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Missa inte!
5 jan    Trettondagspub i Vitå Folkets Hus. Föranmälan, se affischering eller Fb!
13 feb    Alla Hjärtans Dag fest i Jämtön.   Se annonsering!
19 mars     Skotercross SM Sv cup final på Bodentravet. Arr. Vitådalens Skoterklubb
2 april kl 10.00   Vitådalsracet skotercross i Vitå med pubafton på kvällen.

Stor uppslutning i Karnevalståget för Hela Kommunen Ska Leva och Lära 
Karnevalen den 28 november blev en lyckad manifestation, med 
sång, sambamusik och gemensamma rop. Men visst! Det fanns även gott 
om plats för att visa missnöjet och protesterna mot de nedläggningsförslag 
av omkring 12 skolor och förskolor, som BUF viftar med, i underlaget som 
kallas för Framtidens Skola i Luleå. 

Kritiken serverades i alla former, flertalet personer höll tal och appeller, och 
elever framträdde med både sång, musik och även som briljanta talare, där 
deras känslor och viljan att få behålla sina fina skolor inte gick att ta miste 
på. Från Vitåskolan gjorde bl.a Arvid Heginuz ett uttalande som gick rakt in 
i åhörarnas medvetande, när han sa, 
- Politikerna säger att stora skolor är bra, för då får man många kompisar. Men 
jag behöver inte många kompisar, jag vill ha riktiga vänner, och det har jag på 
Vitåskolan! 

Det nära två timmar långa karnevalståget utgick och anslöt till Gula Pavil-
jongen utanför Shoppinghuset. Och som en viktig och starkt markerande 
protest mot underlaget Framtidens Skola lämnades slutligen ett motför-
slag och en namninsamling med hittills ca 3500 insamlade namnunder-
skrifter, över till Kommunfullmäktiges ordförande Maritha Meethz, som 
fått hoppa in som ersättare för de tre inbjudna huvudkandidaterna, BUNs 
ordförande Carina Sammeli och kommunalråden Niklas Nordström och 
Yvonne Stålnacke, då ingen av dem hade möjlighet att närvara. 
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Ullmax sortiment. Ett reportage från 
marknaden på annan plats i bladet.

Nu väntar lucia, tomte och nyårs-
fyrverkerier innan det är dags för 
den traditionsenliga Trettondagsaftons 
puben i Vitå fokets hus. Glöm inte 
att anmäla er så att vi syns för en trevlig
kväll.

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

www.eg-bygg.se

ENSTRÖM & GRÖNBERG BYGG

Tel. 0921-530 00

BODENSLÄP AB

Så är det bara några dagar kvar 
av 2015, men det innehåller både 
jul och nyår. Fotbollen har redan 
kommit igång och det är tidigare 
än på mycket länge. Vi tränar fram 
till nyår en gång i veckan på 
torsdag i Råneå sporthall. Därefter
så blir det även träningar i Arcus
hallen. 

På våran avslutning så var 
grabbarna redo att träna ordentligt 

i år och det ska bli kul att se hur långt 
det räcker. Vi har redan ett nyförvärv 
det är Markus Hedgren, som är ny-
inflyttad i Vitå. Vi hälsar Markus 
välkommen in i gänget. Vi kommer 
att försöka vara med i någon inomhus-
turnering under försäsongen. Dessutom
ett par träningsmatcher samt DM 
innan säsong 2016 drar igång.

Våran höstmarknad blev en succé, 
med bla en bejublad modevisning på 

Vitådalen på Facebook, vad är det för nåt? 

Facebook ett socialt media, ofta förkortat FB, inte bara ett sätt att umgås
utan att träffas utan även ett bra redskap för att få del av och lämna 
information. Du väljer själv sådant som 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, Rörbäcks Havsbad, 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 absolu
viktigaste gruppen, där du får del av en mängd intressant och viktig 
information om läget för Vitåskolan, samt annat som är viktigt för att
landsbygdens skolor ska finnas kvar i framtiden.

Mats Widgren

ALMANACKA  2016

Jämtö Trafik AB               NEFAB
Br Karlsen AB                 AP Skog AB
Per Anderssons Skogsmaskiner AB             NYAB
Vägtransporter i Norr AB             A Lanttos Rör AB
CL:s Motor&Teknik                Vitåtransporter
Vitåfors maskinmuseum                   SkoogLars
Vitådalens Mark&Gräv AB                 Lars Bergs Skogsvård
B-G Öhmans Gräv i Vitå AB          Högsöns Bygdegårdsf
NYAB INFRA            Canoe Adventure North
Jämtöns Skogsfrakt AB          B-E Drugges Lastmaskiner
Jämtöns Fiskevårdsförening         Vitådalens Byggservice
Homiatriker Barbro Nilsson

SPONSRAS AV DELAR AV VITÅDALENS NÄRINGSLIV

Fakta Vitådalen
► Yta > 25% av kommunen
► Folkmängd ca 800
► Antal reg. företag ca 180

Kommunens högsta berg
► Storkrokberget 307m.

Kommunens längsta vattendrag

Kommunens största sjö

► Vitån ca 7 mil.

► Hovlössjön 10,5km²
    Vattenmängd (1)
    Strandlinje (2)
    Yta (2)

Vitådalen
Made in

Vitådalen
Made in

Vitådalen
Made in

Vitådalen
Made in

Vitådalen
Made in

Vitådalen
Made in

Årgång 1
Pris: 25:-Mer bilder Facebook   ”bilder från Vitådalen"

KÖP VITÅDALENS 
ALMANACKA!

25:-
 Kan beställas av Gunnar Andersson 

070-6042090. 

Presentips till någon utflyttad med 
hopp om hemlängtan eller någon 

annan avlägsen bekant.Fin
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GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

TRETTONDAGSPUB

Mårten Larsson
Ordförande

Vi önskar ALLA en riktigt God 
Jul och ett Gott Nytt År!
samt tackar för 2015

Vitå Bollklubb 

Mat:  Porterstekt fläskytterfilé med gratäng och efterrätt
Musik:  Dubbelt Upp

Bindande anmälan senast 29/12  till  
Anders Lantto   070-604 14 94 
Ulla Ahlbäck  070-688 69 82
Karin Engfors 073-844 73 70

Anm.avg 175:- + medlemskort 25:-  som kan lösas på plats

5 Januari kl. 19.00 i Vitå Folketshus
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Ny, om- och tillbyggnader • Reparationer
• Allt för bygget • Bilrutor och glas,
färg, tapeter, järnhandelssortiment

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

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

• Däck • Fälgar • Däckservice

• Bilkem, batterier och mycket 
mer finns hos oss

"Bra Däck Till Rätt Pris"

Dygnet Runt-jour

0923-642 000

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

Trygg, lokal och långsiktig

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

Hos oss är din skog i trygga händer. 

Välkommen att kontakta oss!

www.scaskog.com

Elinstallationer & Elservice med behörighet
för låg och högspänning

Ring 070-282 76 88  ·  Simon Gustafsson

OMTANKE • KVALITÉ • SERVICE

Golv o. Väggbeklädnader
Våtrumsbeklädnad i plast

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

.. ..

Vi utför hela
installationen

Samarbete med Energiborr i Töre.

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

– en kontakt och 
fast pris bara några 

av fördelarna.

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

Vi planerar ut 
Regnbågslax 2-3 ggr/år.

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

Tel. 070-350 89 86

Eko Miljöisolering i Norr AB
Lappviksvägen 25

95531 Råneå
Stefan Larsson

Tel 076-1415506
www.ekomiljoisolering.se

VB SKOG AB
•  Gallring   •   Slutavverkning

•   Röjning   •   Biobränsleavverkning   
•   Planteringar   •   Transporter

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

  

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

 
Välkommen in! 
 
Kontorschef Katarina Rutberg, med personal.  
  

      0924-601 50                   www.handelsbanken.se/ranea 

*Källa ServiceScore 2015 

Handelsbanken Råneå

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

RÅNEÅ0924-100 90

Skogsaffärer   
på nya sätt.

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

Bror Olofsson
Kalix, Haparanda 
och Råne älvdal

0923-696 51

Patrik Fredriksson
Gällivare, Överkalix 

och Råne älvdal
0926-757 68

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

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

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

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

OBS!  Motorer och växellådor måste vara tömda på olja. 

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

Endast järnskrot i containern, övrig metall på pall utanför.

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

Metallskrot

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

Annonsklipptävling

Namn: ________________________________________     Adress: ________________________________________________________________

Vinnare av annonsklipptävling nr 3 2015  Sanna och Elin Jakobsson Ängesbyn och Elisabet Selberg Råneå. 

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

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Annonsör

Sidan

Grattis!
Handelsbanken Råneå

CONTAINERN ÄR INDRAGEN FÖR VINTERN!

ÅTERKOMMER I APRIL!

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

Välkommen till Norrlands största 
husbil- och husvagnshandlare!

HUSBILAR OCH
HUSVAGNAR

Vad gör du av framtiden?
Nutidsmänniskans tillvaro med tids brist 

och ständigt flödande, informa tion bidrar 

till en känsla av att inte räcka till. Norra 

 Skogsägarnas målsättning är vara en trygg 

sam arbetspartner som du som skogsägare 

kan lita på och utvecklas tillsammans med. 

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

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

RÅNEÅ
Nu med Svenska Spel och ATG

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

av olika sorters smörgåsmat.

Välkommen!

DIN MATBUTIK!

ÖPPETTIDER ALLA DAGAR

8-21
0924-100 75

Skooglars
Vitå

Tel. 070-350 89 86

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

Trygg, lokal och långsiktig

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

Hos oss är din skog i trygga händer. 

Välkommen att kontakta oss!

www.scaskog.com
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En av de större satsningarna i Vitådalen, står veterinär Anna 
Semrén i Jämtön för. En jättestor byggnad (50x 22 m) med rejäl 
takhöjd har rest sig några hundra meter från boningshuset mot 
skogbrynet i öster. Bygglovet är för en maskinhall tills vidare 
och byggnaden är inte isolerad. Planer på vad det slutligen ska 
bli finns, men just nu utnyttjas den bl.a. till garage för veterinär-
verksamheten.  Så några preciserade avslöjanden vill hon inte
ge i nuläget. Dessutom kostar ju fullföljandet av planerna en 
del pengar. Tills vidare kommer hon dock att nyttja en del av 
byggnaden som privat ridhus. Så det är väl bara för nyfikna att 
sätta igång och spekulera. Vi ska vara glada att folk vill satsa 
på landsbygden och det gör Anna verkligen.

Anna bor med sambo och 2 barn i det nyrenoverade ”Opigål” 
från 1892. Lite djur vore det ju konstigt om det inte fanns, så 
en katt, en hund och tre hästar finns det förstås också. Som 
veterinär har Anna specialiserat sig på hästar. Hästarna upptar 
ju också en stor del av hennes fritid. Egen träning i alla former 
känner en garvad multisportare också mycket för. Så ett eget 
gym finns förstås också.

Vi blir förundrade och nästintill förfärade
av Luleåkommuns hantering av skol-
frågan och då menar vi hela Luleå
kommun. Vi ser att enfalden verkar råda 
i tron att det inte är en försämring 
att trycka in alla barn och föräldrar 
till större samhällen och allra helst till 
de nybyggda områdena i Luleå stads 
närhet till exempel Kronan eller Häll-
backen. De styrande och deras tjänste-
män verkar helt ha missat behovet 
av mångfald trots de senaste årens
debatter. 

Samhället och företagen behöver  
människor med olika bakgrund och 
erfarenheter. Som företag har vi behov 
av stabila och självständiga människor 
som har möjlighet att bo och verka 
även på landsbygden. Skolan i Vitå
och andra byar är avgörande för att 
anställda och företagare ska kunna 
fortsätta bo och utveckla i bygden. 

Att lägga ner en skola på landsbyg-
den kommer att påverka företagen 
negativt och därigenom kommunen 
och i förlängnin en Sverige. Dessa 
människor som väljer bort när-

Framtidstro

Här satsas det!

heten till caféer, klädaffärer och 
myller av människor för att bidra till 
Sveriges mångfald och välstånd har 
dock ett grundläggande behov i skola 
och barnomsorg i sitt närområde.
 
Hur påverkas vi av försämrad 
samhällsservice?

Företagen mister en del av sin 
rekryteringsbas om folk väljer att lämna 
bygden i det fall att skolan försvinner,
inflyttningen av nya människor kommer
förmodligen också att minska i samband 
med detta.

Personalen får svårare att klara arbets-
livets krav på arbetstider med hämtning 
och lämning av barn på förskola
om den ligger längre ifrån hemmet,
vilket påverkar dessa människors möjlig-
het att arbeta heltid. Detta påverkar 
skatteintäkterna för kommunen negativt.
Skolbarnen får försämrade möjligheter
till lärande och fritid då bussresor 
kommer att uppta en större del av deras 
vakna tid. Föräldrarna påverkas också 
av detta med ökad oro för barnens 
resande. 

Det finns exempel på barn som får ca 
10 mils resa varje dag till och från skolan
och de allra flesta barnen får flera mil
extra resväg mot att kunna gå, cykla eller
åka buss till deras nuvarande skola 
i Vitå, detta gäller säkerligen även 
de andra landsbygdsskolorna. Det 
är faktiskt stor skillnad att åka buss 20
minuter om dagen eller att åka buss
i nästan två timmar och ännu mer för de 
barn som bor längst bort. 

Låt hela Luleå kommun leva och 
utvecklas, behåll mångfalden och livs-
kraften genom att bevara byaskolorna.

Företagare i Vitådalen, 
en stor del av Luleå Kommun.
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Den 28 november gick karnevalståget, Hela 
Kommunen Ska Leva Och Lära! med omkring 
1000 engagerade barn, föräldrar och andra 
kommunmedborgare genom Luleå centrum. 
Vitådalens invånare var väl representerade och 
med enad röst, tillsammans med 
Svartöstassare, Klöverträskare, Sunderbyggare, 
Kyrkbybor, Örnäsare, Hertsöbor, Bensbyggare 
och många �er, ropade och sjöng de till stöd 
för kommunens alla nedläggningshotade 
skolor och förskolor. 
- Vad ska vi ha? Trygga barn! Vad ska vi ha? 
Skolorna kvar! Vems skola? Barnens skola! Vems 
framtid? Vår framtid!

Det är helt enkelt vad det handlar om, Vår 
Framtid! Skolorna på landsbygden såväl som 
skolorna inne i Luleås stadsdelar behövs, för att 
barn ska växa upp under trygga förhållanden. 
Närheten till skolan bidrar till att framförallt de 
yngre eleverna mellan 6 och 12 år får känslan 
av att skolan är deras och att den också blir en 
plats där lek, lärande och kamratskap ger dem 
en bra uppväxttid. 

En skola i närhet till hemmet ger inte bara 
barnen en tryggare tillvaro, den gör också livet 
lugnare och lättare för familjerna och blir 
samtidigt motorn för att byar och bostads-
områden. Att det �nns förskola och skola är 
helt och klart en avgörande faktor när unga 
människor, med eller utan barn, väljer sitt 
framtida boende. Därför är fortsatt verksamhet 
på både små och större skolor en fråga som 

måste prioriteras och värderas med ett helt 
annat synsätt än vad som hittills gjorts, när Barn 
och Utbildningsförvaltningen i Luleå Kommun 
skissat på sin bild av den framtida 
skolstrukturen.

Allt sedan hotet om nedläggning av Vitåskolan 
fördes fram under vintern 2015, har det jobbats 
hårt på många fronter för att både förstå 
orsaken, men även för att motverka beslutet om 
nedläggning. Något beslut togs ju aldrig av Barn 
och utbildningsnämnden, BUN, i våras, utan de 
valde istället att sky�a in Vitåskolan i den 
fortsatta utredningen av hela Luleå kommuns 
skolstruktur. En utredning som tyvärr har stora 
brister, ja det är faktiskt inte någon utredning 
alls, så här långt. Några underlag till stöd för 
själva utredningsunderlaget, som lades fram den 
24 september, �nns inte heller. Underlaget till 
utredning, Framtidens Skola, har presenterats 
vid ett mindre antal dåligt annonserade 
områdesmöten, under oktober och november. 
Där har de utredningsansvariga med skolchefen 
i spetsen, tillsammans med BUNs ordförande, 
envetet mässat fram sitt budskap, utan att 
presentera konkreta underlag för sina 
påståenden. Vid i stort sett varje områdesmöte 
har skolornas arbetsgrupper mött argumenten 
med väl underbyggda fakta och ett stort antal 
konkreta frågeställningar.  Områdesmötena har 
hållits i anslutning till de skolor som pekats ut 
som ”Framtidens Skolor”. För Vitådalens del 
innebar det att något möte inte hölls på 
Vitåskolan, det förlades istället till Råneåskolan, 

med argumentet att ”det är där som skolan 
skall �nnas”. Ett något förvånande besked, i 
en arbetsprocess som sägs vara förslag till 
utredningsunderlag. Signalen till 
Vitåskolans intressenter blev återigen, ett 
tydligt hot om nedläggning. Men det var 
inte bara Vitåskolan som pekats ut, utan 
många �er, bl.a. skolan i Klöverträsk. 
Utbildningsförvaltningens utredare ansåg 
att hela tolv grundskolor och förskolor i 
kommunen, kunde läggas ned. Men de två 
skolorna som ligger längst ut mot 
kommunens ytterkanter, �nns i Vitå och i 
Klöverträsk. Konsekvenserna för dessa 
områden kan bli mycket stora, om tankarna 
som Framtidens Skola bär, får gehör hos 
majoriteten av det politiska styret. 

Det man dock inte verkar ha haft en aning 
om bland tjänstemän inom Barn och 
utbildningsförvaltningen och även vissa av 
politikerna, var att det �nns gott om 
engagerade ”skolräddare” som kämpar hårt 
för sina skolor. Så fort som Framtidens 
Skola presenterats, knöts kontakterna över 
hela kommunen, och en samordnings-
grupp för skolorna bildades den 28 
september. I lördags, exakt två månader 
senare, visades det första riktiga resultatet 
på det gemensamma arbetet. Karnevalen 
Hela Kommunen Ska Leva Och Lära!

Mats Widgren

Karnevalståg för de 
nedläggningshotade 
skolorna

Wilma Säthergren har 
laddat med en skylt som 
ingen kan missta sig på. 

Skyltverksatad på 
Vitåskolan och 
uppladdning för 
karnevalståg.  
Här fr.v. Ludvig 
och Lukas 
Lindqvist, Evelina 
Keskinen Eriksson 
och mamma Anna 
Eriksson. 
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Fiskevatten

Lokaler att hyra

Badplats

mot Töre

mot Morjärv

mot Boden

Storkrok-
berget 307m

Långsund

Forshed

Kvarnberg

Hovlös

Långsel

Tallberg

Dockasberg

Rikti Dockas

Mot Vouddas

Mot Norriån Mot Överkalix

Avafors

Heden Vitåfors

Vitå

Högsön

Strömsund
Jämtön

Jämtö-
avan

Rörbäck

HögsöfjärdenSladan

mot Haparanda

mot Luleå

E4

691

Vitån

Råneå

356

694
693

Långtjärn

Metträsket

Inre Kvarnträsket
Yttre Kvarnträsket

Jämtöfjärden

Långsmalatjärn

Hataträsket

Djupträsket

Hovlössjön/Storsjön

Vitåfjärden

Renoträsket

Grundforshed

Bjurånäsvägen

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

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

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

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

VITÅDALEN

2015

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

Informationen om Vitådalen

finns på google maps. 

QRscanna direkt till 

telefonen eller 

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

Forshedsgården
Plats för 60 personer, fullt utrustat kök.

Bokning: Margareta Roos 0924/620 32

Bagarstugan i Forshed
Bokning: Stina Roos 0924/620 33

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

Bokning: Anna Eriksson 0924/300 50

Vitå Bygdegård
Bokning: Elisabeth Öhman 0924/300 73

Bagarstugan i Vitå
Bokning: Ulla Johansson 0924/300 77

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

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

Bokning: Anna Säthergren 070/692 20 31

Jämtögården
Plats för 150personer. Fullt utrustat kök. 

Bokning: Eskil Johansson 0924/311 24

eller via www.jamton.se

Övrigt: Tennisbana och Hockeyplan.

Bagarstugan i Jämtön
Bokning: Ingrid Åkerström 0924/311 22

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

boulebana. 

Bokning och information: 0924/350 47

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

personer. 

Bokning: Gäran Åberg 0924-311 36

Rörbäcks hamnförening
Gäst-och djuphamn

Information Mikael Gladh 070/364 11 11

Strömsundhemmet
Öppet maj-december.

Läger, kurser, konferenser, vandrarhem, 

stugor för uthyrning. Matsal för 60 + 40 

personer, sängplatser för ca 100 personer. 

Vedeldad bastu, dusch, badstrand.

Upplysningar och bokning: 0924/330 81

www. sundstromhemmet.se 

Mail: sundshemmet@gmail.com 

Församlingsexp i Råneå 0924/577 50

 

En pärla i Luleå Kommun!

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

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

sköna naturupplevelser i skogar
sjöar, älv och hav.

Välkommen!
Byar i samverkan

Information:
Margareta Roos Forshed      0924/620 32

Lars Nilsson, Vitå                     0924/35040

Staffan Bergman, Högsön    070-355 96 99

Eskil Johansson, Jämtön     0924-311 24

www. vitadalen.se           www.jamton.se
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Tillfälliga 
övernattningsrum/stugor

Evenemang

VITÅ BK
Ordf: Mårten Larsson 070-690 65 44 
 
Kassör: Gunnar Andersson 0924-301 12 

Sekr: Cenneth Lööf 070-3624672 

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

Suppleanter: Erik Sandberg
 Karin Engfors
 Bodil Andersson

JÄMTÖNS AIK
Styrelsen

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

2015

STÖD  VÅRA  
FÖRENINGAR!

KÖP LOTTER 
AV OSS!

BINGOLOTTER OCH 
SVERIGELOTTER

I VITÅ HOS
GUNNAR 

070-604 20 90

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

Sladastigen
Naturstig som utgår från skolan i Vitå och leder till 
sjön Sladan, en av kustlandets artrikaste fågelsjöar. 
Bivacker med eldplatser, utkikstorn och 

informationstavlor. Längt totalt ca 4km. 

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

ca 3 km. Bivack med eldplats vid Rödnäset.

Strömsunds Masugn
Gammal masugnsruin, verksam åren 1741-1830

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

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

Vandringsled öster om 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.  

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

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

Den blå sjön - Blåmissusjön
Mellan Högsön och Strömsund, längs den gamla vä-
gen finns den ”blå sjön”. Vattnet är kristallklart och vid 
rätt ljus azurblått. Sjön är kanske Sveriges naturligt 
suraste sjö, med ett pH värde på ca 3. Orsak till försu-
ningen är att alunjordar (sulfidjordar) i sjöns närhet 
utdiktades. Vid torrläggning av alunjordar oxideras 
sulfiderna med försurning och utfällning av vattnets 
humusämnen som följd. Därför blir vattnet glasklart. 

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

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

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

Paddling
Vitån är det längsta vattendraget inom kommunen. 
Från kommungränsen i norr till utflödet i havet är 
det ca 5mil. Vitån har flera fina sträckor för paddling. 
Under vårflödet är många forsar vatenrika och krä-
ver vana paddlare. Familjevänlig nybörjarpaddling 
hittar man tex. i trakterna kring Långsel och längs 
sträckan från Storåbron net till Vitåfjärden. För havs- 
och skärgårdspaddlare bjuder Råneå skärgård på fina 
möjligheter med Rörbäck, Jämtöavan, Strömsund och 
Kängsön som bra utgångspunkter. Kanot och Kajakut-
hyrning samt försäljning finns hos Canoe Adventure 
North i Kängsön tel. 070-542 51 10

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

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

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

Krstinakojan
Från vägen E4-Tallberg, ca 5km norr om Avafors, tag 
vänster vid Bjurånäsvägen, åk ca 3km till 

Strycktjärvägen som efter ca 4km leder till kojan. 

Övernattningsmöjligheter samt tillgång till köksut-
rustning  finns i kojan. Vitådalens skoterklubb ansva-
rig. 

Avafors masugn
Gammal masignsuin, verksam åren 

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

under sommaren.  

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

ca 10km.

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

i vårt skogslandskap. 

Målgrupp: Skolor och mindre 

instressegrupper. 

Bokn. enl. ö.k. 

Olle Andersson tel. 070-368 49 64

December
4 PRO Jämtöns Julfest. Se affischering. 

13 Luciafest i Jämtö Småkyrka. 

 Se affischering. 

25 Julotta i Jämtöns småkyrka.

Januari 
5 Trettondagspub i Vitå Folkets Hus

 föranmälan Vitå BK se affischer!   

Februari
13  Alla Hjärtans Dag fest i Jämtön

27  Ärtsoppa i Kristinakojan

Mars

12   Café i Forshedsgården

19  Pimpeltävling på Djupträsket

20 Familjeskidtävling/ tipspromenad och  
 paltservering i Vitå,

19 Skotercross i Bodentravet

25 Familjedag i Forshed/ Avaviken

Datum  ”Svunna tider” Olle Andersson berättar om

ej klart  Vitå för mer än 50 år sedan.   

April
2 Vitådals-racet och pubafton på kvällen, 

2 Ugglelyssning-  Olle Andersson,  

Datum  Jämtönappet

ej klart    

Datum  Pimpeltävling på Renoträsket

ej klart  

Valborgsmässofirande i Vitå, Högsön och Jämtön.

Medlemsavgift:     Familj 100:-   Enskild 50:- 

Medlemsavgift:     Familj  50:-   Enskild 25:- 

BILLIGAST I SVERIGE?!

Inga deltagaravgifter eller andra avgifter tillkommer! 

I alla våra projekt som ständigt finns  
behöver vi hjälp. Har du någon tid över så är 
vi tacksam om du kan ställa upp såväl stort 
som smått. Vi är en ideell förening i en liten 
by och engagemanget sliter hårt på många av 
oss. 

Ex: Ledare, bygghjälp, planskötsel, 
styrelseuppdrag, bakning, iordningställande 
vid evenemang..  Ja listan kan göras lång.  
Hör av dig till någon av oss i styrelsen

Vill du hjälpa?

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

Klipp ut och spara!

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

att det kostar dig något extra. 

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 in-
formation 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%

Stuga vid Renoträsket 

(ej vinterbonad)  

Sven-Anders Ahlbäck 070-6212737

Bagarstuga i Rörbäck vid havet 
(vinterbonad) 

Mervi Forsberg  073-0655263

Fler alternativ kan finnas, 
Kontakta Gunnar Andersson för upplysning
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Ungdomsavslutningen

Per Anderssons
Skogsmaskiner AB

Högsön • 0924-320 12 • 070-669 28 88

Kvalitet i allt vi gör

 

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

Lördagen den 14e november kl 14.00 så samlades ett gäng 
förväntansfulla ungdomar vid verkstan vid E4 för att åka 
på sin avslutning. I år så gick färden norrut mot Kalix, efter 
flera års avslutning på Nordpoolen i Boden. 

Vad skulle vi då hitta på i år, jo i källarplanet på gallerian 
hade hela bowlinghallen hyrts under dryga timman. Nu 
gällde det att hitta klot, skor och rätt banor, på två banor 
fick föräldrarna vara med och spela. 
Under den dryga timman så slogs det 
strikar, spärrar och en och annan miss, men jag tror att det 
bara var föräldrarna som var nere i rännan. (Kan ha att göra 
med att barnen hade grindarna uppe). 

Efter bowlingen så gick vi en våning upp och där hittade 
vi en hamburgerrestaurang. Där bildade vi nog den längsta 
kön som de hade sett, men dom grillade burgare för fullt, 
och det tog inte lång tid så mumsade alla på varsin god 
hamburgare.

Efter det var vi alla nöjda och glada och vi styrde bilarna 
hemåt igen. Under avslutningen fick vi ledare blommor och 
godis och det vill vi passa på att tacka för. Nu får vi hoppas 
att alla vill fortsätta samt att många nya barn vill börja spela 
fotboll nästa år. Nu önskar vi er alla en riktigt god jul och 
ett gott nytt år.

     Mårten, Karin och Tomas.

Ett trettiotal hade mött upp i november-
mörkret i Forshedsgården för att se och 
lyssna till Göran Emerius som visade några 
av sina natur�lmer – eller kanske bättre upp 
– sina hyllningar till moder jord. Det var 
tredje gången i Forshed för den gamle 
TV2-�lmaren vilket förstås säger något om 
hans popularitet i bygden. 

Och som en röd tråd genom Göran Emerius 
arbete löper frågan om hur människan 
behandlar och tar ansvar för de djur och den 
natur vi har omkring oss. De må sen handla 
om Alaskas vildmarker eller de världsnatur-
arv vi själva har i Sverige, exempelvis 
Laponia. 

I �lmen ”Fjällnära skog – den sista utposten”, 
�ck vi förutom järvar, björnar och lodjur till 
slut möta en praktfull tjäder i en vacker 
skogsglänta. Och därpå lyssna till det trolskt 
fascinerande tjäderspelet. En alltmer sällsynt 
upplevelse i den anda av ”hugg ner och sälj” 
som Göran menar råder i skogen och som 
mer och mer tränger undan och försvårar 
livsmöjligheterna för många djur och växter.

Filmkväll i Forshedsgården

Bildtext: Göran Emerius med två av sina fans; Sven-Olof Antonsson, 
Avafors och Bo Johansson, Hovlös.

Och är det något undertecknad förstår (vars 
tidigare naturupplevelser i stort sett handlar 
om ekorrar i Stockholms parker) av Göran 
Emerius �lmer så är det att tålamod är A och 
O. Väntan, väntan och sen lite väntan till – 
innan, om man har tur, det tänkte objektet 
behagar dyka upp. Nu har naturligtvis 
Göran en hel del knep och stor kunskap om 
var och när och varför exempelvis en björn 
eller en spelande tjäder kan tänkas dyka 
upp, men likafullt, tålamod, en fylld ka�eter-
mos samt en bra kamera är vad det handlar 
om.

Efter ka�epaus med förförisk rulltårta �ck vi 
följa med på en �lmisk �sketur till Alaska 
med öringar och laxar av alla de sorter. Och 
Alaska är något han kan – tretton gånger 
har Göran varit där. 

Som grädde på moset �ck vi också se stiliga 
bilder av den mytomspunna vithövdade 
havsörnen som i majestätiska svängar 
seglade över himlen. I sådana stunder 
känner man sig lätt både liten och ödmjuk 
som människa. 

Andreas Ho�sten
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DIV V NORR A HERR AR 2015
VITÅ BK

INNEBANDY SKOTERTÄVLINGAR 2016

VITÅ BK :S DAMER

Innebandy för klasserna 1-6 drog som vanligt igång i höstas. Vi håller till  i gymnastik-
salen på Vitåskolan.

Vi har delat in oss i två grupper, på tisdagar har klass 1-3 sin träning.  Vi har varit väldigt 
många på dom träningarna mellan 14-17 barn, vilket är jättekul! Vi tränar en hel del 
teknik, bollkontroll och passningar varvat med spel. Men vid varje träningstillfälle så 
har vi alltid några lekar som vi kör, vilket är väldigt uppskattat hos barnen.

 Klass 4-6 har sina träningar på onsdagar. Vi förbereder oss som bäst inför ”Lusseliret” i 
Råneå sporthall den 11 december. Förväntningarna är på topp med skräckblandad för-
tjusning i vanlig ordning.  Hoppas många kommer och supportar oss!

Vi började säsongen med övningar inriktade mot bollkontroll och passningar. Senare 
tid har vi övat på läsa spelet och spelvändningar. Ungdomarna har själva fått bestämma 
ordningsregler och hur vi ska uppträda mot varandra. Vilket har fungerat mycket bra. 
/Ledarna Malin och Karin som tränar 1-3 samt Reine och Marcus som tränar 4-6

Sammanhållning har stor betydelse för 
landsbygden och det är något som Vitå 
bollklubb, Vitådalens skoterklubb och 
Vitådalens bygdegårdsförening tagit fasta 
på och fortsätter att bestyrka genom att 

samarbeta sida vid sida för att kunna 

genomföra den beryktade skotercross 

tävlingen, Vitådalsracet, som för åttonde 
året i rad anordnas vid Vitåskolan och som 
avslutas med en pub/dans kväll för de 

äldre besökarna. Årets tävling blir den 

Våra damträningar under året har varit välbesökta och roliga. Vi har tränat bort 

bollrädslor och dålig kondis.  Vi har även spelat en match mot Unbyns IF, som 
gick av stapeln på fotbollens dag. Efter det deltog vi i de populära mixmatcherna. 

Nöjet med att spela i ett avslappnat och icke prestationskrävande lag är tydlig. Glädjen 

genomsyrar laget. Eftersom gemenskapen är stor fortsätter vi med trevliga 

vinterträningar med hårt tempo. Vi laddar för nästa säsong!

UNGA INFLYTTARE TILL VITÅDALEN
Paret Emil Andersson och 
Cecilia Johansson båda 30 år har 
nu bott i sitt inköpta hus i Vitå 
sedan i somras. En liten hund ingår 
också och som grädde på moset 
väntas man bli föräldrar i slutet på 
januari, om allt blir som planerat.

Emil är ju född och uppväxt i Vitå, 
men har bott ca 7-8 år i Luleå innan 
återkomsten. Cecilia är också 
uppväxt på landet, i Sundom. Sedan 
flyttade även hon till Luleå och bott 
där ca 7-8 år också. Högstadiet i 
Råneå är väl den gemensamma 
nämnaren från tonåren, eftersom 
båda gick där samtidigt. Att det ett 
tiotal år senare blev kärlek är ju en 
annan historia och en lycka även för 
Vitådalen. Nya unga invånare vill vi 
gärna ha här.

Emil jobbar som mekaniker på 
Scania Maintance som reparerar 
maskiner till Ferruform. Cecilia 
jobbar som förskollärare på 
Björkskatan sedan 3 år tillbaka. 
Innan dess några år på andra 
förskolor.

Emils intressen är bl.a., fiske, idrott 
främst fotboll och innebandy samt 
byggnationer och fix med hus och 
hem. Cecilias främsta intressen är 
träning i många olika former och 
gärna fotboll, promenader och 
hunden. 

Snart får de ju också ett annat 
gemensamt intresse. Huset är 
välrustat och underhållet bra, så 
det har bara varit att flytta in. Lite 
småändringar för att sätta lite 
personlig prägel har det dock blivit. 
En jättefin lagom stor tomt med 
stor altan i söderläge hör också till. 
Inte blir det sämre av närheten till 
skola och förskola, bara några 
hundra meter ifrån.

Att det blev landsbygden och 
Vitådalen var inte så konstigt. Båda 
är ju uppväxta på landet och Emils 
föräldrar bor ju i Vitå, medan 
Cecilias flyttat till Luleå
Fördelen med att bo så här  är ju 
friheten, närheten till naturen och 
lagom avstånd till grannar. 

En annan viktig faktor är att 
man kommit väldigt bra in i 
byagemenskapen. Där har man 
båda engagerat sig i idrotts-
föreningen och besöker även 
andra tillställningar som arrang-
eras av andra föreningar. Detta 
brukar vara en bra väg att gå för 
många inflyttare.

Huspriset är ju också en annan 
viktig faktor. Hade detta hus 
stått i Luleå, så skulle det kostat 
3 gånger så mycket, minst.

Pendling vintertid de mörkaste 
månaderna är väl den största 
utmaningen att bo så här, ca 5 
mil från arbetsplatsen. Men det 
uppvägs med råge av alla 
fördelar övriga tider på året.

Nu hoppas de båda, liksom hela 
Vitådalens befolkning att vår 
fina skola får bli kvar och lägga 
grunden för många barns bästa 
start i livet för lång tid framöver

Unga paret Simon Almqvist och Diana 
Wikström Fredriksson båda 25 år bor sedan 
drygt 3 år ”isi Hammars” vid fotbollsplanen i 
Vitå. En liten flicka, Kendra 2 år 8 mån och en 
hund ingår också i familjen. Huset, en gammal 
Norrbottensgård hade man spanat på ett tag 
innan den blev till salu. När den så äntligen blev 
till salu slog man till direkt. Ett visst renoverings-
behov både invändigt och utvändigt fanns, men 
det är något som man försöker klara själv 
efterhand. Köket har bland annat bytts ut med 
nya golv och tapeter. Även barnrummet, hallen 
och pannrummet har renoverats. På nedervå-
ningen återstår i stort sett bara vardagsrummet, 
sedan finns planer att inreda vinden. En 
bagarstuga och en del uthus ingår också på den 
fina tomten

Simon är uppväxt i Högsön och efter gymnasiet 
blev han några år i Luleå. Diana är uppväxt i 
Alvik, men flyttade till Töre i tidiga tonåren. De 
blev ihop redan under tidiga gymnasietiden och 
har bott ihop ca 5 år. Första åren i lägenhet i 
Luleå. 

Landsbygden har alltid lockat och att det blev 
just Vitå berodde nog på detta hus och allt gott 
de hört om Vitåskolan. Simon har ju själv gått 

där innan högstadiet.

För närvarande pluggar Simon på distans 2 år till 
underhållstekniker och är inne på sista året.
Diana jobbar på Norrmejerier sedan 2 år med 
godsmottagning och distribution i skiftgång.

Simons fritidsintressen är förutom familjen 
främst jakt och fiske. Dianas främsta intressen 
utöver familjen är foto, naturen, teckning och 
inredning

Båda är ju uppväxta på landsbygden och vet att 
man trivs bäst där och hoppas som alla andra att 
Vitåskolan ska få vara kvar. Det är en bra skola 
och den behövs för Vitådalens fortsatta 
utveckling.

Vi hälsar familjen, liksom alla andra hjärtligt 
välkomna till oss här i Vitådalen.

Vid fototillfället var Kendra på dagis!

2 april. I år kör skoterklubben även ett samarbete med Bodentravet då det anordnas SM 
och Sverige cup final den 19 mars i Boden. Vi utlovar en massa fart och bra underhållning 
då de tävlande kämpar för att visa vad de går för.
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Sugen på att  spela fotboll 2016?
Div 5 herrar
Kontakta Mårten Larsson, 070-6906544

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

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

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

Välkommen till Norrlands största 
husbil- och husvagnshandlare!

HUSBILAR OCH
HUSVAGNAR

Sörsidan 9, tel 0924-230 19
  

Välkommen in till oss!

 

Pennor med tryck!

Ultra De Luxe
med enfärgstryck.

250 st

1.650:- exkl moms

Z-Matic blyerts
med enfärgstryck.

250 st

1.490:- exkl moms

Bermuda pen
med enfärgstryck.

250 st

4.280:- exkl moms

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

ÖHMANS GRÄV

Allt inom gräv- och 
traktorarbeten

0924-300 73

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

I VITÅ AB

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

Landa mjukt!

Gym

-

Öppet kl. 06.30–23.00 alla dagar
Pris:

 

Vuxen 500:-/år, student 300:-/år (studerande 
ungdom 15-20 år). Kalenderår gäller 1/1 - 31/12.

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

Kontaktpersoner: Janette Ek 070-308 71 55
 och Erika Drugge 072-234 46 14
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Traditionsenligt sista söndagen i oktober bar det 
till. Då hade Vitå BK inbjudit försäljare till vår s.k. 
Hantverksmarknad. Vi vill att åtminstone merparten 
av försäljarna ska ha riktiga hantverk. Tingel-tangel vill 
vi helst undvika, för det kan man köpa vid andra
tillfällen.

Vi har byggt upp en säljarkår som är oss ganska 
trogna. I år hade vi några nya som inte varit med 
tidigare och jag tror att det gick hyfsat för dom

Som alltid är de som säljer ätbart, de som säljer bäst. 
De får nästan alltid slut innan de 4 timmarna gått. 
Övriga har det lite tyngre med försäljningen i 
varierande grad

I ett försök att förnya oss, kom en kvinna på en lysande 
idé som det visade sig. Vi anordnar en manne-
känguppvisning ur Ullmax sortiment som vi ändå 
säljer. Det var inte svårt få tag i ”mannekänger”. Några 
lokala förmågor tillfrågades och visst, kul det här gör 
vi. Några träningskvällar var allt som behövdes för en 
man, två kvinnor och 3 barn. Det blev en alldeles 
succéartad tillställning där alla gjorde det bra och 
dessutom hade kul. Med en modemedveten
konfrencier i form av ordförande Mårten blev succén 
komplett. Detta riskerar således att bli ett stående 
inslag framöver.

Ett extrainslag blev också uppvaktandet av några 
extra duktiga personer som varit våra förgrunds-�gu-
rer i kampen för skolan. Det var Torgny Enbom och 

Årets Hantverksmarknad

sambon Ingela Lindqvist och Mats och Ann-Helen 
Widgren. Vi hade från arbetsgruppens sida nomi-
nerat alla 4 till ”Årets eldsjäl i Norrbotten”. Av pris-
tekniska skäl valde juryn att utse Ingela till utmär-
kelsen och det kan man knappast protestera mot, 
även om man tycker att alla 4 var lika värdiga. 

Marknaden i övrigt var nog en av de mest 
välbesökta sedan starten för ca 15 år sedan. 
Uppskattningsvis 600-700 personer besökte oss 
under de 4 timmar marknaden pågick.

Så vi planerar att fortsätta även nästa höst vid
samma tidpunkt och då är ni välkomna åter!
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MATCHBOLLAR

www.billerudkorsnas.se/skog

Mats Nilsson
070-208 76 47

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

Luleå: Hummergatan 4. 0920-24 73 00 • www.laitis.se

ETT VINNANDE LAG!

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

förnödenheter, tjänster och råd.

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

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

BEHÖVER DU HJÄLP MED

• Dikning • Schaktning • Markjobb

• Transport av maskiner & material • m.m.

• Dagliga transporter Råneå-Luleå-Råneå

VI SÄLJER OCH FÖRMEDLAR

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

Välkommen in med din förfrågan!
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önskar Lennart & Märit med sin glada personal!

Hjärtligt välkomna in till 
Råneås ledande Matbutik!

Tel. butik 556 30

DEN FRÄSCHA
MATBUTIKEN I RÅNEÅ
HANDELSBODEN

ÖPPET ALLA DAGAR 9-19

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

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

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

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!
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Klubbtidning från Jämtöns AIK/Vitå BK

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

Välkommen för konsultation!

URBAN BROSTRÖM
Kungsgatan 26 C Affärsvägen 6 B

(ingång vid ICA)961 34 BODEN
955 31 RÅNEÅ

 

  MPV abNya

Malmströms
Plåt & Ventilation AB

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

Töreforsvägen 13, 950 40 Töre

Utför allt inom branschen!

VITÅDALENS BYGGSERVICE
UTFÖR ALLT INOM BYGG MED KVALITÉ:

Ändå så trappar jag ned....

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

dörrbyten, försäljning och insättning av kök. 

Även försäljning av byggnadsmaterial
till låga priser!

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

Tel. 0924-301

 

12, 070-604 20 90

Vad gör du av framtiden?
Nutidsmänniskans tillvaro med tids brist 

och ständigt flödande, informa tion bidrar 

till en känsla av att inte räcka till. Norra 

 Skogsägarnas målsättning är vara en trygg 

sam arbetspartner som du som skogsägare 

kan lita på och utvecklas tillsammans med. 

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

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

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

Behöver du röja i din skog?

✔

✔
Kontakta mig så kan jag hjälpa till med detta.

070-382 86 02

VVS-BUTIK
• Installationer • Service

• Hushållsmaskiner • Vattenrening
• Värmepumpar • Badrumsinredningar

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

AUKTORISERAD
VVS-INSTALLATÖR

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

RÅNEÅ
Nu med Svenska Spel och ATG

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

av olika sorters smörgåsmat.

Välkommen!

DIN MATBUTIK!

ÖPPETTIDER ALLA DAGAR

8-21
0924-100 75

 

  MPV abNya

Malmströms
Plåt & Ventilation AB

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

Töreforsvägen 13, 950 40 Töre

Utför allt inom branschen!

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

2015


