSARRANGEMANG

MIDSOMMARFIRANDE 
vid Storåbron i Vitåfors

Midsommarafton 
Lördag 21 juni kl 12-15

Välkommen
/Vitå BK

Dans och Lekar. 
 Mingel och Servering

Ankrace!!

Allas vår Nisse har nu tyvärr lämnat oss i stor sorg 
efter en kort sjukdomstid. Han blev 82 år och var 
verksam med sina dagliga sysslor tills i somras då 
han fortfarande var i god vigör.

Nisse har under sitt yrkesliv arbetat som snickare. 
På sin fritid har han skött om sin älskade skog för 
handkraft, inga skogsmaskiner alltså. Nisse har i 
hela sitt liv varit en flitens man och hans hälso-
samma livsstil har säkert gjort att han också orkat 
med tungt skogsarbete. Hans övriga fritidsintressen 
har främst varit älgjakten och bärplockningen.

I yngre dagar var han en lovande skidåkare. 
Fotbollen i sin hemförening Vitå Bollklubb har 
alltid legat honom varmt om hjärtat. I många år 
spelade han forward och med sin oömma spelstil 
bidrog han ofta till lagets framgångar och gjorde 
också sina medspelare bättre. Efter avslutad karriär 
har han många år fungerat som fotbollsordförande. 
Många telefonsamtal har det blivit genom årens 
lopp på den posten. När det skulle göras något som 
klubben kunde få in pengar på, då fanns Nisse 

Minnes�d öv� Nils H�mf�s, Vitå
alltid där för fixa och hjälpa till. Han har alltid 
varit en trogen supporter och manat på spelarna 
för lagets bästa

Nisse sörjes närmast av sambon Hjördis, 
syskonen Kerstin och Henry med barn och 
barnbarn.

Vi i Vitå Bollklubb känner också att det blivit ett 
riktigt tomrum efter en saknad vän och profil

Vila i frid!

Så var 50-årsjubileumet avverkat. 
Något som hållit på så länge är mer 
än en tradition kan tyckas.

Året var 1969 och någon kläckte en 
idè om en skidtävling, fast inte en 
vanlig. På 50-talet anordnades 
riktiga skidtävlingar i Vitå med minst 
länseliten deltagande samt lokala 
förmågor.

Första 10-20 åren var det gemen-
sam start, startskottet med gevär. 
Vann gjorde den som kom närmast 
en ideealtid som polisen hade 
bestämt. Mycket räknande hit och 
dit innan alla fick sin placering och 
ett välförtjänt pris. Detta var ju innan 
datorer börja styra vår värld. Minns 
att det var ett väldigt populärt 

Familjeskidtävlingen/ Tipspromenad 2019
evenemang. Både gubbar och 
gummor samt barn deltog. Långt 
över 100 startande var det också.

Är dock inte helt säker på att 
paltserveringen var med allra första 
åren, men sedan har den varit ett 
viktigt inslag. Hemgjord palt med 
fläsket utanför som den lokala 
tradtionen  föreskriver.

Tipspromenaden lade vi till som 
alternativ någon gång på 90-talet. 
En del åker nu både skidor och går 
tipsrundan innan palten. Nu för tiden 
brukar deltagarantalet vara 60-80, 
lite beroende på vädret. Ca 100 
paltportioner brukar också serveras

Intervju med tränare Ludvig inför 2019.
Hur har det sett ut med träningar inför säsongen? 
‣Gänget har tränat bättre i år, vi har sprungit före varje träning i arcus, 
  och träningsnärvaron har varit högre på de flesta.

Har ni spelat några träningsmatcher?
‣Ja vi har spelat fyra, en vinst, en oavgjord och två förluster.

Vår brukar ju innebära DM, har ni varit med där i år?
‣Ja vi spelade match i DM så sent som igår och då vann vi den andra  matchen och 
   det betydde gruppseger, så vi är klara för kvartsfinal. Motståndet i kvarten är inte 
   lottat och med lite tur så blir det en hemma match, och då hoppas jag verkligen att 
   publiken kommer till Vitå IP.

Seriepremiär mot Öjebyn borta den 4/5?
‣ Nej i sista stund så har Öjebyn dragit sig ur serien så premiär blir Nybyn borta den 
   13e maj och därefter hemmapremiär den 19e maj mot IFK Arvidsjaur 2.

Hemmapremiären så ska ni hedra Nils Holmfors.
‣Ja det är ett självklart beslut från styrelsen att vi spelar i sorgband i hemma-
   premiären. Nisse har under större delen av sitt liv gett otroligt mycket till 
   föreningen. Det kommer kännas tomt utan Nisse.

Något annat att tillägga?
‣Ja jag hoppas att ni många söker er ner på Vitå IP. För att heja på oss, heja på 
  ungdomarna, ta en glass, spela boule eller varför inte träna på nya utegymmet. 
  Vi ses där i sommar.
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Ny, om- och tillbyggnader • Reparationer
• Allt för bygget • Bilrutor och 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 7.00-17.30 • Lördag 10.00-13.00

.. ..

Vi utför hela
installationen

Samarbete med Energiborr i Töre.

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

– en kontakt och fast pris 
bara några av fördelarna.

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

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

Lisbeth Aidanpää, 
kontorschef

Thomas Lundström, 
rådgivare

Mats Selberg, 
rådgivare

0920-194 15
Murbruksvägen 10

973 45 LULEÅ

Välkommen till en lokal 
bank som tar lokala beslut.

Vi är en bank som vill ha långa och bra relationer med våra 
kunder. Det kan vi bara uppnå så länge du som kund är nöjd. 
För att du ska bli nöjd lägger vi fokus på dig och dina behov. 

Och genom att finnas där i din vardag.

handelsbanken.se

Annons_96x106.indd   1 2017-09-27   16:29:38

Ny serie, nya motståndare.

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
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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

 

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

Råneå • 0924-100 90

070-6164586 
070-6098100
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Johan Öhman 

070-675 82 14

  

När du ska köpa eller sälja 
HUS | FRITIDSHUS | BOSTADSRÄTT 

JORDBRUKSFASTIGHET 
 

Välkommen att kontakta mig! 

HANS ANDERSSON | FASTIGHETSMÄKLARE 

MOBIL: 070-659 18 46 | KONTOR: 0920-22 22 04 

hans.andersson@maklarhuset.se 
 
 

SP
A

RA
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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 överblivna metaller. 

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

Tänk på att skrot kan indelas i järnskrot, aluminium, koppar, rostfritt och kabel. Information hur detta sorteras 
kommer att finnas vid containern. 
Exempel på vad ni kan lämna:
Plåtburkar, rörstumpar, cyklar, fälgar, värmeelement, krokig spik, bildelar, motordelar, jordbruksredskap, järn-
spisar. 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
Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Namn: ________________________________________     Adress: ________________________________________________________________

Vinnare av annonsklipptävling nr 4, 2018 Barbro Westin Råneå och Anna-Lena o Hans Larsson i Vitå

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

Råneå • 0924-100 90 Uthyrning av skylift och 
fordon av alla sorter 

Säljer, monterar och 
underhåller alla Prido portar

Däckservice personbilar, traktorer, 
lastbil och entrepenad

 Eero Tallus   N.Prästholm 401

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: 
Janette Ek 070-308 71 55 och

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

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.

 

 
Under maj månad: 550 kr (ord pris 650 kr) 
(kinesiologi och/eller käkledsbehandling) 

 

Välkommen att boka tid: 
070-382 66 97 eller angelaskinesiologi@outlook.com 

(Bergnäsvägen 15, Luleå eller Vitåskatan 6, Vitå) 

Nackproblem? 
Värk och nedsatt rörlighet i axlar/armar? 

Ont i ryggen? Smärta i höfter/bäcken? 
Stressad? Utmattningsproblematik? 

Spänningar eller värk i käkarna? Huvudvärk?
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Även om skoterföret inte har varit det bästa i år så har sko-
terklubben anordnat de årliga aktiviteterna.

Ärtsoppan i Kristinakojan bjöd på nästan 10 plusgrader och 
därmed även mycket folk efter lederna. Ärtsoppan som 
kokades på nio kg ärter var slut innan första timmen hade 
passerat. Det var parkerade skotrar en lång bit efter leden. 
Efter 25 år är det fortfarande lika uppskattat att träffas och 
umgås och för de som inte åt soppan fanns kaffet kokandes 
över elden.

Caféet den 2 mars var också välbesökt, trots att det var en 
skoterdag i Kängsön och världscupen i skidor samma dag. 
Som vanligt fanns både gott fika och baguetter och de som 
inte tog skotern kom med skidor eller bil. Det är den stora 
fördelen att ha cafét i Forshedgården, så även de som inte 
är skoterburna kan komma och träffa folk och äta lite gott. 

Säsongen har precis avslutats i och med familjedagen på 
långfredag, även denna i Forshedsgården. Här fanns den 
årliga tipsrundan som gav vinster till alla som var med och 
kämpade om äran. 
Grillen gick varm hela dagen och kön till hamburgarna var 
som vanligt lång. Även goda våfflor och fika fanns för den 
som var sugen. Några tappra själar körde skoter medan de 
flesta parkerade bilen efter vägen.

Vitådalens skoterklubb vill tacka för den gångna säsongen 
och påminna om vår ”städ och ved-dag” den 29 juni 
kl. 10.00 då vi fortsätter fräscha upp Kristinakojan och 
förbereder för kommande säsong 

Vitådalens skoterklubbs säsong 2019

Trots ymnigt snöfall senaste veckorna och lite gråkallt väder dagarna 
innan blev det hyfsat väder denna lördag. Skoterföret var inte det 
bästa men trots det hade många tagit sig till Djupträsk i år.

Vi var 33 vuxna och 2 barn som fiskade. Därutöver några som bara 
umgicks och åt hamburgare. Stundtals lång kö vid hamburgerdisken. 
Fisken var inte på taget idag, några napp var det och Lotta hade en 
uppe i hålet men mer blev det inte. Besök gärna sjön någon annan 
gång för vi vet att det går få fisk. Kanske blir dom skrämda av många 
borrhål och skotrar som kör på isen?

Vi från fiskesektionen i Vitådalens skoterklubb vill tacka alla tappra 
men även ett stort tack till våra sponsorer. Behållningen från detta 
arrangemang går oavkortat till plantering av mer fisk. 
Välkommen åter nästa år.

Vitådalens skoterklubb

Pimpeldag Djupträsket 23 mars 
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Det har varit en hektisk vår för oss alla i Vitådalen. Troligen för många andra på lands-
bygden och vissa stadsdelar också. Detta evenemang var planerat till 6 april, men en 
demonstration för skolornas och landsbygdens bevarande är livsviktig. Därför flyttades 
detta fram en vecka och jag tror det ändå blev ganska lyckat. Pubaftonen avverkades 
dock på utsatt datum.

Tidigare år har denna dag kallats Vitådalsracet, med skotercrosstävlingar som 
huvudnummer och avslutats med pubafton på kvällen.

VårVitådalsdagen 2019

P.g.a. väldigt mycket ideellt arbete med att anlägga banan och i övrigt dyra omkostnader har vi sett att vi 
kanske måste göra ett omtag. Inte för att evenemanget någonsin gått back ekonomiskt. Snarare att marginalen varit för liten efter allt 
slit.

Därför planerade vi att göra något annat denna gång. Vi i det sammanhanget är Vitådalens skoterklubb, Vitå Bygdegårdförening och 
Vitå Bollklubb. Vi hade planeringsmöten inför och till slut enades vi om programmet för denna dag. Det skulle bara bli en vanlig enkel 
familjedag utan entrèavgift med div olika möjligheter att förströ sig. Hundspann, ponnyskjutsar i vagn, barnskoter, bandvagnsturer, 
stockeld, loppis, visning av brandbil, visning av veteranskotrar, visning av rallybilar, trekamp och snöskulpturtävling. Vidare grillades 
hamburgare och såldes fika.

Vi tyckte själva det blev hyfsat lyckat, men vi är tacksamma för synpunkter som kanske förbättrar och utvecklar evenemanget till nästa 
år. För nog blir det även nästa år

/Arrangörsföreningarna

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

Välkommen till Norrlands största 
husbil- och husvagnshandlare!

HUSBILAR OCH
HUSVAGNAR

Allt inom gräv- och 
traktorarbeten

0924-300 73
B-G 070-675 82 12
Fredrik 070-675 82 11
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Fiskevatten

Lokaler att hyra

VITÅDALEN

2019

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

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

och pendlingsavstånd till Luleå, Kalix och Boden.

Här erbjuds föreningsliv, naturupplevelser, bra fiskevatten

och bad i sjöar, älv och hav.

Välkommen!
Byar i samverkan

Sugen på att  spela  
fotboll 2019?

Div 5 herrar
Kontakta Mårten Larsson, 
070-6906544

För yngre, födda -00 eller senare
Kontakta 
Mårten Larsson 070-6906544 eller 
Karin Engfors 073-8447370

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

inga andra avgifter.

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.
Mossaträsk - Där gäller dygnskort i Hovlössjön.
Fiskekort: Sven-Erik Drugge 070-672 01 86
Monica Hansson 070-204 96 66. 
Annika Drugge 070-524 92 32, 
Greta Roos 0924-620 31 eller 070-239 95 95
Båt för uthyrning, nyckel hos Sven-Erik Drugge. 

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

Mettråsket
Premiär: 8 juni 2018 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
Sten 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, 
Vildmarkshopen, 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 07-6042090 

så ordnar vi detta. 
Vi har av SDR beställt utdelning 

till samtliga postlådor i 
Vitådalen, även de som har 

”reklam, nej tack”. Vi anser att 
tidningen är viktig information 
för Vitådalen också. Vill man 

inte läsa, går den ju att bränna. 
Trots vår beställning har det ändå 

visat sig att utdelningen inte 
fungerar till 100%.

Forshedsgården
Plats för 60 personer, fullt utrustat kök.
Bokning: Margaretha Roos 0924-620 32
            070-668 39 29

Bagarstugan i Forshed
Bokning: Stina Roos 0924-620 33

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

Vitå Bygdegård
Bokning: Elisabeth Öhman 070-675 82 33

Bagarstugan i Vitå
Bokning: Ulla Johansson 0924-300 77

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

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

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

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
Församlingsexp i Råneå 0924-577 50

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

Vill du använda 
Vitå BK:s utegym? 

Gör så här. Bet m.kort
via swish 0706042090 

(Gunnar) eller kont! 
Sedan, träna på!
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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 Lundström  

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 Easterlinge
Suppleanter Stefan Westman & Amanda Peters

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!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Juni
7 Fiskepremiär Metträsket
8 Gäddfisketävling, Jämtön
21 Midsommarfirande Storåbron Vitåfors
23 Gudstjänst och auktion i Tallberg
29 Städ och Veddag i Kristinakojan. Kl. 10.00
29 Jämtödagen
30 Strömmingsfest i Forshed kl 12-15

Juli
5-7 Högsödagarna
6 Natur- och kulturvandring till Lövberget
 m Gunnar Johansson. Start kl 10 vid  
 Forshedsgården. Medtag fikakorg!
20-21 Vitådalsloppis
27 Fotb Dag och Sommarfesten i Vitå

Augusti
3 Grävardagen Vitåfors
10 Musikcafè i Forshed kl 13-15.  

Oktober
13 Årsmöte Vitådalens Skoterklubb, 
 kl. 15.00 i Vitå.
27 Hantverksmarknad i Vitå

November

December
1 Vävstugans julmarknad Högsön
13 Luciafirande Jämtön
25 Julotta Jämtön

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.

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.
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Forts skolnedläggningar och demonstrationer från sid 1

På mindre än en månad har Luleå Kommun, genom 
Barn- och utbildningsförvaltningen (Buf) och Barn- och 
utbildningsnämnden (Bun), påbörjat utarmningen av mindre 
skolor och förskolor, i huvudsak på landsbygden.

I vårt område är det Vitåskolan och förskolan i Jämtön som 
nu är nedlagda om inget händer. Mer är tydligen på gång 
och då lär förskolan i Vitå också ryka.

Vi har en stor arbetsgrupp till ”Rädda Vitåskolan” som är en 
del av nätverket ”Hela kommunen ska lära och leva”. Det 
innebär att alla skolor samarbetar mot nedläggningarna.

Tycker nog att ”vår grupp” är den som är mest van att 
handskas med dessa frågor. Vi har trots allt överlevt två 
tidigare nedläggningsförsök, mest tack vare vår egen 
förmåga. Det ledande partiet S hävdar dock att det är 
deras förtjänst.

Samma parti har nu trots löften innan valet, gjort det igen 
och nu på riktigt. Beslutet är taget av en nämnd, som alltså 
upphävt det Kf beslutade om 2016, att Vitåskolan skulle 
vara kvar.

Tack vare alla fantastiska människor som bidragit till vår 
kamp har vi nu samlat in ca 230.000:- på 3 veckor. Pengar 
som kommer att användas till juridisk hjälp vid överklagnings-
processen som just startat. Ev pengar som blir över ska 
användas till något för barnen i Vitådalen

Bakgrunden till hela detta är att Kf antog en tilläggsbudget 
som antydde att kommunen behövde spara ca 370 miljoner 

på 4 år. I detta får Buf sin beskärda del och skolchefen var 
ju snabb att utpeka vilka 7 skolor och förskolor som skulle 
bort i första svängen. Ni minns säkert annonserna med 
”det går bra för Luleå”. En konsultrapport skriver kommun-
ledningen något helt annat på näsan. Bristfälliga 
besparingskalkyler har visats upp, men bara vad Buf skulle 
spara. Vad den verkliga besparingen för hela kommunen 
torde ligga runt 30% på uppgivna belopp.

Hittills har en demonstration ( 6 april) hållits under mottot, 
”Nu får det vara nog” där Lothar Bellgard i Jämtön var 
initiativtagare. Uppskattningvis närmare 1000 personer 
bevittnade detta

Nästa demonstration, 13 april var ett demonstrationståg 
med ca 2000 deltagare. En mäktig uppvisning över folkets 
vilja. Initiativtagare nu ”Hela kommunen ska lära och leva”

Vad som nu alltså händer innan något slutgiltigt kommer är 
att en överklagan- och juridisk process inleds. Vi vet ingen 
tid, men hoppas det drar ut så pass att inga nedläggningar 
går att genomföra så fort.

Om vi skulle ”förlora”är nog ett friskolealternativ det troligas-
te, men mer om det i så fall i nästa nummer …....

Det �nns nu en pågående namninsamling mot 
"Framtidens skola". Underskrifterna sker på lista med 
namn, person nr och  adress. Man måste också vara 
skriven och ha rösträtt i kommunen. Skriv på om du delar 
uppfattningen! Finns även att skriva ut egena listor på 
"Rädda Vitåskolan" på Fb. Låt släkt, vänner, arbetskamrater 
m.m. skriva på. OBS! Mycket viktigt att också listorna blir 
inlämnade enl anvisning.

Kampen för skolan
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Barnklassen vanns av Anna Johansson på 967 gram. I 
öppen klass hade vi en segrare från Älvsby spfk, Hannu 
Ruonala på 9385 gram. Även en del lokala fiskare från 
Råneå Sportfiskeklubb och närområdet höll sig framme i 
resultatlistorna.

Är ni intresserade av fiske så hör av er till Råneå Sportfiske-
klubb, en aktiv förening men vi behöver fler utövare. Lokalt 
har vi ungdomarna Daniel Bergman, Jonny Storelv och 
Andre Storelv Karlsen från Jämtön som ligger i Sverige-
eliten. Vi skulle behöva fler ungdomar, vi andra börjar bli 
gråa och tunnhåriga.

Resultat Barn
1. Anna Johansson......................967 gram
2. Lukas Hägglund.......................153 gram
3. Melker Söderholm....................106 gram

Resultat Ungdom
1. Jonny Storelv Råneå Spfk.......9185 gram
2. Anton Attola.............................2302 gram
3. Eetu Kinnunen.........................2073 gram

Resultat Öppen klass
1. Hannu Ruonala Älvsby Spfk....9385 gram
2. Jana Jaako Råneå Spfk...........9265 gram
3. Ulf Keinström Luleå Spfk..........8958 gram 

Komplett resultatlista finns att se på Luleå Sportfiskeklubbs 
hemsida under resultat/blandade tävlingar.

Jämtöns AIK anordnade traditionsenligt JÄMTÖNAPPET 
söndagen den 31/3 2019. Utgång från Jämtösund. 140 
fiskare spred sig som en solfjäder över tävlingsområdet. 
Vädret denna dag passande för pimpelfiske. För dagen 
mycket tröga abborrar. Braxarna piggnade till i slutet av 
tävlingstiden, detta i närheten av start och målområdet. 

Det var många deltagare från vårt östra grannland, av 
dessa var många högt upp i resultatlistan. Även lokala 
fiskare höll sig framme i topp, t.ex. segrade 
Jonny Storelv Jämtön (Råneå spfk) i ungdomsklassen 
med imponerande 9185 gram.

JÄMTÖNAPPET

Anna Karin Sturk, Luleå

Marina Sundqvist, Råneå Sportklubb

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 

Vitåskolan och Jämtögårdens förskola är hotade och osäkerheten om 
framtiden ligger som en vår filt över bygden. Detta drabbar naturligtvis 
barnen hårt, för vissa av barnen på skolan är detta dessutom tredje gången 
som de måste uppleva detta. Tredje gången! 

Vi måste göra något roligt för barnen! Idén kom upp i arbetsgruppen Rädda 
Vitåskolan och snabbt gick man från tanke till handling. På påskafton 
anordnades en familjetillställning för alla i Vitådalen med korvgrillning, fika 
och ponnyridning. Solen sken och humöret var gott. Rätt som det var visade 
det sig att påskharen hade varit på besök och gömt godispåsar till alla barn 
inne på förskolans gård. Intensiv aktivitet uppstod då alla barnen sökte sina 
godispåsar.

Tack för ett trevligt arrangemang! 
Ett speciellt tack till Coop i Råneå som hjälpte påskharen och till 
”påsk-ponnyn” Japp och hans kompis som tålmodigt lät barnen rida, 
varv på varv runt kyrkan.

Påskharens besök i Jämtön Snöskulpturdagen i Vitåskolan 2019

Denna dag har blivit en fin tradition och må det så få fortsätta. Barn, 
föräldrar, morföräldrar m.fl samlas i några olika blandade lag för att få till 
figurer i snön. Genom årens lopp har många fina skulpturer så småning-
om smält ner. Denna dag var väldigt varm och någon timme senare var 
mästerverken förvandlade till oigenkänlighet, mer eller mindre.
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Sörsidan 9, 
tel 0924-230 19  
Välkommen in till oss!

 

Många färger!

300 st
inkl enfärgstryck

1.990:- + moms

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

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

att välja bland

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

Mats Widgren

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: 
Janette Ek 070-308 71 55 och* 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!  

Uthyrning av skylift och 
fordon av alla sorter 

Säljer, monterar och 
underhåller alla Prido portar

Däckservice personbilar, traktorer, 
lastbil och entrepenad

 Eero Tallus   N.Prästholm 401

Strömsundshemmet 24-25 aug kl 11-16
Vi söker lokala utställare/ hantverkare/ försäljare och matproducenter!

Hos oss kan ni hyra bord alt ta med eget. 
Kostnad bordshyra 300:-/ 2 dagar, säng 300:-/ 2 dagar, stuga 600:-/ 2 dagar

Upplysning 0768-133081 eller  stromsundshemmet@gmail.com

Mat och Hantverksmarknad i naturskön miljö
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Vilken förmån vi Vitåbor haft som nästan dagligen ändå sedan slutet på 
november haft denna tjädertupp i vår närhet. Under kallaste vintern var han 
inte synlig alla dagar, samt nu då kanske kanske han går i friartankar. Vissa 
dagar övrig tid har den befunnit sig i ett ganska litet område ca 500 m från 
skolan.

Otaliga bilder har tagit på denna underliga figur. Eftersom den varit så 
social och orädd har den ju gått att komma så nära, utan att den blivit 
skrämd.

En sak är då säker, skolbarnen vet hur en tjädertupp ser ut

 Tjädertuppen ”Ferdinand” 
är fortfarande en av oss!

Maj
2019-05-04 16:00 Hedens IF - IFK Arvidsjaur FK 2
2019-05-06 20:00 Boden City FC - Vittjärvs IK
2019-05-06 20:00 Älvsby IF Lag 2 - Bergnäsets AIK 3
2019-05-07 20:00 Luleå SK 2 - Nybyns IK
2019-05-12 16:00 IFK Arvidsjaur FK 2 - Luleå SK 2 
2019-05-13 19:00 Nybyns IK - Vitå BK
2019-05-13 19:00 Hedens IF - Vittjärvs IK
2019-05-13 20:00 Bergnäsets AIK 3 - Boden City FC
2019-05-19 16:00 Vitå BK - IFK Arvidsjaur FK 2
2019-05-20 19:30 Hedens IF - Bergnäsets AIK 3
2019-05-20 20:00 Boden City FC - Älvsby IF Lag 2
2019-05-22 19:00 Luleå SK 2 - Vittjärvs IK
2019-05-27 19:00 Vittjärvs IK - Vitå BK 
2019-05-27 19:00 IFK Arvidsjaur FK 2 - Nybyns IK
2019-05-27 19:30 Älvsby IF Lag 2 - Hedens IF
2019-05-27 20:00 Bergnäsets AIK 3 - Luleå SK 2

Juni
2019-06-03 19:00 Hedens IF - Boden City FC
2019-06-03 19:00 Nybyns IK - Vittjärvs IK
2019-06-03 19:30 Vitå BK - Bergnäsets AIK 3
2019-06-03 19:30 Luleå SK 2 - Älvsby IF Lag 2
2019-06-06 13:00 Boden City FC - Luleå SK 2
2019-06-06 18:00 Bergnäsets AIK 3 - Nybyns IK
2019-06-06 18:00 Vittjärvs IK - IFK Arvidsjaur FK 2
2019-06-06 18:30 Älvsby IF Lag 2 - Vitå BK
2019-06-08 14:00 IFK Arvidsjaur FK 2 - Bergnäsets AIK 3
2019-06-10 18:30 Nybyns IK - Älvsby IF Lag 2
2019-06-10 19:00 Vitå BK - Boden City FC
2019-06-12 19:00 Luleå SK 2 - Hedens IF
2019-06-17 18:00 Boden City FC - Nybyns IK
2019-06-17 19:00 Hedens IF - Vitå BK
2019-06-17 19:30 Älvsby IF Lag 2 - IFK Arvidsjaur FK 2
2019-06-17 20:00 Bergnäsets AIK 3 - Vittjärvs IK
2019-06-23 16:00 IFK Arvidsjaur FK 2 - Boden City FC
2019-06-24 19:00 Vitå BK - Luleå SK 2
2019-06-24 19:00 Vittjärvs IK - Älvsby IF Lag 2
2019-06-24 19:00 Nybyns IK - Hedens IF

Juli
2019-07-28 15:00 IFK Arvidsjaur FK 2 - Hedens IF 
2019-07-29 19:00 Vittjärvs IK - Boden City FC
2019-07-29 20:00 Bergnäsets AIK 3 - Älvsby IF Lag 2
2019-07-31 19:00 Nybyns IK - Luleå SK 2

Augusti
2019-08-04 16:00 Luleå SK 2 - IFK Arvidsjaur FK 2
2019-08-05 19:00 Vittjärvs IK - Hedens IF
2019-08-05 19:00 Vitå BK - Nybyns IK
2019-08-05 20:00 Boden City FC - Bergnäsets AIK 3
2019-08-11 16:00 IFK Arvidsjaur FK 2 - Vitå BK
2019-08-12 19:00 Vittjärvs IK - Luleå SK 2
2019-08-12 19:30 Älvsby IF Lag 2 - Boden City FC
2019-08-12 20:00 Bergnäsets AIK 3 - Hedens IF
2019-08-17 13:00 Hedens IF - Älvsby IF Lag 2
2019-08-19 19:00 Vitå BK - Vittjärvs IK 
2019-08-19 19:00 Nybyns IK - IFK Arvidsjaur FK 2
2019-08-19 19:30 Luleå SK 2 - Bergnäsets AIK 3
2019-08-22 19:00 Vittjärvs IK - Nybyns IK
2019-08-22 20:00 Boden City FC - Hedens IF
2019-08-23 19:00 Älvsby IF Lag 2 - Luleå SK 2
2019-08-23 20:00 Bergnäsets AIK 3 - Vitå BK
2019-08-25 16:00 IFK Arvidsjaur FK 2 - Vittjärvs IK
2019-08-26 19:00 Vitå BK - Älvsby IF Lag 2
2019-08-26 19:00 Luleå SK 2 - Boden City FC
2019-08-26 19:30 Nybyns IK - Bergnäsets AIK 3
2019-08-31 13:00 Hedens IF - Luleå SK 2

September
2019-09-01 16:00 Bergnäsets AIK 3 - IFK Arvidsjaur FK 2
2019-09-02 19:00 Älvsby IF Lag 2 - Nybyns IK
2019-09-02 20:00 Boden City FC - Vitå BK
2019-09-08 16:00 Vitå BK - Hedens IF
2019-09-08 16:00 Nybyns IK - Boden City FC
2019-09-09 19:30 Vittjärvs IK - Bergnäsets AIK 3
2019-09-09 19:30 IFK Arvidsjaur FK 2 - Älvsby IF Lag 2
2019-09-15 16:00 Boden City FC - IFK Arvidsjaur FK 2
2019-09-16 18:00 Luleå SK 2 - Vitå BK
2019-09-16 18:00 Hedens IF - Nybyns IK
2019-09-16 19:00 Älvsby IF Lag 2 - Vittjärvs IK

SPELSCHEMA 2019

Bakre raden från vänster: Mårten Larsson, Oskar Sjöberg, Markus Tomtén, Ali Soltani, 
Viktor Hammar, Johan Ridbäck, Albin Kristoffersson, Arvid Granberg, Albin Nilsson, 
Mattias Wikström och Alexander Ullenius
Främre raden: Ludvig Ånhagen, David Marklund Lundin, Agustino Madeje, Niklas Torikka, 
Ludvig Carlsson, Pontus Andersson, Petter Karlqvist, Seladin Hasen och Ahmeed Zayed.
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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

AP Skog AB  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  070-692 20 31

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

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

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

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

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

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

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

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

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  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

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

Mäklarhuset Hans Andersson  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .070-659 18 46

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

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

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

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

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

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

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

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

Bilbolaget Luleå  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0920-203 200

Lars Bergs Skogsvård (2 st) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 070-382 86 02

Tack alla Ni som stöttat vår verksamhet med annonser och match bollar
Det kostar 300:- att skänka en matchboll – Kontakta Gunnar  Andersson, 070-604 20 90

MATCHBOLLAR

   

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  

 

 

 

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

Välkommen att kontakta oss!

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

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

Vi är ett arbetsintegrerat 
socialt företag!
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önskar Lennart o. Märit med sin glada personal!

Hjärtligt välkomna in till 
Råneå’s ledande Matbutik

Tel. butik 556 30

DEN FRÄSCHA
MATBUTIKEN I RÅNEÅ
HANDELSBODEN

ÖPPET ALLA DAGAR 9-21

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

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

Busstransporter
Idrottsresor, gruppresor,

arrangemang, m.m.

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!

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

www.eg-bygg.se

ENSTRÖM & GRÖNBERG BYGG

Br Andersson
Måleri

ulfmalare23@gmail.com

Avafors och Luleå

070-556 65 14
070-647 11 39

 

 
Under maj månad: 550 kr (ord pris 650 kr) 
(kinesiologi och/eller käkledsbehandling) 

 

Välkommen att boka tid: 
070-382 66 97 eller angelaskinesiologi@outlook.com 

(Bergnäsvägen 15, Luleå eller Vitåskatan 6, Vitå) 

Nackproblem? 
Värk och nedsatt rörlighet i axlar/armar? 

Ont i ryggen? Smärta i höfter/bäcken? 
Stressad? Utmattningsproblematik? 

Spänningar eller värk i käkarna? Huvudvärk?
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Klubbtidning från Jämtöns AIK/Vitå BK

URBAN BROSTRÖM
Kungsgatan 26 C Målarvägen 9
961 34 BODEN 955 31 RÅNEÅ

Implantatbehandling
enligt de två världsledande

systemen: Brånemark (Nobel)
och Straumann

Välkommen för konsultation!

0924-553 04

 

  MPV abNya

Malmströms
Plåt & Ventilation AB

0923-64 06 53

Utför allt inom branschen!

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

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
Ombud för Svenska Spel, ATG, Schenker och DHL

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

av olika sorters smörgåsmat.

Välkommen!

DIN MATBUTIK!

ÖPPETTIDER ALLA DAGAR

8-21
010-747 82 40

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: info@grafex.se
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Öka lönsamheten  
i ditt skogsbruk!
Planera åtgärderna på din fastighet.

 
God lönsamhet är rätt åtgärd i rätt tid.
Kontakta mig så hjälper jag dig med en 

 

skogsbruksplan och en handlingsplan.

www.norra.se

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

Per Anderssons
Skogsmaskiner AB

Högsön • 0924-320 12 • 070-669 28 88

Kvalitet i allt vi gör

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.


