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Gregers livsresa
... till hjälte

Vitådalens historia
- Vitåskolan förr

Fotboll
Kul, pyssligt,

händigt och fint
... i Högsön
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MÖJLIGHETERNAS ÄLVDA L

FRÅN HAV TILL VILDMARK

BLADET FÖR HELA

Folkomröstningen i Luleå genomförs den 8 november 2020. 
Omröstningslokalerna kommer att hålla öppet på omröstningsdagen, klockan 
10-18. Precis som vid övriga val kommer det även att finnas möjlighet till förtids-
röstning och budröstning. En kringresande röstmottagning kommer finnas under 
perioden den 2-6 november. Mer information om folkomröstningen kommer via 
valnämnden.

Därför är det viktigt att du folkomröstar den 8 november
I Luleå kommun pågår inom ”Framtidens skola” en omfattande nedläggning av 
mindre förskolor- och skolor, i både byar och centrala stadsdelar. Dessa ersätts av 
nya centrala och stora enheter t.ex. förskolor med 6-10 avdelningar, låg- och 
mellanstadieskolor på upp emot 500 elever eller mer, samt en högstadieby i 
Luleås centrum för 1000 elever. 

Hela Kommunen Ska Leva Och Lära är ett partipolitiskt obundet nätverk som 
bildades 2015, och samverkar för att beslutet om ”Framtidens skola” ska skrotas 
och en ny utredning om Luleås framtida skolstruktur tillsätts. Här nedan är det 
alternativ i folkomröstningen som Hela Kommunen Ska Leva Och Lära, via 
folkinitiativet för folkomröstningen, ställer sig bakom.

Alternativ 1: Avbryt omedelbart nedläggningar och sammanslagningar av skolor 
och förskolor. Ta i stället fram en ny utvecklingsplan som utgår från dialog med 
skolpersonal, barn och föräldrar samt värnar levande byar och stadsdelar. I 
planen ska de redan genomförda nedläggningarna utvärderas och återställas där 
det är motiverat och efterfrågat.

Målet med folkomröstningen är en skolstruktur som tar hänsyn till både barn och 
personal och deras arbetsmiljö. En förskola eller skola som finns kvar i barnens 
närområde och bidrar till levande byar och stadsdelar. För barn med särskilda 
behov är den mindre skolenheten mycket värdefull och för landsbygden har 
skolan en avgörande betydelse för bygdens gemenskap, utveckling och över-
levnad. En centralisering av förskola- och skolan ökar resebehovet och därigenom 
också våra utsläpp, därtill får barnen längre skoldagar med sämre möjligheter för 
en fysiskt aktiv fritid – helt emot vad som är nödvändigt. Därför är din röst den 
8 november, viktigare än någonsin!

Rösta för skolor och förskolor nära där barnen och familjerna bor! 
Det gör du vid folkomröstningen den 8 november! 

Mer information hittar du på 
www.hkslol.se och Facebooksidan 

Hela Kommunen Ska Leva Och Lära.
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Ja så satte säsongen äntligen igång den 30/7 mot
Bergnäset lag 3. Vi började med en målrik och 
oavgjord match 4-4 på bortaplan. Därefter 
spelade vi även oavgjort mot Gammelstad 
hemma. Sen var det roliga slut, för därefter 
inleddes en rad förluster, med början mot Kalix 
borta.  I hemmamatchen mot Jokkmokk så bröts 
förbannelsen i en galen match som slutade 5-5 
och kvittering på övertid.

I skrivande stund så väntar vi fortfarande på 
första segern och nu har vi bara två chanser kvar 
Parkalompolo borta och Haparanda hemma. Jag 
tror att vi åtminstone hemma mot Haparanda kan 
lyckas ta tre poäng, men bollen är rund och har 
hittills inte rullat vår väg. 

Vad gäller våra evenemang så är ju 2020 ett 
sorgligt kapitel i föreningens historia, vi har sen 
senast varit tvungna att även ställa in fotbollens 
dag och vår höstmarknad, samt det nya samar-
betet med Strömsundshemmet matmarknaden. 
Vi får se hur utvecklingen med covid-19 går, för 
alla publika evenemang står och faller med den 
utvecklingen.

Trots allt, så känner vi en positiv utveckling, med 
flera nya spelare i år och hela föreningen har fått 
nya kläder, både seniorer och ungdomar. 
Ungdomarna har fått möta nyuppstartade Töre SK 
både hemma och borta under hösten och vi 
hoppas kunna mötas fler gånger under nästa år.

Lite tips till er, vi har nyligen startat en sida på 
instagram, följ oss gärna där på vitabk_fotboll. 
Skulle även vara kul om ni ville stödja oss i Vitå 
BK på Gräsroten, svenska spels satsning på 
föreningarna. Ni kan stödja tre olika föreningar, så 
om ni stödjer nån annan så kan ni även lägga till 
oss. Vi tackar ödmjukast på förhand. Sen läste jag 
alldeles nyss att friskoleföreningen fått avslag på 
ansökan. Bara knyta händerna och lägga in en bra 
motiverad överklagan, allt kan väl för fan inte gå 
Vitådalen emot? Och vad ni än tycker i skolfrågan 
gå och rösta den 8e november. 

Ha nu en trevlig höst, 
så hörs vi i årets sista nummer av bladet.

En udda säsong går mot sitt slut

Mårten Larsson
Ordförande

Tack för att du stödjer 

VITA BK
Ulla 070-688 69 82

Hur ser du på säsongen 2020? 
– Ja resultatmässigt har det ju naturligtvis varit en besvikelse, men det är verkligen små 
marginaler från att ligga där vi ligger, till att vara med och slåss om en topplacering.

Vad är denna lilla marginalen? 
–Vi har inte varit lika stabila bakåt som ifjol, vi har spelat in Saadaq och Elias på ytterbacksplatser 
och de kommer från ungdomslaget som vi hade ifjol,  det tar sin tid att spela in sig i seniorfotbollen.  
Vi har till skillnad från ifjol också sällan haft samma spelare tillgängliga flera matcher irad.

Positiva inslag under säsongen? 
– Träningsnärvaron, wow vilken förbättring från ifjol, vi har tränat under hela sommaren och aldrig 
varit under 10 spelare på träningen. Kan vi få behålla alla spelare tills nästa år, så kommer det att 
göra skillnad till nästa säsong. Vi spelade ju tom en internmatch under sommaren, där vi kallade in 
några som nyligen slutat, men totalt så var ju då ca 25 Vitåspelare på plats på Vitå IP, fantastiskt.

Något mer att tillägga? 
– Ja även om inte resultaten har gått vägen i år, så tycker jag att vi skall se framtiden an med 
tillförsikt. Känns som att man verkligen vill ha en hel säsong så man får möta lagen både hemma 
och borta. Ha den nu så bra tills nästa gång då vi sammanfattar säsongen.

Ludvigs tankar i slutet av säsongen.

Den 2 juli fyllde Anders Lantto 50 år. Anders har ju 
först varit aktiv sedan 15 ärs ålder i föreningen, trots 
att han då bodde i Råneå. Tror debuten i A-laget 
skedde då och försvaret blev hans lott på fotbolls-
planen. Det får man ju tolka som man vill, men hans 
medverkan i föreningen har alltid varit uppriktigt 
uppskattad.. Några utflykter till andra föreningar, bl.a 
Råneå och Rutvik har det varit eftersom han varit 
lovande och velat prova på lite högre upp i 
seriesystemet. 

Lite lustigt i sammanhanget blir det ju när Vitå BK 
numera är den enda föreningen av dessa som fortsatt 
har A-lagsfotboll. På det sättet är Vitå BK ett unikum, 
men mycket beror förstås på Eldsjälarna och 
långsiktigt styrelsearbete, d.v.s. att den som blir invald 
gärna fortsätter ganska länge eftersom det upplevs 
som en god kamratanda i föreningen. Vi gör allt ideellt 
och tar inte ut några astronomiska avgifter av 
medlemmarna eller utövarna. Vi är garanterat billigast 
i Sverige!

Ovanstående blev en liten parentes, men Anders har 
ju varit styrelsemedlem sedan 1992 och det är ju mest 
för detta som uppvaktningen från Vitå BK blev av.

I det civila driver Anders det egna företaget, Lanttos 
Rör AB i Högsön där familjen bor.

Han har hunnit avverka sju decennier och 
fortfarande ”still going strong”. Få är väl de 
människor som betytt så mycket för sin bygd, 
både i sitt förvärv/ företag som byggnadssnickare 
och i sitt ideella arbete främst inom Vitå Bollklubb.

Som fotbollsspelare har han varit Vitå BK trogen, 
trots erbjudanden om spel i högre divisioner.

I klubbens styrelse har han funnits sedan 1971, 
första året som sekreterare, därefter som kassör.
Med andra ord en handlingens man genom åren, 
vilket inte minst abborrarna och övriga fått klart för 
sig. Vi är tacksamma för den tid du ägnar vår 
förening och hoppas på många handlingskraftiga 
år framöver. Åtskilliga spaltmeter kan fyllas om 
denne man, men devisen ”verka utan att synas”, 
stämmer mycket väl in på inställningen hos 
Gunnar,”ord betyder något och rampljuset är inte 
något att trakta efter.”

/Cenneth Löf

Anders Lantto 50 år

”Mr Vitå”Gunnar Andersson 
har fyllt 70 år
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sca.com/skog

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

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

Kontakta oss så berättar vi mer!

Att äga skog 
ska vara enkelt 

och tryggt

0920-194 15
Murbruksvägen 10

973 45 LULEÅ

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
Affärsvägen 4, 955 31 Råneå

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

järnhandelssortiment

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

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

KAMPANJPRISER
på gräsklippar-traktorer och Rider.

Vi har det mesta i lager inom Skog & Trädgård.
Välkommen in!

Murbruksvägen 13, Luleå
0920 - 22 55 00
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 BR KARLSEN AB
 073-181 26 88     070-603 11 91

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

Råneå • 0924-100 90

VI UTFÖR
• Tomtplanering
• Husdräneringar
• Grundläggningar
• Urgrävning
• Rivningsarbeten

• Anläggning, stensättning
   gräsmattor
• Vatten & avlopp
• Trädfällning, stubbortagning
• Maskintjänster & mark-
   arbeten i alla former mm

Kontakta Tomas på 070-382 09 01

NFR NORRLANDSFORDONSREP AB

�����������������������������
��������
	�����������������

������������

Vi finns vid Lindströms i Råneå

VI UTFÖR ALLA TYPER AV 
REPARATIONER PÅ PERSONBILAR, 

LASTBILAR, TRAKTORER, M.M.
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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 ingenting står ute och rostar och skräpar. Den som 
tycker att han själv vill ha pengarna för skrotet får ju själv ombesörja transporten till Cronimet AB på Bragegatan i Luleå.

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

OBS!  Motorer och växellådor måste vara tömda på olja. 

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

Endast järnskrot i containern, övrig metall på pall utanför.

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

Metallskrot

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

Annonsklipptävling
Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Namn: ________________________________________     Adress: ________________________________________________________________

Vinnare av annonsklipptävling nr 1, 2020 Karin Larsson Sörsidan Råneå och Kerstin Eriksson Råneå.

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

JJuullbboorrdd  ppåå  SSttrröömmssuunnddsshheemmmmeett  ii  RRåånneeåå  22002200  

 

JJuullbboorrddsspprreemmiiäärr  ffrreeddaaggeenn  2277  nnoovveemmbbeerr  oocchh  äännddaa  
ffrraamm  ttiillll  JJuull!!  

PPrriiss::  339955::  --//ppeerrssoonn  eexxkkll  ddrryycckk..    

BBaarrnnpprriisseerr  22  --1122  åårr,,  hhööggsstt  119900::  --//bbaarrnn    

GGrruuppppeerr  oomm  mmiinnsstt  1100  ppeerrss  kkaann  bbookkaa  ffrråånn  2222  nnoovveemmbbeerr..  

BBookkaa  bboorrdd  ppåå  tteell..  00776688--113333008811    eelllleerr  mmaaiillaa    

ssttrroommssuunnddsshheemmmmeett@@ggmmaaiill..ccoomm  

FFöölljj  vvåårraa  ddaattuumm  oocchh  ttiiddeerr  ppåå  vvåårr  FFaacceebbooookkssiiddaa  

SSttiifftteellsseenn  SSttrröömmssuunnddsshheemmmmeett    

VVii  aannppaassssaarr  vvåårr  vveerrkkssaammhheett  eennlliiggtt  FFHHMM::ss  rreekkoommmmeennddaattiioonneerr  

ggäällllaannddee  CCoovviidd--1199                        VVÄÄLLKKOOMMNNAA!!  

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 

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

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
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.

Allt inom gräv- och 
traktorarbeten

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

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

Välkommen till Norrlands största 
husbil- och husvagnshandlare!

HUSBILAR OCH
HUSVAGNAR

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! 
För 100 kr per familj och år får du tillgång till hela bild- och artikelarkivet och dessutom 
möjlighet att bidra till utvecklingen av webbplatsen. Gå in på vår hemsida: www.raan.nu 
och registrera dig under Bli medlem. E-post: info@raan.nu 
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Greger Björklund, nu 63 år och född och 
uppväxt i Lilla Näverberg som ligger i norra 
delen av Luleå Kommun, 2 km från Långsel 
och mot Överkalix. Konstigt nog är postadres-
sen Överkalix. Lilla Näverberg har aldrig varit 
mycket befolkad och nu är det bara Greger och 
hans 2 år yngre bror Kenneth som bor där i var 
sitt hus.

Greger har  gått skola dom första åren i 
Forshed, sedan några år i Vitå och därefter 
högstadiet i Råneå. Skolgången upplevdes 
som lite jobbig och svår och senare i livet (först 
vid 57 års ålder) konstaterades en del s.k. 
bokstavskombinationer som delvis kunde 
förklara  en del av Gregers problem och 
samtidigt ge rätt medicinering. Tänk om den 
kunskapen funnits då och åtgärdats då? Då 
kanske livsresan sett lite vanligare ut, men nu 
blev det inte så.

Greger började bl.a att tjuvröka redan som 
11-åring, vilket ledde till att föräldrarna var 
livrädda att han skulle röka så han brände ned 
ladugården. Så småningom ansågs det bättre 

GREGERS LIVSRESA ……. TILL ”HJÄLTE”!

Nja, kanske inte riktigt, men Vitån rinner 
ca 5 km öster om. Tänker man på vilka 
människor som brukar ”sköta om” sjön så 
är de i varje fall boendes i Vitådalen, från 
Forshed och norrut. Däremot ligger inte 
sjön i Luleå Kommun, utan i Bodens 
kommun. Hur som helst en jättefin sjö med 
klart vatten och fiskbeståndet består av 
abborre, gädda, harr, regnbåge och 
röding. Sjön är ca 1 ha stor och vattendju-
pet är som störst ca 10-11m.

Vilka som ”skött om”, d.v.s arrenderat av 
skogsbolaget, planterat och sålt fiskekort 
har varierat över tid.

Fr.o.m. nu är det Renoträsket Fiske-
vårdsförening Social som kommer att ha 
hand om det hela. Där är Greger Björklund 
och några andra de som kommer att sätta 
fart på anläggningen. Det håller på och 
kommer att rusta upp ännu mer. Så vid 
vårt besök var det en arbetsdag som alltid 
krävs när något ska större göras. Planen 
är att även sätta upp en större kåta. En 
handikapp-
anpassad utomhustoa är redan klar.

För Greger själv blir detta en sorts 
pånyttfödelse. Redan i 11-12-årsåldern 
cyklade han de 19 km till Renoträsket för 
att meta och dessutom hem igen. På 
något sätt känns det som hemma igen.

RENOTRÄSKET – EN DEL AV VITÅDALEN ?

att han fick röka inomhus. Även en del grövre 
”rackartyg” blev en del av vardagen

Efter högstadiet blev det flytt till Luleå, där 
Greger fick börja snickarutbildningen på 
Robertsviksskolan. Under denna tid blev 
problemen lite värre eftersom alkoholanvänd-
ningen tog lite för mycket över handen, så att 
det blev ett missbruk. Utbildningen fick dock 
slutföras i och med tredje året på Strömback-
askolan i Piteå och blev godkänd vid ca 18 
års ålder. Därefter blev det jobb på Grönlunds 
Orgelbyggeri i Gammelstad mellan 1976 och 
1986. Alkoholmissbruket ledde dock till 
mycket frånvaro från jobbet. 

En som ska ha mycket beröm med sin insats 
att hjälpa Greger under de svåra åren är 
hans faster, Sibylla Engman i Tallberg. En 
mycket godhjärtad kvinna som ni vet som lärt 
känna henne. Hon såg bl.a till att han fick sin 
utbildning och jobbet i Gammelstad

Greger som blivit 3-barnsfar under dessa 
svåra år insåg en dag 1990 att nu fick det 

vara nog. Hans barn skulle inte behöva 
stå vid hans gravsten och minnas 
honom som en missbrukare. Greger 
beslöt sig alltså för att genomgå 
behandling för sitt missbruk, en sak 
som han troligen aldrig ångrat  Greger 
har nu varit spik nykter varenda dag i 
30 år.

Detta har medfört att han själv nu 
jobbat i 26 år inom missbruksstöd och 
försöker hjälpa andra. Kan knappast 
finnas någon mer lämpad för det jobbet 
än den som själv suttit fast i missbruk. 
Den personen vet nämligen vad han 
talar om i alla lägen i ämnet. Han har 
byggt upp fyra enheter i Norrbotten. 
Piteå, Luleå, Boden och Överkalix. Och 
även Haparanda är på gång. Huvud-
man är LP-stiftelsen Riks med 
huvudkontor i Stockholm, samt filialer 
på ca 75 olika platser.  Arbetet har 
genererat att många blivit helt alkohol- 
och drogfria och därefter själva kunnat 
bidra med att hjälpa andra likt Greger.

Greger berättar att ibland köper han ut 
matkassar, ordnar så att missbrukare 
och hemlösa får ett mål mat. Han 
brukar bara behöva meddela 2-3 ur 
den kretsen, så har ryktet spridits och 
ibland dyker att 20-tal upp.

Pengar till att kunna bedriva sitt arbete 
fås från olika fonder som stöder 
riskgrupperna för missbruk och psykisk 
ohälsa. Man ska komma ihåg att en 
missbrukare kostar samhället stora 
pengar, kanske upp till 2 miljoner/ år. 
Att då lyckas få en människa fri från 
missbruk och kunna få ett arbete har ju 

Sjön arrenderas numera av SCA och 
plantering sker 2 ggr/ år.

För att ro detta iland krävs ju en del 
pengar. Eftersom mycket sker med en 
social aspekt går det att ansöka om 
bidrag från olika sociala fonder. Vi önskar 
således lycka till med hela projektet och 
hälsar alla välkomna att fiska eller bara 
besöka denna natursköna plats. 
Fiskekort kan köpas via I-fiske. Ta med 
egen båt eller hyr för 100:-/ dygn

Hur hittar man hit då? Renoträsket 
ligger ca 6 mil norr om E4 och fortsätt till 
Tallberg, där man svänger vänster 6 km 
efter Renoträskvägen

ett sådant mervärde för samhället, personen 
själv, anhöriga m.fl

Nu i storskoleerans tidevarv kanske 
politikerna skulle börja tänka lite mer 
långsiktigt och inte vad som blir billigast 
kortsiktigt. Även om det finns både för-och 
nackdelar med stora resp små skolor, så är 
inte alla barn stöpta i samma form. Vissa 
kommer fullständigt bort i stora sammanhang 
där anonymiteten är deras enda trygghet. 
Att bli sedd är säkert mycket viktigare och 
tidiga problem kan lättare undvikas och 
åtgärdas.

Så kontentan av det hela blir att Gregers 
insatser gör att han kommer att minnas som 
en hjälte

/Gunnar Andersson

RENOTRÄSK (Ketura)
Tillgängliga fiskekort för Renoträsk (Ketura)
Du kan köpa fiskekort av Renoträsk (Ketura) genom oss på iFiske! Alla produkter 
(fiskekort) som säljs digitala, dvs det och kvittot levereras via ePost, till appen och 
som ett SMS (tillval) från oss på iFiske. Renoträsk (Ketura) Redovisar ej moms.

www.ifiske.se/fiskekort-renotrasket

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

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

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

JJuullbboorrdd  ppåå  SSttrröömmssuunnddsshheemmmmeett  ii  RRåånneeåå  22002200  

 

JJuullbboorrddsspprreemmiiäärr  ffrreeddaaggeenn  2277  nnoovveemmbbeerr  oocchh  äännddaa  
ffrraamm  ttiillll  JJuull!!  

PPrriiss::  339955::  --//ppeerrssoonn  eexxkkll  ddrryycckk..    

BBaarrnnpprriisseerr  22  --1122  åårr,,  hhööggsstt  119900::  --//bbaarrnn    

GGrruuppppeerr  oomm  mmiinnsstt  1100  ppeerrss  kkaann  bbookkaa  ffrråånn  2222  nnoovveemmbbeerr..  

BBookkaa  bboorrdd  ppåå  tteell..  00776688--113333008811    eelllleerr  mmaaiillaa    

ssttrroommssuunnddsshheemmmmeett@@ggmmaaiill..ccoomm  

FFöölljj  vvåårraa  ddaattuumm  oocchh  ttiiddeerr  ppåå  vvåårr  FFaacceebbooookkssiiddaa  

SSttiifftteellsseenn  SSttrröömmssuunnddsshheemmmmeett    

VVii  aannppaassssaarr  vvåårr  vveerrkkssaammhheett  eennlliiggtt  FFHHMM::ss  rreekkoommmmeennddaattiioonneerr  

ggäällllaannddee  CCoovviidd--1199                        VVÄÄLLKKOOMMNNAA!!  

ÄDEL BOULEKAMP I VITÅ
Kärt barn har många namn, klot, kula eller det 
mer lokala; ”boll” som vi lite vanvördigt säger i 
Övre Vitådalen när vi varje onsdag kl 13 spelar 
ett par matcher och fikar däremellan. Spelet 
kallas Boule eller Pétanque och som namnen 
viskar om härstammar spelet från Frankrike, 
närmare bestämt Provence, men lär ha spelats 
redan under Romarrikets dagar. Ett lättsamt 
spel, alla kan vara med och vi brukar vara 15-20 
stycken varje vecka. Det gäller att med sina 
stålklot komma närmast en liten träkula kallad 
”Lillen”. Kloten kostar alltifrån några tjugor på 
OKQ8 till flera hundra på sportaffären. 

Tre banor finns att spela på (stort tack för detta!) 
och onsdag den 5:e augusti bjöd Vitå PRO in sin 
systerorganisation i Råneå för en matchserie där 
alla mötte alla med avbrott för korv med bröd 
samt delikata hallonkakor som Christina 
Johansson bakat. Två lag från Råneå med 
tillhörande hejande publik mötte upp och vi var 
fyra lag från Vitå älvdal, taggade till tänderna. 

Dagen inleddes med smörgås och kaffe innan 
vår ordförande Greta Roos hälsade alla 
välkomna och lycka till i spelet. Birgitta Olsson 
förklarade därpå upplägget för dagen och 
poängterade vikten av Coronaavstånd och ett 
allmänt kramförbud. Bo Eriksson utsågs enhälligt 
till domare eftersom han ändå gick omkring och 
såg ut att vara på gott humör. Och så var spelet 
igång och diverse specialuttryck som ”Skjut!”, 

”Nu tjorve du tille”, ”Vinden tog den” (som 
bortförklaring på ett uselt kast), ”Förbaskade 
grusgrop!” (en annan variant). Vissa är bra på att 
”lägga in”, det vill säga komma så nära lillen som 
möjligt, andra är bra – eller i alla fall hyfsat bra, 
allt är relativt – på att skjuta bort motståndarens 
klot. Något, som om det till äventyrs lyckas, möts 
med jubel och beundran. Andra bara ”snör” iväg 
dem. Och råder det oenighet om vilket klot som 
är närmast så kallas Eriksson in med måttbandet 
i högsta hugg. Det kan – som ni ser på en av 
bilderna – handla om millimetrar.

Hur gick det då? Jo, riktigt bra! Lag 4 från Vitå 
med Anna-Lena och Hans Larsson samt Arne 
Olsson vann alla sina matcher. Hurra och 
Grattis! Sen kom Vitå lag 2 med Birgitta Olsson, 
Göran Viklund och Erik Lindström tätt följt av Vitå 
lag 1 med Harriet och Anders Jacobsson samt 
undertecknad som bägge vann varsinna tre 
matcher.

Men alla var på gott humör och Ralf Lövgren 
från Råneå tackade å gästernas vägnar varpå vi 
applåderade varandra i god sportslig anda och 
enades om att Det här gör vi om! Solen sken och 
dagens övning blev syn för sägen om sportens 
(eller ska vi säga lekens?) ädla förmåga att 
förbrödra oss arma människor. 

Andreas Hoffsten

På banan: Birgitta Olsson.
På banan: 
Maria i Vitås lag 3.

Domare Eriksson mäter.

Ett Råneå lag 
prövar lyckan.Lunchpaus.

På banan: Birgitta Olsson.
På banan: 
Maria i Vitås lag 3.

Domare Eriksson mäter.

Ett Råneå lag 
prövar lyckan.Lunchpaus.



Nummer 3 - 20208

Fiskevatten

Lokaler att hyra

VITÅDALEN

2020

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

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: Virve Lantto 073-031 15 63

Bagarstugan i Forshed
Bokning: Stina Roos 0924-620 33

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

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

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

Jämtögården
Plats för 150 pers, fullt utrustat kök. Bokning: 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

Vill du använda 
Vitå BK:s utegym? 

Gör så här. Bet m.kort
via swish 0706042090 

(Gunnar) eller kont! 
Sedan, träna på!

Sugen på att 
spela fotboll 2020?

Div 5 herrar
Kontakta Mårten Larsson, 
070-6906544

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

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

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

Sekr: Cenneth Lööf 070-362 46 72 

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

Suppleanter: Markus Hedgren
 Mikael Jonsson
 Bodil Andersson

JÄMTÖNS AIK
Styrelsen

Ordförande David Andersson
Vice ordf Öystein Karlsen
Sekreterare Jeanette Ek
Kassör Lars Berg
Ledamöter David Henriksson &
 Alexander 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. 

Vi avvaktar coronaläget.

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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VITÅSKOLAN PÅ 1950-TALET

Jag började i första klass 1951.
Vitåskolan var klar för bruk 1939 men blev genast 
militärförläggning. Efter kriget blev den skola på 
riktigt, 1951 fanns det så många barn i byn att 
Råneå kommun fick hyra lilla salen i det närliggande 
missionshuset för oss i första klass. Jag har ett 
minne av att det fanns 114 barn i skolan vid något 
tillfälle när jag gick där.

I Vitå gick man i åk 1 till åk 7 och det var barn från 
Vitå, Vitåfors, Heden och Långtjärn. Däremot fanns 
det skolor både i Högsön, Jämtön och Avafors.

Året efter, 1952, startade enhetsskolan i Råneå och 
då kom alla elever att gå åk 7, åk 8 och 9 där. I 
missionshusets lilla sal höll vi fjorton ettor till men 
fick gå till storskolan för skollunch och gymnastik. 
Dagen inleddes med att någon fick förtroendet att 
springa runt byggnaden med skolklockan.

Byns skola var den höga skolbyggnad som finns 
kvar än idag men där skolverksamheten fick ett 
abrupt slut 2019.

I skolbyggnadens källare fanns köksregion och 
matsal i samma lokal, ett pannrum och pojkarnas 
slöjdsal. Förutom hyvelbänkar, kemikalie (rött bets) 
och verktyg fanns en slasktratt och vattenkran med 
kallt vatten. Av någon anledning luktade det urin från 
detta avlopp.

De lärare som vi idag skulle kalla inventarier var 
fröken Björk och magister Rönnbäck, som båda kom 
att tjänstgöra många år i skolan. Dessutom behöv-
des ytterligare lärare, flertalet var yngre kvinnor som 
ofta blev de gravida och försvann eller pausade. Vår 
första fröken hette Ella Björkman, hon hann byta 
namn och i Åk 2 kom Siv Thurfjell och hon blev kvar i 
skolan några år.

Skollokalerna bestod av den stora skolbyggnaden 
och ett uthus som innehöll utedass, en  avdelning för 
flickor och en för pojkar. De låg mitt emot varandra 
och några finurliga pojkar hade kommit på att om 
man stoppade ned huvudet i brinkan (hålet) kunde 
man få se någon flickas stjärt. Vilket nöje!

Längre bort i byggnaden var 
ett vedförråd och närmast 
Folkets hus fanns byns bastu.

Av undervisningen har jag 
några minnen. 
Varje skoldag måndag – 
lördag inleddes med 
morgonbön med psalmsång 
till orgelmusik och läsning ur 
något sedelärande bokverk. 

Vi hade välskrivning och 
skulle träna oss att skriva med 
bläckpenna. Det var ingen lätt 
uppgift att använda dessa stift 
och få med lagomt med bläck 
och vi fick gott om tillfällen att 
använda läskpappret.Skol-
bänken var förresten försedd 
med hål för bläckhornet, 
också de nya bänkarna med 
perstorpskiva som vi fick 
senare.

Rättskrivning, där det gällde 
att stava rätt, var ett annat 
skolämne och då kom 
magisterns rödpenna fram. På 

50-talet fanns inte dyslexi, inte ens läs- och skrivsvåri
heter och vissa skrivböcker blev mer röda än blyerts-
grå. Undrar om det inte kunde utdelas någon hurvel 
också?

I geografi skulle vi lära om Sverige i åk 3 och 4. Både i 
åk 3 och åk 4 ägnades höstterminens geografistudier 
åt kapitlet Norrbotten, Västerbotten och Lappland så 
det blev måttligt med kunnande om övriga Sverige. 
Men det var många städer i Skåne......

Vitåskolan hade gymnastiksal, en ovanlig inrättning. 
Det fanns tom duschrum men jag minns aldrig att vi 
använde det. Ofta spelade vi korgboll, eller korvboll 
som jag länge trodde att det hette. Numera handlar 
det nog om basket. Dessutom skulle vi balansera på 
bommarna och den där bocken som man skulle 
komma över ...

Vintertid kunde vi ha skidutflykt och den som inte 
hade egen utrustning fick trava upp på skolvinden och 
leta fram ett par rödbetsade skidor utan fant och 
brättet utan böj. Ofantliga backar (jag skämtar) fanns 
isi Too och opi Öberget.

Öberget var en tillgång när det gällde ”gymnastik med 
lek och idrott”. Ofta blev det brännboll men också 
någon spårning i skogen intill brännbolls-
planen.

Engelska var på 1950-talet en nymodighet som ämne 
i folkskolan. Tidigare hade tyska varit det första 
främmande språket men Tyskland hade förlorat sin 
glans,.....

I och med att engelskan var nytt som skolspråk så 
saknade de flesta lärarna tillräcklig kunskap. Men den 
ambitiösa skolpolitiken på 1950-talet organiserade 
”radioengelska” via Radiotjänst. Två gånger i veckan i 
femman och sexan satt vi som tända ljus, fröken vred 
på knappen på radion och så knastrade lektionen i 
gång med magister Per-Olof Holmberg från Uppsala. 
Av fröken utvalda elever fick svara på frågor och ”say 
after me” skulle följas av en talkör.

Skolmaten var fantastisk. Tant Lydia, Lydia Nilsson 
borti Älis var kokerska och till sin hjälp hade hon Ester 
Nilsson som så småningom bytte namn till Danielsson. 
Köttbullarna var världsberömda i hela sockna och vi 
fick grahamsgröt med äppelskivor. 

Jag har för mig att vi fick mannagrynspudding med 
saftsås. Flera av mina bekanta i sydligare delar av 

landet har beskrivit sina skolluncher; medhavda 
smörgåsar och en mjölkflaska.

Varannan vecka erbjöds det bastubad i den kommu-
nala bastun intill skolan. Tant Mia (Johansson) och 
senare tant Edla (Andersson) var anställda som 
baderskor.

De flesta barn saknade badrum hemma och 
hygienen ansågs viktig, inte minst för att den 
kopplades ihop med TBC.

Baderskorna eldade bastun inför fredagsbadet, 
flickorna och pojkarna kom i omgångar för att 
skrubbas på ryggen och under kontroll tvätta kalufs 
och fötter. På kvällen kunde byns män basta och på 
lördag var det kvinnornas tur.

En annan välfärdsinrättning var folktandvården. Alla 
barn kallades till Råneå och då gjordesbeställningar 
på gotta som inte fanns att få tag på i Vitå. Basoka 
var ett rosa tuggummi som fyllde hela munnen och 
som man kunde blåsa stora bubblor med. Bokmär-
ken fanns också i David Larssons pappershandel, till 
och med med glitter.

Servicen i skolans närhet var riklig. Dahlbäcks 
bageri låg i närheten och kakrester, bullar och 
skorpor kunde inhandlas där. Tant Hildur Hedin hade 
kiosk i Folkets hus. Stackars henne när hon skulle ta 

sig ned och sedan upp i den branta trappan till sin 
lägenhet efter att någon unge bett om hennes 
assistans och sedan köpte ett Toy eller några 
femöreskolor.

Lite längre bort låg Hjalmars där det ju också fanns 
gotta. Var tant Jenny där hamnade gottan i strut i 
stället för i små päsar. Och på den här tiden var inte 
lördagsgodis uppfunnen.

Det hade funnits en vurm för skolträdgårdar och 
också i Vitå kunde vi se det. Där förskolan ligger idag 
fanns potatisland och vinbärsbuskar. I 5-6-an kunde 
man få förtroendet att delta i potatisupptagningen, 
vilket jag drabbades av.

Vid ett par tillfällen hyrdes buss och alla barn 
”tippades av” i skogen. En gång var vi opi Storlida 
vid Avaforsvägen. Vi skulle plocka lingon och jag 
som gick i andra klass skulle plocka en liter. De stora 
barnen, 5-6-orna, skulle plocka tre liter. En pojke 
hade mest mossa i sin hink men magister Rönnbäck 
upptäckte det. Då blev det inte roligt. Hem och rensa 
och nästa dag skulle bären med till skolan för 
syltning. Jag minns de jättestora Höganäskrukorna 
med lingonsylt i tant Lydias matförråd.

Runt skolan fanns ett högt staket som man kunde gå 
balansgång på. Ett par av pojkarna i min klass - Rolf 
och Uno - var suveräna. De gick inte utan sprang 
och brukade aldrig ramla ned.

En gång fick vi åka på skolresa till Luleå. Då ingick 
besök på Norrbottens museum och ett besök på 
Kuriren. Vi fotograferades på trappan utanför Kuriren 
och bilden publicerades i tidningen en lördag lite 
senare. En stor händelse.

Festligt var det vid höstterminens julavslutning och 
på examensdagen. Eleverna uppträdde med inövade 
lustigheter och anhöriga gjorde terminens enda 
besök. Sune läste Jag minns den ljuva tiden av Anna 
Maria Lenngren, jag deklamerade Taubes Orm-
bunken rister sin ringlande topp. Min kusin Birgit 
spelade Pippi Långstrump och råkade stoppa 
håret i gräddtårtan. En annan gång sjöng Hilly 
och jag Goddag min fru.Sanningen att säga tror 
jag inte det var särskilt rolig upplevelse för publiken.

Gunvor Jernberg årgång 1944
gunvor.jernberg@gmail.com

070 3037913
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Kul, pyssligt, händigt och fint
… i Högsön ... i Vitådalen
Pensionerade slöjdläraren Göran Wiklund 87 år i 
Högsön har för vana att skämma bort oss närboende, 
samt många nyfikna turister med sina utställda alster. 
Dessa har han placerat vid den fina gamla Norrbot-
tensgården på backen i Högsön, nära f.d. Konsum. 
Det finns såväl sommar- som vintermotiv att beskåda 
då och då.

Göran berättar att såväl tidningar som TV uppmärk-

Lennart och Maria Almqvist i 
Högsön håller på att färdigställa en 
s.k. skihage runt sin tomt i Högsön. 
En del har tillverkats och suttit uppe 
något år, men nu gör man lite mer 
komplett. Väl synligt från Vitåvägen 
i korsningen mot Högsön finns detta 
vackra ”staket” att beskåda. Finns 
nog inget annat staket som passar in 
så bra på en lantlig miljö som denna.

sammat honom senaste tiden och faktiskt redan 1997 via ett tidningsurklipp som han 
stolt visar upp. Den här välkända gubben som fått vara huvudattraktionen har varit 
med längst. Masken till ansiktet hade han köpt på affären, Galne Gunnar som fanns 
för ca 20-talet år i Luleå. Sedan har det bara löpt på med det ena efter det andra.

Kossan hade han en gång ställt halvvägs genom häcken nära vägen för att få ned 
hastigheten på bilarna som passerar. Det vill nämligen gå lite för fort på 50-sträckan 
där. Då var det en gång en bil som tvärnitade så det bara tjöt i asfalten, när föraren 
trodde att det var en riktig ko.

Då är det bara vänta på fortsättningen med spänd förväntan

Mer kul, pyssligt …

Jag började i första klass 1951.
Vitåskolan var klar för bruk 1939 men blev genast 
militärförläggning. Efter kriget blev den skola på 
riktigt, 1951 fanns det så många barn i byn att 
Råneå kommun fick hyra lilla salen i det närliggande 
missionshuset för oss i första klass. Jag har ett 
minne av att det fanns 114 barn i skolan vid något 
tillfälle när jag gick där.

I Vitå gick man i åk 1 till åk 7 och det var barn från 
Vitå, Vitåfors, Heden och Långtjärn. Däremot fanns 
det skolor både i Högsön, Jämtön och Avafors.

Året efter, 1952, startade enhetsskolan i Råneå och 
då kom alla elever att gå åk 7, åk 8 och 9 där. I 
missionshusets lilla sal höll vi fjorton ettor till men 
fick gå till storskolan för skollunch och gymnastik. 
Dagen inleddes med att någon fick förtroendet att 
springa runt byggnaden med skolklockan.

Byns skola var den höga skolbyggnad som finns 
kvar än idag men där skolverksamheten fick ett 
abrupt slut 2019.

I skolbyggnadens källare fanns köksregion och 
matsal i samma lokal, ett pannrum och pojkarnas 
slöjdsal. Förutom hyvelbänkar, kemikalie (rött bets) 
och verktyg fanns en slasktratt och vattenkran med 
kallt vatten. Av någon anledning luktade det urin från 
detta avlopp.

De lärare som vi idag skulle kalla inventarier var 
fröken Björk och magister Rönnbäck, som båda kom 
att tjänstgöra många år i skolan. Dessutom behöv-
des ytterligare lärare, flertalet var yngre kvinnor som 
ofta blev de gravida och försvann eller pausade. Vår 
första fröken hette Ella Björkman, hon hann byta 
namn och i Åk 2 kom Siv Thurfjell och hon blev kvar i 
skolan några år.

Skollokalerna bestod av den stora skolbyggnaden 
och ett uthus som innehöll utedass, en  avdelning för 
flickor och en för pojkar. De låg mitt emot varandra 
och några finurliga pojkar hade kommit på att om 
man stoppade ned huvudet i brinkan (hålet) kunde 
man få se någon flickas stjärt. Vilket nöje!

Längre bort i byggnaden var 
ett vedförråd och närmast 
Folkets hus fanns byns bastu.

Av undervisningen har jag 
några minnen. 
Varje skoldag måndag – 
lördag inleddes med 
morgonbön med psalmsång 
till orgelmusik och läsning ur 
något sedelärande bokverk. 

Vi hade välskrivning och 
skulle träna oss att skriva med 
bläckpenna. Det var ingen lätt 
uppgift att använda dessa stift 
och få med lagomt med bläck 
och vi fick gott om tillfällen att 
använda läskpappret.Skol-
bänken var förresten försedd 
med hål för bläckhornet, 
också de nya bänkarna med 
perstorpskiva som vi fick 
senare.

Rättskrivning, där det gällde 
att stava rätt, var ett annat 
skolämne och då kom 
magisterns rödpenna fram. På 

50-talet fanns inte dyslexi, inte ens läs- och skrivsvåri
heter och vissa skrivböcker blev mer röda än blyerts-
grå. Undrar om det inte kunde utdelas någon hurvel 
också?

I geografi skulle vi lära om Sverige i åk 3 och 4. Både i 
åk 3 och åk 4 ägnades höstterminens geografistudier 
åt kapitlet Norrbotten, Västerbotten och Lappland så 
det blev måttligt med kunnande om övriga Sverige. 
Men det var många städer i Skåne......

Vitåskolan hade gymnastiksal, en ovanlig inrättning. 
Det fanns tom duschrum men jag minns aldrig att vi 
använde det. Ofta spelade vi korgboll, eller korvboll 
som jag länge trodde att det hette. Numera handlar 
det nog om basket. Dessutom skulle vi balansera på 
bommarna och den där bocken som man skulle 
komma över ...

Vintertid kunde vi ha skidutflykt och den som inte 
hade egen utrustning fick trava upp på skolvinden och 
leta fram ett par rödbetsade skidor utan fant och 
brättet utan böj. Ofantliga backar (jag skämtar) fanns 
isi Too och opi Öberget.

Öberget var en tillgång när det gällde ”gymnastik med 
lek och idrott”. Ofta blev det brännboll men också 
någon spårning i skogen intill brännbolls-
planen.

Engelska var på 1950-talet en nymodighet som ämne 
i folkskolan. Tidigare hade tyska varit det första 
främmande språket men Tyskland hade förlorat sin 
glans,.....

I och med att engelskan var nytt som skolspråk så 
saknade de flesta lärarna tillräcklig kunskap. Men den 
ambitiösa skolpolitiken på 1950-talet organiserade 
”radioengelska” via Radiotjänst. Två gånger i veckan i 
femman och sexan satt vi som tända ljus, fröken vred 
på knappen på radion och så knastrade lektionen i 
gång med magister Per-Olof Holmberg från Uppsala. 
Av fröken utvalda elever fick svara på frågor och ”say 
after me” skulle följas av en talkör.

Skolmaten var fantastisk. Tant Lydia, Lydia Nilsson 
borti Älis var kokerska och till sin hjälp hade hon Ester 
Nilsson som så småningom bytte namn till Danielsson. 
Köttbullarna var världsberömda i hela sockna och vi 
fick grahamsgröt med äppelskivor. 

Jag har för mig att vi fick mannagrynspudding med 
saftsås. Flera av mina bekanta i sydligare delar av 

landet har beskrivit sina skolluncher; medhavda 
smörgåsar och en mjölkflaska.

Varannan vecka erbjöds det bastubad i den kommu-
nala bastun intill skolan. Tant Mia (Johansson) och 
senare tant Edla (Andersson) var anställda som 
baderskor.

De flesta barn saknade badrum hemma och 
hygienen ansågs viktig, inte minst för att den 
kopplades ihop med TBC.

Baderskorna eldade bastun inför fredagsbadet, 
flickorna och pojkarna kom i omgångar för att 
skrubbas på ryggen och under kontroll tvätta kalufs 
och fötter. På kvällen kunde byns män basta och på 
lördag var det kvinnornas tur.

En annan välfärdsinrättning var folktandvården. Alla 
barn kallades till Råneå och då gjordesbeställningar 
på gotta som inte fanns att få tag på i Vitå. Basoka 
var ett rosa tuggummi som fyllde hela munnen och 
som man kunde blåsa stora bubblor med. Bokmär-
ken fanns också i David Larssons pappershandel, till 
och med med glitter.

Servicen i skolans närhet var riklig. Dahlbäcks 
bageri låg i närheten och kakrester, bullar och 
skorpor kunde inhandlas där. Tant Hildur Hedin hade 
kiosk i Folkets hus. Stackars henne när hon skulle ta 

sig ned och sedan upp i den branta trappan till sin 
lägenhet efter att någon unge bett om hennes 
assistans och sedan köpte ett Toy eller några 
femöreskolor.

Lite längre bort låg Hjalmars där det ju också fanns 
gotta. Var tant Jenny där hamnade gottan i strut i 
stället för i små päsar. Och på den här tiden var inte 
lördagsgodis uppfunnen.

Det hade funnits en vurm för skolträdgårdar och 
också i Vitå kunde vi se det. Där förskolan ligger idag 
fanns potatisland och vinbärsbuskar. I 5-6-an kunde 
man få förtroendet att delta i potatisupptagningen, 
vilket jag drabbades av.

Vid ett par tillfällen hyrdes buss och alla barn 
”tippades av” i skogen. En gång var vi opi Storlida 
vid Avaforsvägen. Vi skulle plocka lingon och jag 
som gick i andra klass skulle plocka en liter. De stora 
barnen, 5-6-orna, skulle plocka tre liter. En pojke 
hade mest mossa i sin hink men magister Rönnbäck 
upptäckte det. Då blev det inte roligt. Hem och rensa 
och nästa dag skulle bären med till skolan för 
syltning. Jag minns de jättestora Höganäskrukorna 
med lingonsylt i tant Lydias matförråd.

Runt skolan fanns ett högt staket som man kunde gå 
balansgång på. Ett par av pojkarna i min klass - Rolf 
och Uno - var suveräna. De gick inte utan sprang 
och brukade aldrig ramla ned.

En gång fick vi åka på skolresa till Luleå. Då ingick 
besök på Norrbottens museum och ett besök på 
Kuriren. Vi fotograferades på trappan utanför Kuriren 
och bilden publicerades i tidningen en lördag lite 
senare. En stor händelse.

Festligt var det vid höstterminens julavslutning och 
på examensdagen. Eleverna uppträdde med inövade 
lustigheter och anhöriga gjorde terminens enda 
besök. Sune läste Jag minns den ljuva tiden av Anna 
Maria Lenngren, jag deklamerade Taubes Orm-
bunken rister sin ringlande topp. Min kusin Birgit 
spelade Pippi Långstrump och råkade stoppa 
håret i gräddtårtan. En annan gång sjöng Hilly 
och jag Goddag min fru.Sanningen att säga tror 
jag inte det var särskilt rolig upplevelse för publiken.

Gunvor Jernberg årgång 1944
gunvor.jernberg@gmail.com

070 3037913
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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

ET Transport AB 070-5595534, 
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 Epost: kometen@grafex.se 

Mycket prisvärd penna med gummigrepp 
i läckra färger och pennkropp i silver 
samt chromade detaljer. 

Pennor med tryck!

300 st
2.490:- 
exkl moms

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!

Sara och Benny 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, fnordsromab@gmail.com

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

 SOPARBETEN

 BUSKRÖJNING AV ÅKERDIKEN, VÄGDIKEN 

GRÄVMASKINSARBETEN

RIVNINGSARBETEN

GRÖNYTESKÖTSEL

FÄLLNING AV TRÄD

 FÖRSÄLJNING AV MATJORD, FYLLNINGSJORD, 

M.M.

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

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

www.eg-bygg.se

ENSTRÖM & GRÖNBERG BYGG
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Omgång 1

2020-07-30 Bergnäsets AIK 3 - Vitå BK............................................4 - 4

2020-08-01 Gammelstads IF - Pålänge GIF/Gammelgårdens IF.....4 - 0

2020-08-01 Parkalompolo IK - Pol/Svanstein FF.............................1 - 3

2020-08-02 Haparanda FF 2 - Överkalix IF........................................1 - 3

2020-08-25 Jokkmokks SK - Kiruna FF 2.......................................1 - 4

Omgång 2

2020-08-05 Pålänge GIF/Gammelgårdens IF - IFK Kalix 2................1 - 1

2020-08-0 Vitå BK - Gammelstads IF.................................................2 - 2

2020-08-05 Pol/Svanstein FF - Haparanda FF 2...............................7 - 0

2020-08-05 Överkalix IF - Bergnäsets AIK 3.....................................8 - 2

2020-09-09 Kiruna FF 2 - Parkalompolo IK.......................................1 - 1

Omgång 3

2020-08-08 Parkalompolo IK - Jokkmokks SK..................................1 - 2

2020-08-08 Bergnäsets AIK 3 - Pol/Svanstein FF.............................0 - 6

2020-08-08 Gammelstads IF - Överkalix IF.......................................3 - 0

2020-08-09 Haparanda FF 2 - Kiruna FF 2.........................................3 - 1

2020-08-09 IFK Kalix 2 - Vitå BK....................................................2 - 1

Omgång 4

2020-07-25 Pol/Svanstein FF - Gammelstads IF..............................4 - 2

2020-08-12 Överkalix IF - IFK Kalix 2.................................................4 - 3

2020-08-12 Vitå BK - Pålänge GIF/Gammelgårdens IF.....................0 - 4

2020-08-13  Jokkmokks SK - Haparanda FF 2....................................9 - 2

2020-08-16 Kiruna FF 2 - Bergnäsets AIK 3.......................................5 - 1

Omgång 5

2020-08-15 Haparanda FF 2 - Parkalompolo IK................................1 - 2

2020-08-15 Gammelstads IF - Kiruna FF 2 ....................................4 - 0

2020-08-16 IFK Kalix 2 - Pol/Svanstein FF ....................................1 - 1

2020-08-18 Pålänge GIF/Gammelgårdens IF - Överkalix IF.............7 - 2

2020-10-04  Bergnäsets AIK 3 - Jokkmokks SK.................................0 - 0

Omgång 6

2020-08-21 Pol/Svanstein FF - Pålänge GIF/Gammelgårdens IF....9 - 0

2020-08-22 Parkalompolo IK - Bergnäsets AIK 3..............................3 - 0

2020-08-22 Överkalix IF - Vitå BK......................................................3 - 2

2020-08-22 Kiruna FF 2 - IFK Kalix 2...................................................2 - 6

2020-08-23 Jokkmokks SK - Gammelstads IF...................................2 - 2

Omgång 7

2020-08-29 Gammelstads IF - Parkalompolo IK..............................1 - 1

2020-08-29 IFK Kalix 2 - Jokkmokks SK.............................................1 - 0

2020-08-29 Vitå BK - Pol/Svanstein FF..............................................3 - 6

2020-08-30 Bergnäsets AIK 3 - Haparanda FF 2................................1 - 2

2020-08-30 Pålänge GIF/Gammelgårdens IF - Kiruna FF 2..............1 - 2

Omgång 8

2020-09-04  Parkalompolo IK - IFK Kalix 2 .....................................1- 1

2020-09-05 Haparanda FF 2 - Gammelstads IF.................................2-5

2020-09-05 Kiruna FF 2 - Vitå BK.......................................................1-0

2020-09-06 Jokkmokks SK - Pålänge GIF/Gammelgårdens IF.........9-1

2020-09-06  Pol/Svanstein FF - Överkalix IF.....................................7-1

Omgång 9

2020-09-10 IFK Kalix 2 - Haparanda FF 2............................................6-0

2020-09-12 Pålänge GIF/Gammelgårdens IF - Parkalompolo IK.....1-1

2020-09-12 Vitå BK - Jokkmokks SK..................................................5-5

2020-09-13 Överkalix IF - Kiruna FF 2................................................6-3

2020-09-14 Gammelstads IF - Bergnäsets AIK 3...........................2-1

Omgång 10

2020-09-15 Haparanda FF 2 - Pålänge GIF/Gammelgårdens IF.......0-0

2020-09-20 Jokkmokks SK - Överkalix IF...........................................0-0

2020-09-20 Kiruna FF 2 - Pol/Svanstein FF........................................0-0

2020-09-20 Parkalompolo IK - Vitå BK..............................................0-0

2020-09-21 Bergnäsets AIK 3 - IFK Kalix 2.........................................0 - 0 

Omgång 11

2020-09-26 IFK Kalix 2 - Gammelstads IF...........................................0-0

2020-09-26  Överkalix IF - Parkalompolo IK......................................0-0

2020-09-26 Pol/Svanstein FF - Jokkmokks SK..................................0-0

2020-09-27 Pålänge GIF/Gammelgårdens IF - Bergnäsets AIK 3.....0-0

2020-09-27 Vitå BK - Haparanda FF 2................................................0-0

Pol/ Svanstein FF  8      7      1      0       43- 8          35        20      22

Gammelstads IF  9      5      3      1       25-12         13       10       18

IFK Kalix 2    8      4      3      1       21-10         11       12       15

Överkalix IF/ Övertorneå SK  8      5      0      3       27-28         -1       27       15

Kiruna FF 2    9      4      1      4       19-23         -4       10       13

Jokkmokks SK   7      3      2      2       28-16         12      13       11

Parkalompolo IK   8      2      4      2       11-10            1     12       10

Pålänge GIF/ Gammelgårdens IF 8      2      2      4       15-28        -13     12         8

Haparanda FF 2  8      2      0      6       11-34       -23        4         6

Vitå BK    8      0      3      5       17-27       -10      21         3

Bergnäsets AIK 3  7      0      1      6         9-30       -21      13         1       

Efter matchen mot Jokkmokk 12 sept som slutade  med det osannolika resultatet 5-5. Många spelare var borta av sjukdom och skador denna match, men då fick andra chansen.

TABELL OCH RESULTAT, DIV 5 HERRAR NORRA

Den interna prestigematchen 28 juli
Uppdelning och 2 blandade lag av nu aktiva och de 
som tror dom avslutat sin karriär. 
Alla vill ju vara i det vinnande laget 
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Säthergrens

    
 

När det gäller 

-

 

Lastbils- och 
lastväxlartransporter

 

- 

Hyra av containers och flak

 

- 

Grävmaskins-  och traktorarbeten 

 

- 

Förmedling och transport av
grus och jord

 

 

Ring: Arne 070-604 20 80  

 

 

 

Det är vi som ser till att  
din glädje blir bestående

VI KÖPER DITT VIRKE

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

www.billerudkorsnas.se/skog

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Canoe Adventure North  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .070-542 51 10

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

Vi är ett arbetsintegrerat 
socialt företag!

Allt från Energilösningar med Bergvärme/
Jordvärme till kompletta badrum. 

0920-156 00 • info@wfix.se

DEN KOMPLETTA 
VVS-LEVERANTÖREN!
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Våra minsta aktiva i Jämtöns AIK/ Vitå BK
Söndag 30 augusti var det fotbollsmatcher för de 
yngsta 2 lagen. De som är ca 10-12 år som spelar 
7-manna och de några år yngre som spelar 5 -manna. 
Lagen består av såväl killar som tjejer.

Den gång var det returmöte mot grannarna från Töre 
som just omstartat sin ungdomsverksamhet. Några 
veckor tidigare hade det varit matcher i Töre. 

Det var upplagt så att båda lagen spelade samtidigt på 
två olika planer. Sedan kom en vilo-och hamburger-
paus och därefter möttes man för ytterligar varsin 
match.

Sådana här matcher samlar ju en hel del människor, 
förutom spelarna, syskon, föräldrar, mor-och farföräld-
rar. Sammantaget blir det en ”olaglig” mängd 
människor i dessa coronatider. Dock tror vi att vi 
särskilt på landsbygden har blivit väldigt duktiga på att 
förhålla oss till pandemin. Dels att vi har mindre träng-
sel och att människor här också vet och inte nonchale-
rar hur man ska bete sig.

I övrigt så spelar lagen dubbelmöten mot andra mot-
ståndare, antingen på hemmaplan eller bortaplan. Förr 
om åren har det varit sammandrag med flera lag, vilket 
är mindre lämpligt denna säsong.

Emilies fina hus, med sin 
personliga konstnärliga touch
Emilie Guegan 37 år ”landade” i Vitåfors för ca 4 år sedan då hon köpte ett sedan 
40 år obebott torp i dåligt skick. Men nu har huset genomgått en stor förvandling, 
till ett hyfsat modernt personligt mästerverk. Eget jobb och en hel del inlejd hjälp 
har gjort grovjobbet och sedan har hon hon själv fyllt på med detaljerna. Idè-
rikedom och konstnärlig ådra måste ligga bakom, för det har blivit imponerande 
fint med små medel. Visst material har köpts begagnat för att hålla nere 
kostnaderna

En liten presentation av Emilie blir som följer. Född och uppväxt i vinprovinsen 
Bourgougne i Frankrike. Vid 19 års ålder for hon ut i världen i tur och ordning, 
Kanada, Svalbard, Alaska, Nya Zeeland, Norge och numera Vitåfors.
Emilie jobbar som geotekniker och hennes stora hobby är de 12 draghundarna

En liten rundvandring som ett axplock av mästerverket i några bilder.

Ni som vill läsa mer om Emilie, se nr 4 2016 !
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Klubbtidning från Jämtöns AIK/Vitå BK

 

  MPV abNya

Malmströms
Plåt & Ventilation AB

0923-64 06 53

Utför allt inom branschen!

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

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

0924-553 04

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

VVS-BUTIK
• Installationer • Service

• Hushållsmaskiner • Vattenrening
• Värmepumpar • Badrumsinredningar

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

AUKTORISERAD
VVS-INSTALLATÖR

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

Per Anderssons
Skogsmaskiner AB

Högsön • 0924-320 12 • 070-669 28 88

Kvalitet i allt vi gör

MATCHPROGRAM
JAMTÖ AIK/VITÅ BK

Ansvarig utgivare: Mårten Larsson.

Redaktion: Jämtöns AIK/Vitå BK.

Annonsbokning: Gunnar Andersson 070-604 20 90

Upplaga: ca 2000 ex.

Utgivningsområde: Alla hushåll med postnummer 955.

Utgivning: Maj, juli, september och december.

Produktion: Grafex, Malmberget.

Annonsmaterial: info@grafex.se

för

2020

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

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

Max. 3 ädelfiskar 
per dygn, Vänligen respektera!

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

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

 www.bnearit.se


