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Midsommar
Gäddfisketävling

Skolan Div evenemang i 
olika byar Fotbollen

Vitådalsloppis        20-21 juli
Fotb Dag och Sommarfesten i Vitå     27 juli
Grävardagen i Vitåfors kl 12-15       3 aug
Uppträdande av JP Nyströms i Vitå FH               8 aug
Musikcafè i Forshed                               10   aug
Mat- och Hantverksmarknad i Strömsund  24- 25 aug

MISSA IN
TE!

Boksläpp i Vitå FolketsHus 
onsdag 7 aug kl 19.

Ordfirman /Karl Petersen.
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Helgen efter så är det dags för fotbollens dag 
på lördag den 27e juli. Där kommer det att vara 
massa ungdomsmatcher, byakamp och den 
klassiska matchen med olicensierade spelare. 
Hoppborg, grill, lotteri, fika mm mm bara kom
ma ner och mingla lite under dagen.

Det var allt för denna gången, vi ses på IP och 
glöm inte #viärlandsbygd. 

Mårten.

Ja så har ens 50-års dag passerat och jag vill 
passa på att tacka för all uppvaktning och alla 
gratulationer. Jag har ju inte facebook, men 
har sett att det florerat en bild där och är rörd 
över alla gratulationer, tack igen.

Så även föreningen, spelare och Jämtöns AIK 
tack så mycket för presenterna.

Nu över till väsentligheterna, hur har det gått 
för oss under våromgångarna? Jo vi har spelat 
riktigt bra, och var efter 5 omgångar obeseg
rade efter segrar mot Nybyn, Arvidsjaur, 
Vittjärv, Bergnäset och Älvsbyn. Sen har de
bästa lagen väntat på slutet och först ut var 
Boden City hemma, här förlorade vi med 3-0 
och gjorde nog vårens sämsta match här. 
Därefter var det dags för serieledarna Hedens 
IF borta, ett lag fullt av äldre rutinerade 
spelare. Vi gör en betydligt bättre match än 
mot Boden City, men förlorar med samma 
siffror.

Sista matchen för våren gick hemma mot 
Luleå SKs 2a lag. Tyvärr så förlorar vi efter att 
ha släppt in mål i sista minuten i varje halvlek. 
Förlusten skrevs till 3-2.

Det är bara att konstatera att vi är upp en nivå 
från ifjol, hur långt det räcker i slutändan får vi 
se till hösten. Kom ner och titta på matcherna 
under hösten.

En anledning till att vi blivit bättre är också att 
vårat pojkar 16 lag blivit bättre och fått in en 
handfull nya spelare. Mer om deras matcher 
och de yngsta på annan plats i bladet.

Det är mycket som händer i juli på Vitå IP, 
helgen 20-21 juli så kommer vi att vara en del a
v Vitådalsloppisen. Här kommer man att kunna 
ha sitt loppisbord på Vitå IP, om man inte vill 
vara hemma. Det är helt kostnadsfritt och bord 
finns också att låna. Vi kommer att ha kiosken 
öppen hela tiden och även grilla hamburgare 
under dagarna två.

Tusen tack för all uppvaktning!

Mårten Larsson
Ordförande

Intervju med tränare Ludvig efter våren.
Hur sammanfattar du vårsäsongen? 
‣Gänget har totalt sett tränat bättre i år, och det har även visat sig på planen, 
vi är ett snäpp bättre mot ifjol.
Efter 5 omgångar i topp av serien?
‣Ja vi började serien otroligt bra och vinsterna kom en efter en i början.
Men vad hände sen?
‣Ska vi vara ärliga så fick vi de tuffaste matcherna sist, men först av dem var Boden 
City hemma och då gör vi nog vår sämsta match. Därefter förlorar vi borta mot 
serieledande Heden, efter lite oturliga mål, men gör en betydligt bättre match. Det 
som är irriterande är förlusten mot Luleå SK 2. Men det är bara att kämpa på och 
försöka vinna så mycket som möjligt under hösten.
Och mitt i segerraden så hade ni storfrämmande av Lillpite på Vitå IP?
‣Ja det var nog många år sedan vi var i kvartsfinal i DM, och vi gav dem verkligen en 
match. Vi var med in i det sista men de kunde gå vidare efter att besegrat oss med 
2-1. Just nu så leder Lillpite den södra div 4 serien.
Något annat att tillägga?
‣Mycket händer nu på IP, Vitådalsloppis, Fotbollens dag, och massa fotboll. 
Hitta ner till IP.
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Så blev då ”lille ” Mårten också gubbe. 
Minns honom som en liten parvel som 
började spela fotboll som många av 
kompisarna. Minns också en gång när han 
under pågående match helt glömde bort 
varför han var på planen just då.
Tillsammans stod han och några kompisar 
och pratade om annat och motståndarna 
passade på att göra mål. Detta är dock 
glömt och förlåtet sedan länge.

Mårten har blivit, varit och är en fantastisk 
tillgång för en förening. Vi i Vitå BK har 
således haft tur att han valt att vara sin 
barndomsförening trogen, trots att han 
sedan länge bor i Rutvik med sambon 
Jenny.

Mårten valdes till ordförande redan 1990 
som 20-åring, således ganska ovan med 
styrelsearbete. Med god stöttning av 
resterande styrelse i början har ordförande-

Mårten Larsson 50 år

skapet, har följande 30 år gått som på 
räls. Vet inte om Vitå BK är en ovanligt 
trevlig förening, men något är det. De 
flesta styrelsemedlemmar blir kvar 
väldigt länge. I många andra 
föreningar får man ingen kontinuitet 
genom ständiga förändringar p.g.a. av 
avhopp alltför tidigt. Nu är det ju inte 
heller så att styrelsemedlemmarna 
klamrar sig fast och inte vill ha nytt 
blod. Vi försöker få in nytt folk och 
lyckas då och då. Undertecknad som 
tillsammans med Cenneth Löf haft 
kontinuerligt styrelseuppdrag i 49 resp 

48 år, som kassör resp sekreterare är ”gamlingarna”. En 
styrelsetopp med tillsammans127 år, kanske är något 
slags rekord …...?

Där blev det en liten parentes och utflykt från ämnet....., 
så åter till Mårten

Mårten har således varit ordf i 30 år, ungdomstränare, 
seniortränare, materialförvaltare, spelare, domare, fixare, 
m.m. ännu längre och håller på fortfarande. Eldsjäl eller 
galning ….? Förmodligen både och ….

Mårten blev också välförtjänt vald till årets ledare i Luleå 
Kommun för drygt 10 år sedan

Födelsedagen firades någon dag innan i hemmet med 
styrelsemedlemmar, släkt och vänner. Dessutom 
glunkades om något Skåneäventyr som fortsättning på 
firandet

Från föreningen fick han några presenter i form av 
blomma, flygbiljett med bygdens eget flygbolag, samt ett 
bidrag till eget påhitt

/Gunnar Andersson
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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
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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 1, 2019 Greta Roos i Forshed och Irene Broström i N Niemisel 

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

Kontakt: Swedbank Luleå 
Tel: 0920-392 02  

När: Vardagar kl. 10.00-16.00 
Torsdagar kl. 10.00-18.00 
 

Boendekollen - se 

över helheten!  
 
 

I Boendekollen får du överblick över hela din boendeekonomi. Vi hjälper dig med 

buffertsparande och juridiskt stöd om du behöver det. Tillsammans ser vi även till att 

du har rätt försäkringar – för dig själv, familjen och ditt boende!  
 
 
 

  

  

  

  

Trygghet!  

  

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 
 
 

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

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

för

2019
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Mieko Gäddfisketävling 2019-06-08

Tävlings vädret visade sig från en gudomlig 
sida då solen sken från en klarblå himmel 
med lite vind på havet.

Vi lyckade även i år att ha en huvudsponsor i 
Miekofishing som vi är så stolta över för att 
de för 9 året i rad är vår huvudsponsor.

Det var svår fiskat både i havet och i älven 
vilket är ovanligt och än mer ovanligt att det 
är svår fiskat på båda ställena brukar var det 
ena eller det andra som dominerar.

Men glädjande nog så återkommer våra 
tävlande från Göteborg för tredje året i rad 
och detta år så hade deras lokalkonkurrenter 
sökt sig till vår tävling för att överraska dem.

Förstagångsdeltagarna från Göteborg var 
Kalle Cederblad och Mattias Fransson vilka vi 
välkomnar att deltaga fler år framöver.

MBS Guiding har lockat dessa tre kompisar 
från Göteborg för tredje året i följd till vår 
tävling, Johan Hake, Tobias Moqvist och Dick 
Samuelsson har levererat toppresultat alla 
åren de har deltagit. Vi hoppas att vi kommer 
att få träffa dessa herrar och tjejen i många 
år framöver.

Båtklassen
Placering Namn    Fisk 1 Fisk 2 Fisk 3 Totallängd
1  Team Wildmarksshopen  101 95 95 301
2  Team Visst Nappar Det 2 98 92 87 282
3  Team Lans 21   96 94 81 276
4  Team Sliders   95 85 84 269
5  Team Turna   71 70 0 146
6  Team LSL Lures  80 0 0 85
7  Team Ran   70 0 0 75
8  Team Artic Lucius  71 0 0 71
9  Team Visst Nappar Det 1 0 0 0 10
10  Team T-Baits   0 0 0 10
11  Team Snickers   0 0 0 5
12  Team Pikers Legacy  0 0 0 5
13  Team Rånön   0 0 0 0

Landklassen
Placering Namn    Fisk 1 Fisk 2 Fisk 3 Totallängd
1  Team Absolute Fishing  94 92 88 284
2  Team Sandmask  96 88 77 266
3  Team Gäddhäng  84 71 0 160
4  Team Mr & Mrs   77 72 0 159
5  Team Holmen Hooligans 82 0 0 92

Ungdomsklassen
Placering Namn    Fisk 1 Fisk 2 Fisk 3 Totallängd
1  Alvin Storelv Karlsen  92 69 59 220
2  Nils Suup   0 0 0 0
3  Jana Sandberg   0 0 0 0
4  Albin Johansson  0 0 0 0

Nästa år så blir det 10 året som vi kör Catch 
& Release tävling på gädda vilket är riktigt 
roligt, vi hoppas och tror att vi slår deltagare 
rekord nästa år och att vi får en välfylld 
ungdomsklass där alla ungdomar får pris.

Vi vill tacka alla våra sponsorer 
Miekofishing, Gesons fiske och 
Headbanger lures

 Fisk 101cm

En av våra ungdomar som gillar att fiska Jana Sandberg ivrigt på 
hejad av sin far Simon. Vinnare i ungdomsklassen Alvin Storelv Karlsen Vinnare i land Håkan och Jonny Storelv

Årets midsommaraftonsväder blev betydligt bättre än 
fjolårets miserabla. Då var det så regnigt att vi fick flytta 
vårt evenemang från Storåbron i Vitåfors, till inomhus på 
idrottsplatsen.

Trots vissa tveksamheter i väderprognoserna dagarna 
innan, så blev det ganska fint väder. Inte så soligt och 
varmt, men godkänt.

Således lockade årets midsommarfirande ca 250 personer, 
vilket är ganska normalt numera. Hit kom människor i alla 
åldrar, från 5 veckor till 87 år. Här fanns också utflyttade 
Vitådalsbor och utländska besökare från några olika länder.

Att få komma ut och träffa andra människor som man 
känner eller inte känner är alltid trevligt, så och denna 
gång.

Detta år hade vi flera som spelade instrument, vilket alltid 
förhöjer stämningen. Det märktes tydligt kring midsommar-
stången som nog aldrig varit så omringad. Fiolspelande 
paret Lars Andersson och Ingrid Vikman samt Emilie 
Guegan på musettdragspel såg till att det blev ”liv i 
luckan”.

Midsommar 2019
Som vanligt serverades också ”Vitåbakelser” och 
laxsmörgåsar och kokt kaffe över öppen eld.

Ankracet på Vitån med nytt ankrekord, ca 250 st avslutade 
evenemanget och tre lyckliga vinnare blev det som vann 
halva insatsen. Två överlyckliga barn var bland dessa, som 
fick ett fint tillskott till sin veckopeng.

Då hoppas vi på fint väder även nästa midsommar, så syns 
vi förhoppningsvis där igen.

/Vitå Bollklubb  m.fl
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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

Vitådalen på Facebook, vad är det för nåt? 

Kontakt: Swedbank Luleå 
Tel: 0920-392 02  

När: Vardagar kl. 10.00-16.00 
Torsdagar kl. 10.00-18.00 
 

Boendekollen - se 

över helheten!  
 
 

I Boendekollen får du överblick över hela din boendeekonomi. Vi hjälper dig med 

buffertsparande och juridiskt stöd om du behöver det. Tillsammans ser vi även till att 

du har rätt försäkringar – för dig själv, familjen och ditt boende!  
 
 
 

  

  

  

  

Trygghet!  

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 intresserar 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 intres-
sant och viktig  information om läget för Vitåskolan, samt annat som 
är viktigt för att landsbygdens skolor ska finnas kvar i framtiden.

Mats Widgren

Järnvägsgatan 13, Malmberget | Epost: kometen@grafex.se

Pennor med tryck!

300 st
2.490:- 
exkl moms

Nu ska Strömsundshemmet livas upp 
igen med en rejäl mat-och 
hantverksmarknad!

För knappt 10 år sedan var den senaste 
marknaden av denna typ på Strömsunds-
hemmet. Då var det Hushållningssällskapet 
som hyrde in sig och höll i trådarna.

Senaste åren när Hushållningssällskapet 
haft hand om marknaden har den funnits i 
Forsnäs. Nu beslutade man av olika 
anledningar att inte fortsätta med det.

Nu är det stiftelsen Strömsundshemmet 
själva genom föreståndaren Inga-Lill Juhlin 
som är spindeln i nätet. Till sin hjälp har hon 
några lokala föreningar från Högsön och 
Vitå

Vid bra väderlek är detta ett fantastiskt bra 
ställe för ett sådant evenemang. Det finns 
stugor och lokaler för hantverkarna att hyra 

Mat-och HantverksmarknadMat-och Hantverksmarknad

in sig i och utomhus finns hur mycket plats 
som helst. Här hoppas man fylla gårds
planen och lokalerna med hantverkare och 
många besökare.

En massa olika djur kommer också att 
finnas på plats, bl.a får, getter, fjällkor, höns 
och kaniner, förutom alla vilda som finns ute 
i naturen. Denna natursköna plats inrymmer 
det mesta alltså

Hit kan ni komma och ha en riktigt trevlig 
dag. Ni kan fika eller äta er mätta. Mat 
serveras i restaurangen, hamburgare och 
våfflor utomhus vid sjön.

Goda gratis parkeringsmöjligheter finns och 
parkeringsvakter som dirigerar. 
Men Strömsundshemmet ligger ju så bra till, 
ni kan åka buss! Hållplats vid E4 250 m att 
promenera och ni är framme.

Välkommen på marknad 
24- 25 aug kl 11-16!

������������������������

Medverkande: Kerstin Nes Aludden, Gunnar Jonsson, Stol och Fiol, Kalix ost, Ewas keramik, 
Morjärvs fritidsprodukter, Marita Nordström, Vävstugeföreningen Högsön, Ida Revholm, 
Ann-Britt Ekelund, Maria Lundin, Majvor Martinsson Larsson, Prästholms fjäderfäförening, 
Ponderosa Stråkanäs 4H, Raan.nu, Niklas Engman, Svenska kyrkan Råneå, Vitå BK, m fl.
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Lokala Utställare/
Hantverkare och 
Matproducenter

(fler kan tillkomma)

Vi får besök 
av getter, 

får, fjällkor, höns 
och kaniner 

Matserveringar,
Våffelstuga

Aktiviteter för 
stora och små. 
Trubadur vid 

sjön.

GUDSTJÄNST
25/8 kl. 11.00
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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.

Badplats

mot Töre

mot Morjärv

mot Boden

Storkrok-
berget 307m

Långsund

Forshed

Kvarnberg

Hovlös

Långsel

Tallberg

Dockasberg

Rikti Dockas

Mot Vouddas

Mot Norriån Mot Överkalix

Avafors

Heden Vitåfors

Vitå

Högsön

Strömsund
Jämtön

Jämtö-
avan

Rörbäck

HögsöfjärdenSladan

mot Haparanda

mot Luleå

E4

691

Vitån

Råneå

356

694
693

Långtjärn

Metträsket

Inre Kvarnträsket
Yttre Kvarnträsket

Jämtöfjärden

Långsmalatjärn

Hataträsket

Djupträsket

Hovlössjön/Storsjön

Vitåfjärden

Renoträsket

Grundforshed

Bjurånäsvägen

Kängsön

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

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

Informationen om Vitådalen

�nns på google maps. 

QRscanna direkt till 

telefonen eller 

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

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

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

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

Vi planerar ut 
Regnbågslax 2-3 ggr/år.

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

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

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

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

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

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

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
7 Boksläpp i Vitå FH kl. 19
8 JP Nyströms i Vitå FH
10 Musikcafè i Forshed kl 13-15.  

Oktober
5  Armbryterskan Heidi Andersson föreläser
 och visar i Vitå FH   
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.
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Så har då Luleå Kommunledning (S+M)  lyckats med det 
dom misslyckats med både 2015 och 2016, att lägga ned 
Vitåskolan. Det blir alltså inga barn i skolan nästa läsår. Vi 
har stridit och jobbat för att den skulle få vara kvar av många 
anledningar. Förutom att skolan är navet i landsbygden, så 
får också många barn väldigt långt till skolan i Råneå. Långa 
skoldagar med långa bussresor blir det. Alla barn från 
Vitåskolan får betydligt längre till Råneå.

Diskussioner i olika trådar på Facebook har förekommit och 
förekommer. Ibland ganska hätska och i vårt tycke med 
välbefogad kritik. Detta har av motparten upplevts som hot 
och hat och tidningsrubriker har skapats av den anledningen. 
Verkar som att delar av politiken tycker att man kan göra hur 
som helst utan att få kritik. Vi nämner inga namn från 
kommunens sida, men nog är det väl konstigt att skrivna 
vallöften innan valet inte gäller efteråt. Vi får hoppas att 
väljarna har gott minne och inte förlåter i första taget. Skulle 
nästan vilja påstå att en röst på de partier som nu håller på 
att utrota landsbygden är en för mycket. Dom saknar 
trovärdighet under nuvarande ledning. Vi upplever att den 
demokrati som man förväntar sig uteblivit. Den borde räcka 
längre än till valdagen.

Nu var det ju tyvärr inte bara Vitåskolan som gick ödet till 
mötes. Kyrkbyskolan, Borgmästarskolan och förskolorna 
Jämtön, Ängesbyn och Karlsvik är stängda till hösten

För Vitåskolan och Jämtöns förskola finns en överklagan inne 
hos Förvaltningsrätten som behandlas i höst. Tillsammans 
med överklagan lämnades också en begäran om inhibition 
(verkställandeförbud). Överklagan avser att beslutet togs i en 
nämnd istället för kommunfullmäktige. Samma kommun-
fullmäktige som sa att skolan skulle vara kvar 2016. Begäran 
om inhibition  avslogs i Förvaltningsrätten och senare i 
Kammarrätten. En ansökan kommer därför att skickas till 
Högsta Förvaltningsrätten som är högsta instans.

Hur det nu än blir med detta, så pågår ett annat spår, 
friförskola i Jämtön och friskola i Vitå. Ett första stormöte 
hölls 26 juni med drygt 100 besökare. Är alla med på 
tåget,....etc för att få igång hur man går vidare. Finns det 
lokaler är ju andra frågor, så fler stormöten kan komma 
framöver.

Vid midsommartid kom ju uppgifter om att nu var det 
sörbyarnas tur att få en släng av raserandet av landsbygden. 
Nu börjar folk i kommunen nog bli riktigt less på nuvarande 
styre, som dessutom passade på att ge sig på hyresgästerna 
i Lulebo. Så det är väl bara att tacka och ta emot för det 
misstaget.

Har ni förslag som kan vara bra för det fortsatta arbetet med 
friförskola och friskola, hör gärna av er till arbetsgruppen på 
FB. Det kan vara om finansiering, inriktning, ideel hjälp, m.m

/Gunnar Andersson

Skolnedläggningen nu ett faktum
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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 

En solig och varm lördagförmiddag 
träffades 13 vetgiriga kvinnor i Forsheds-
gården, för att lära sig mer om att ta till 
vara på det gröna som växer utanför 
husknuten. En rikedom som bara väntar 
på att tas tillvara, men en kunskap vi 
tyvärr tappat bort. Så med hjälp av kurs-
ledaren tillika akupunktör och örtterapeut 
Maria Revholm från Flowertower i  Töre, 
startade teoretisk genomgång inne, plus 
recept till en ogräsmeny från fördrink till 
efterrätt.

Sen vandrade vi ut i samlad tropp, 
luktade och smakade. Kände oss lite 
som hararna som satt å såg på oss – hm 
månne ser dom oss som konkurrenter 
nu? 

Lärde oss skillnad på vårtbjörk och 
glasbjörk, och nu förstår vi nog varför 
älgen föredrar 
vårtbjörken.

Att plocka rätt modell av maskrosknop-
par är vi nu experter på. Hjälptes åt att 
skörda alla sorter som behövdes till 
maten, för att sen återvända till byagår-
den och gemensamt tillaga maten, 
varma och lite trötta, hungriga men 
förväntansfulla. Allt klart, nu är vi redo att 
börja äta. 
Oj så gott!

Nu kommer våra familjer å vänner att få 
prova mycket nytt och nyttigt. Vi ser 
redan fram emot nästa kurs när vi ska få 
lära oss att skörda och förvara.

 "MATIGA" VILDA VÄXTER
Lördag 1 juni samlades drygt 30(!) personer i Forshedsgården för en gemensam ost- och 
vinprovning. Att intresset blev så stort var en positiv överraskning för arrangörerna: en av 
landsbygdens stora fördelar är att när man hittar på nåt, då hänger folk på! 

Vi dukade upp en provtallrik med nio olika franska ostar: från mildaste krämiga Brilliant 
Savarin av komjölk till en kraftfull grottlagrad Roquefort producerad på fårmjölk. En och 
annan getost slank ner däremellan. 

Arrangörerna hade efter bästa förmåga matchat dryck till de olika ostarna. Vi avnjöt 
smakprov på alltifrån beaujolais till champagne (minsann!) och söt sauternes.
 
Det blev en lustfylld, lärorik och munter lördagseftermiddag som gav mersmak. Nu höjs 
röster om att fler provningar ska arrangeras i Forshedsgården. Förslagen haglar: choklad-
provning, öl, italienska viner – det här kan bli ett nytt inslag i Forshedsgårdens 
aktivitetskalender. 

Vägen till människors hjärtan går via smaklökar och mage, här som där. 

/Susann & Andreas
i Hovlös, arrangörer 

Ost- och vinprovning i Forshed 

Releasefest i Vitå ….. för Anna-Mis nya låt #viärlandsbygd
Söndag 9 juni på kväll hade ca 200 personer i alla åldrar samlats i Vitå Folkets Hus 
för att mingla lite,  få höra denna nya låt, och få information från 
”Arbetsgruppen Rädda Vitåskolan”

Huvudnumret var dock Anna-Mi Svedjekrans nya låt, ”Vi är landsbygd” som framfördes 
både live och som en studioinspelad version. Låten har hon mestadels skrivit själv men 
med viss hjälp för det där sista. En helt fantastisk låt som vi hoppas kommer att spelas 
mycket i såväl landsbygd som stad.

Anna-Mi, 25 år bor tillsammans med sambon Rikard ”Bulten” Johansson och tvilling-
pojkarna Kion och Leon 9 mån i Jämtön sedan ca 2 år tillbaka. Anna-Mi är uppvuxen i 
Alvik och musiken tar en stor del av hennes liv. Intresset har funnits sedan tidig ungdom.

Ni minns säkert att Idoläventyret  2017 gav mycket beröm från bl.a juryn och slutade med 
en framskjuten placering. Hon har också uppträtt med bl.a Jon-Henrik Fjällgren och kan 
ses på Youtube. Vi hoppas alla att en musikalisk karriär kan ligga runt hörnet och nu finns 
alltså denna låt på Spotify

Anna-Mi har utbildat sig till många möjligheter utanför musiken, bl.a spa-terapeut och gått 
på Grans lantbruksskola. Till hösten börjar hon sitt nya jobb som musiklärare på 
Kulturskolan i Kalix

När vi nu har en så pass fin boulèbana, har vi börjat på en tradition
i form av en boulèkväll. 

I år 17 maj, Norges nationaldag och en olycklig krock  med 
tacomiddag i Jämtön gjorde att deltagandet dock bara blev
ca 20-25 personer. 

De som kom, fick i varje fall spela boulè, köpa hamburgare och fika. 
Det viktigaste av allt i alla sammanhang i byarna, är ändå 
gemenskapen och det sociala. Det finns inte lika mycket i större 
samhällen, utom som något tillfälligt påklistrat. I en by känner man 
alla mer eller mindre. Flyttar man hit är det en god idè att gå ut och 
träffa människor. Alla dessa evenemang som olika föreningar bidrar 
med är en fantastiskt bra inkörsport. 

Ni blir garanterat välkomnade!

BOULÈKVÄLL I VITÅ
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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

Bakre raden från vänster: Xaji Saadaq Clid, Elias Karimi, Osas Louis, Mattias Vikström, Arvid Granberg, Albin Kristoffersson, Mårten Larsson
Främre raden: Ahmed Sayed, Seladin Ahmed Hasen, Rasmus Engman, William Andersson, Fredrik Vikström 

Sörsidan 9, 
tel 0924-230 19  
Välkommen in till oss!

 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

P16-LAGET
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Fotbollens Dag på Vitå IP 
lördag 27 juli 

Hoppborg, fika, smörgåsar, hamburgare, 
glass, kiosk, lotteri. (Ev kommer en oannonserad 
aktivitet (ej klart i skrivande stund) 
VÄLKOMMEN Vitå BK

Program 
kl 09.30 Ungdomsmatcher
Kl 13  Byakampen
ca kl 14    Mixmatch i fotboll
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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.

Hedens IF  8 6 2 0 33-10    23   8 20
Boden City FC  7 6 0 1 22-6    16 23 18
Vitå BK   8 5 0 3 26-12    14   7 15
Luleå SK 2  7 4 1 2 19-18      1   4 13
Älvsby IF Lag 2  8 3 0 5 23-26    -3 15 9
Bergnäsets AIK 3  8 3 0 5 17-24    -7   5 9
Nybyns IK  8 2 2 4 9-12    -3 22 8
Vittjärvs IK  8 2 1 5 15-26  -11   7 7
IFK Arvidsjaur FK 2  8 1 0 7 10-40  -30 20 3

Omgång 1
2019-05-04  Hedens IF - IFK Arvidsjaur FK 2....................................................8 - 1
2019-05-06  Boden City FC - Vittjärvs IK..........................................................3 - 0
2019-05-06 Älvsby IF Lag 2 - Bergnäsets AIK 3................................................3 - 1
 2019-05-07 Luleå SK 2 - Nybyns IK..................................................................2 - 1

Omgång 2
2019-05-10 Arvidsjaur FK 2 - Luleå SK 2..........................................................0 - 3
2019-05-13 Nybyns IK - Vitå BK.......................................................................0 - 3
2019-05-13 Bergnäsets AIK 3 - Boden City FC.................................................0 - 2
2019-08-05 Vittjärvs IK - Hedens IF.................................................................0 - 0

Omgång 3
2019-05-19 Vitå BK - IFK Arvidsjaur FK 2..........................................................6 - 2
2019-05-20 Hedens IF - Bergnäsets AIK 3.......................................................4 - 1
2019-05-20 Boden City FC - Älvsby IF Lag 2.....................................................3 - 2
2019-05-22  Luleå SK 2 - Vittjärvs IK................................................................4 - 2

Omgång 4
2019-05-27  Vittjärvs IK - Vitå BK.....................................................................1 - 4
2019-05-27 IFK Arvidsjaur FK 2 - Nybyns IK.....................................................2 - 1 
2019-05-27 Älvsby IF Lag 2 - Hedens IF............................................................4 - 8
2019-05-27 Bergnäsets AIK 3 - Luleå SK 2.......................................................4 - 2

Omgång 5
2019-06-03 Hedens IF - Boden City FC............................................................3 - 0
2019-06-03  Nybyns IK - Vittjärvs IK................................................................1 - 1
2019-06-03 Vitå BK - Bergnäsets AIK 3...........................................................8 - 0
2019-06-03  Luleå SK 2 - Älvsby IF Lag 2...........................................................3 - 7

Omgång 6
2019-06-06 Bergnäsets AIK 3 - Nybyns IK......................................................1 - 3
2019-06-06 Vittjärvs IK - IFK Arvidsjaur FK 2..................................................4 - 2
2019-06-06 Älvsby IF Lag 2 - Vitå BK...............................................................0 - 3
2019-06-27 Boden City FC - Luleå SK 2.............................................................0-0

Omgång 7
2019-06-08 IFK Arvidsjaur FK 2 - Bergnäsets AIK 3.........................................1 - 6
2019-06-10 Nybyns IK - Älvsby IF Lag 2...........................................................2 - 0
2019-06-10 Vitå BK - Boden City FC.................................................................0 - 3
2019-06-12 Luleå SK 2 - Hedens IF...................................................................2 - 2

Omgång 8
2019-06-17 Boden City FC - Nybyns IK............................................................3 - 1
2019-06-17 Hedens IF - Vitå BK.......................................................................3 - 0
2019-06-17 Älvsby IF Lag 2 - IFK Arvidsjaur FK 2.............................................4 - 2
2019-06-17 Bergnäsets AIK 3 - Vittjärvs IK.....................................................4 - 1

Omgång 9
2019-06-23 IFK Arvidsjaur FK 2 - Boden City FC..............................................0 - 8
2019-06-24 Vitå BK - Luleå SK 2.......................................................................2 - 3
2019-06-24 Vittjärvs IK - Älvsby IF Lag 2.........................................................4 - 3
2019-06-25  Nybyns IK - Hedens IF..................................................................0 - 0

Omgång 10
2019-07-28 IFK Arvidsjaur FK 2 - Hedens IF.....................................................0 - 0
2019-07-29 Vittjärvs IK - Boden City FC..........................................................0 - 0
2019-07-29 Bergnäsets AIK 3 - Älvsby IF Lag 2 
2019-07-31 Nybyns IK - Luleå SK 2..................................................................0 - 0

Omgång 11
2019-05-13 Hedens IF - Vittjärvs IK.................................................................5 - 2
2019-08-04 Luleå SK 2 - IFK Arvidsjaur FK 2.....................................................0 - 0
2019-08-05  Vitå BK - Nybyns IK......................................................................0 - 0
2019-08-05 Boden City FC - Bergnäsets AIK 3.................................................0 - 0

Omgång 12
2019-08-11 IFK Arvidsjaur FK 2 - Vitå BK.................................................0 - 0
2019-08-12 Vittjärvs IK - Luleå SK 2.................................................................0 - 0
2019-08-12  Älvsby IF Lag 2 - Boden City FC....................................................0 - 0
2019-08-12 Bergnäsets AIK 3 - Hedens IF.......................................................0 - 0

Omgång 13
2019-08-17 Hedens IF - Älvsby IF Lag 2............................................................0 - 0
2019-08-19  Vitå BK - Vittjärvs IK.....................................................................0 - 0
2019-08-19 Nybyns IK - IFK Arvidsjaur FK 2.....................................................0 - 0
2019-08-19 Luleå SK 2 - Bergnäsets AIK 3.......................................................0 - 0

Omgång 14
2019-08-22 Vittjärvs IK - Nybyns IK................................................................0 - 0
2019-08-22 Boden City FC - Hedens IF.............................................................0 - 0
2019-08-23 Älvsby IF Lag 2 - Luleå SK 2...........................................................0 - 0
2019-08-23 Bergnäsets AIK 3 - Vitå BK...........................................................0 - 0

Omgång 15
2019-08-25 IFK Arvidsjaur FK 2 - Vittjärvs IK...................................................0 - 0
2019-08-26 Vitå BK - Älvsby IF Lag 2................................................................0 - 0
2019-08-26 Luleå SK 2 - Boden City FC............................................................0 - 0
2019-08-26 Nybyns IK - Bergnäsets AIK 3.......................................................0 - 0

Omgång 16
2019-08-31 Hedens IF - Luleå SK 2...................................................................0 - 0
2019-09-01 Bergnäsets AIK 3 - IFK Arvidsjaur FK 2.........................................0 - 0
2019-09-02 Älvsby IF Lag 2 - Nybyns IK...........................................................0 - 0
2019-09-02 Boden City FC - Vitå BK................................................................0 - 0

Omgång 17
2019-09-08  Vitå BK - Hedens IF.......................................................................0 - 0
2019-09-08 Nybyns IK - Boden City FC............................................................0 - 0
2019-09-09 Vittjärvs IK - Bergnäsets AIK 3.....................................................0 - 0
2019-09-09 IFK Arvidsjaur FK 2 - Älvsby IF Lag 2.............................................0 - 0

Omgång 18
2019-09-15 Boden City FC - IFK Arvidsjaur FK 2 .........................................0 - 0
2019-09-16 Luleå SK 2 - Vitå BK.......................................................................0 - 0
2019-09-16 Hedens IF - Nybyns IK..................................................................0 - 0
2019-09-16 Älvsby IF Lag 2 - Vittjärvs IK.................................................0 - 0

A-LAGET
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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

Angelas Kinesiologi & Kroppsterapi  .  .  .  .  . 070-382 66 97

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

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

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

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

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

Bakgrunden till projektet är ett 
arbete som initierades och 
startades av föreningen 
Vitådalen under 2016, då man 
träffades och beslutade att ta 
fram en bygdeplan för hela 
området. 

Projektet söktes i Spira Mare 
2020 med Anna Säthergren 
som tilltänkt projektledare. Då 
handläggningen drog ut på tiden 
fanns inte möjligheten för Anna 
att jobba i projektet och ett 
beslut togs om att Hela Sverige 
ska leva. Norrbotten skulle 
överta projektägandet och 
genomföra projektet enligt den 
plan som fanns beslutad, så 
även budget och aktiviteter. 

Kom ihåg att denna bygdeplan 
är för och av er, vårt arbete 
består av att processleda er. 
Vår projektledare har under 
senaste 20 åren Tatiana arbetat 
och varit arrangerad i 
landsbygds och turism-
utvecklingsfrågor med bland 
annat sitt arbete i Världsarvet 
Laponia och Råne Älvdal. 

Tatiana har stort erfarenhet av 
projektledning och förenings-
arbete och har arbetat som 
styrelseledamot bland annat i 
Företagarna Föreningen i 
Boden, Boden Turism, Råek 
och Rädda Regnskog.

Arbetet med Vitådalens 
bygdeplan kommer att drivas 
genom en stor samverkan 
mellan Vitådalens alla boende 
och byautvecklingsgrupper 
som är bildade längs 
Vitådalen. 

Första fasen i projektet 
kommer att handla om att 
samordna det arbetet som 
gjordes i den tidigare fas av 
projektet, för sedan fortsätta 
med konkreta, hållbara och 
långsiktiga lösningar/förslag 
för Vitådalen - där visionen av 
en framgångsrik och levande 
landsbygd är en viktig faktor i 
detta arbetet.

Tatiana med sin gedigna 
bakgrund och erfarenhet 
ser fram emot att bidra till 
att Vitådalen utvecklas 
ytterligare både för alla 
boende, nya inflyttade och 
regionens bästa.

Tatiana bor med sin man 
och sina 2 barn i 
Överstbyn – Boden i Råne 
älvdal. Hon älskar att resa 
och vara ute i naturen. 
Hennes största intressen 
är fågelskådning, fiske 
och kajakpaddling.

PROJEKT BYGDEPLAN FÖR VITÅDALEN
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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
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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.


