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Bengt fick på en riktigt stor öring !
I början på juni sjösatte Bengt och Greta Roos från Forshed sin båt i Hovlössjön
vid Kvarnberg som man alltid gör vid den tiden på året. Hovlössjön är ju Luleå
Kommuns största och kanske vackraste insjö med ett största djup på ca 30 m. I
sjön finns även ett 20-tal öar i varierande storlek.
Som vanligt efter sjösättningen så tog man en liten runda för trollingfiske. Från
början blev det en abborre och en mindre gädda. Sedan åkte man över mot andra sidan sjön som denna dag hade en lätt krusad vattenyta. Eftersom Bengt
körde båten hade han placerat sitt spö i spöhållaren, då det bara ”braka till” och
spöet böjde sig kraftigt som vid ett rejält bottennapp. Dagen före hade det fångats en 9-kilos gädda, så paret trodde att det möjligen kunde vara något liknande
på kroken. Först när fisken kom riktigt nära båten såg man ju vad det var, en riktigt stor öring på som det visade sig ca 8,5 kilo. Stora öringar har fångats förr i
sjön, men denna var möjligen rekordstor. Öring är inplanterad i sjön då och då,
men detta var ett äldre exemplar med en fin ”krok” på underkäken. Fisken väntar nu på att bli del av Gretas 70-årskalas

Grattis till den fina fisken, säger vi alla avundsjuka som får
fortsätta att hoppas på vår tur!

Mer fiskelycka...
Bröderna Rasmus 7 år och John 8 år Börjesson som bor
i Göteborg, fick följa med morföräldrarna och proffsen
John-Erik och Marina Sundqvist till Djupträsket. Resultatet av detta äventyr blev en regnbåge på 2,1 och en
strax under kilot som bröderna stolt visar upp.
Stefan Persson från Öland besökte Renoträsket för 2
dagars fiske. Resultatet blev flera fina regnbågar och
här den största på 2,2 kg. Flera andra fina fiskar har
synts på sociala medier efter ha hamnat på kroken så
att säga.
Verkar bli en bra fiskesommar detta, men glöm inte
flytväst om ni fiskar från båt eller brygga!

VITÅDALSLOPPIS 2021 INSTÄLLD, FÖR VI TAR ANSVAR!
Fotboll
sid 2+6

Lite Historia..
sid 10-11

Klubbtidning från Jämtöns AIK/Vitå BK

Högsödagarna
från början
sid 15

2

Nummer 2 - 2021

2

VI ÄR IGÅNG MED SÄSONGEN 2021

Mårten Larsson
Ordförande
Så är vi då igång med säsongen 2021.
Förra säsongen fick vi vänta hela vägen till sista
matchen innan vi tog vår första och ända seger. I år
kom den redan i den andra matchen. Men vi tar det
från början (från senaste bladet). Vi hade då precis
börjat träna i Råneå och nu börjar det plötsligt hända
grejer med spelare in och ut ur truppen. Våra yngre
spelare som inte fick allt för mycket speltid hade varit
och tränat med Liras ungdomslag P 16/17 och plötsligt
hade vi tre övergångar i mailkorgen, trist men samtidigt bra för deras speltids skull. Det är Saadaq,
Mustafa och Elias som gått över till Lira, vi önska dem
lycka till och ni är alltid välkomna tillbaka.
På pluskontot så blir jag alldeles varm i hjärtat då

jag en söndag öppnade ett snapchat meddelande från
Alexander Ullenius där han frågade när vi tränade för att
han ville börja om med fotbollen. Då känns det som att t
iden man lägger ner på våra ungdom verkligen är av
värde. Och då han väl kom på träningen så dök även
Albin Kristoffersson och Arvid Granberg upp. Jag skulle
tro att Petter Karlqvist hade ett finger med i spelet men
hur som helst så är det otroligt roligt att ha er tillbaka i
verksamheten. På Råneå träningarna så dök även helt
plötsligt en norrman upp vid namn Kjetil Merde, han
jobbar delvis på Hybrits anläggning i Luleå och här har
vi nog gjort vår första internationella övergång, det var
lite meckigt men nu är han spelklar för oss då han är
här. Även en kompis till David vid namn Viktor Nilsson
började träna med oss under tiden i Råneå, och lagom
till första matchen bestämde han sig för att spela med
oss, riktigt kul.
Geoffrey Anywar nyinflyttad till Råneå började också
träna med oss, hans övergång är däremot inte klar i
skrivande stund, men vi har fått klartecken för övergång
av hans tidigare klubb Boden City. Då vi så kom till Vitå
så anlände ytterligare en spelare Saleh Mabrook som
snabbt gjorde klart att han ville spela med oss, och här
gick det undan med övergången från Hedens IF. Det var l
änge sen vi hade så här mycket övergångar både till och
från, men jag måste säga att det går väldigt smidigt
med klubbarna vi haft att göra med, inga pengar inblandade och alltid spelarens bästa som går i första
hand. Vi i Vitå BK får härmed varmt välkomna Saleh,

Geoffrey, Kjetil, Viktor samt våra egna comebackande
ungdomar Alexander, Albin och Arvid och Jonas som vi
nämnde i förra bladet riktigt kul att ni vill spela för oss.
Hur har det då gott för oss? Jo vi har spelat två matcher i
skrivande stund, båda på bortaplan. Vi inledde mot
Älvsbyn som redan spelat tre matcher och vunnit alla. Vi
gjorde en mycket stabil första halvlek och efter ett fint
mål av Oskar Sjöberg så ledde vi i halvtid med 1-0, men
ett duktigt Älvsbyn trummade på i andra och våran
matchovana tillsammans med lite trötthet gjorde att
vi till slut åkte på en straff mot oss som de säkert la in
till 1-1, med ca 10 minuter kvar så kunde de också lägga
in segermålet till 2-1.
Nästa match spelades söndagen efter midsommar och
den fick en strulig förberedelse, först insjuknar Ludvig
Carlsson på morgonen och ett par timmar senare broder
Joel. Detta gjorde att vi snabbt behövde få fram en målvakt, våran andra målvakt Reza hade inte möjlighet,
men så kom vi på att nyförvärvet Viktor hade ju spelat
basket och då vet man ju hur man fångar en boll med
händerna, samt att han dessutom har längden för sig
gjorde ju inte saken sämre. Efter lite övertalning så gick
Viktor med på att stå kvällen till ära. Dessutom blev vi
med Joels frånvaro tunna på backposition, så vi ringde
in Albin med kort varsel. Då matchen blåstes igång så
visade det sig snabbt att detta skulle bli en krigarmatch
på konstgräset i Bergnäset och det är otroligt skönt att
se att vi inte viker ner oss. Det kostar ett par gula kort,

men det får det vara värt. Då domaren blåste av matchen så lyste siffrorna Bergnäset 1 – Vitå 2 på tavlan efter
1-1 i halvtid. Våra målskyttar i matchen var
Oskar Sjöberg och Hampus Yazdany.
Det har på senaste tid blivit tuffa gnälliga matcher mot
Bergnäset, nästan så man kommer ihåg forna derbyn
mot Råneå. Nästa seriematch är hemma mot just
nämnda Bergnäset den 12/7 kl 19.30, välkomna då på
en het drabbning och heja fram oss till ytterligare en
seger.
Isåfall kan vi gå till sommaruppehåll med en spännande
höstsäsong framför oss. Sen vill jag också nämna våra
ungdomar, 7-manna gänget har spelat en handfull
matcher och går verkligen framåt från match till match.
Övriga ungdomar tränar för fullt och förhoppningsvis
så kan vi få till nån match mot Töre för dem. Sen vill jag
tacka alla er lottköpare i vårat ankrace, hela 470st ankor
sålda, vem hade trott det då vi startade detta i liten
skala för ett antal år sen. Jag kan ge er en bild av vad
detta gör för oss. Ni ankköpare har med det överskottet
från dessa ankor sett till att våra ungdomar har fått två
nya 5-manna mål, så har ni en bild på vilken skillnad ni
gör. Tusen tack för era köp, de gör nytta i vår verksamhet och naturligtvis grattis till vinnarna. Nä nu börjar
det bli brist på plats så jag får nog avsluta här, ha nu en
riktigt härlig sommar och tveka inte, utan kom ner på
Vitå IP och se våra ungdomar och seniorer i träning eller
match. Följ oss på instagram för senaste uppdateringar,
där går vi under namnet vitåbk_fotboll.
Mårten

TABELL OCH RESULTAT, DIV 5 HERRAR NORRA
Omgång 1

Omgång 8

2021-07-02 Utbyns IF-Hedens IF 2.................................0 - 0

2021-06-27 Hedens IF 2 - Unbyns IF................................1 - 2

2021-07-12 Vitå BK - Bergnäsets AIK 3...........................0 - 0

2021-06-27 Bergnäsets AIK 3 - Vitå BK...........................1 - 2

Omgång 1

Omgång 9

2021-07-07 Bergnäsets AIK 3-Älvsby IF 2......................0 - 0

2021-06-31 Vitå BK - Hedens IF 2....................................0 - 0

2021-09-05 Hedens IF 2-Vitå BK....................................0 - 0

2021-08-01 Älvsby IF 2 - Bergnäsets AIK 3.....................0 - 0

Omgång 3

Omgång 10

2021-06-14 Älvsby IF-Hedens IF 2..................................3 - 0

2021-08-12 Luleå SK 2 - Unbyns IF..................................0 - 0

2021-07-29 Unbyns IF - Luleå SK 2..................................0 - 0

2021-08-15 Hedens IF 2 - Älvsby IF 2...............................0 - 0

Omgång 4

Omgång 11

2021-06-01 Hedens IF 2 - Bergnäsets AIK 3....................1 - 3

2021-08-11 Bergnäsets AIK 3 - Hedens IF 2....................0 - 0

2021-09-15 Luleå SK 2 - Vitå BK......................................0 - 0

2021-08-23 Vitå BK - Luleå SK 2......................................0 - 0

Omgång 5

Omgång 12

2021-06-01 Älvsby IF 2 - Luleå SK 2.................................5 - 2

2021-08-28 Unbyns IF - Vitå BK......................................0 - 0

2021-08-05 Vitå BK-Unbyns IF.......................................0 -0

2021-08-30 Luleå SK 2 - Älvsby IF 2................................0 - 0

Omgång 6

Omgång 13

2021-06-14 Luleå SK 2 - Bergnäsets AIK 3......................0 - 1

2021-09-02 Älvsby IF 2 - Unbyns IF................................0 - 0

2021-06-17 Unbyns IF - Älvsby IF 2.................................2 - 3

2021-09.05 Bergnäsets AIK 3 - Luleå SK 2......................0 - 0

Omgång 7

Omgång 14

2021-06-20 Bergnäsets AIK 3 - Unbyns IF......................1 - 1

2021-09-12 Unbyns IF - Bergnäsets AIK 3......................0 - 0

2021-06-21 Älvsby IF 2- Vitå BK......................................2 - 1

2021-09-13 Vitå BK - Älvsby IF 2......................................0 - 0

2021-06-22 Hedens IF 2 - Luleå SK 2...............................1 - 2

2021-06-13 Luleå SK 2 - Hedens IF 2................................0 - 0

LUDVIG EFTER DE TVÅ INLEDANDE MATCHERNA.
Ja då var serien igång och då denna intervju görs så
är två matcher spelade, kommentar efter dessa två.
– Serien skulle ju egentligen ha startat den 1a juni, men
då smittspridningen var fortsatt hög i Norrbotten så tog
ju Vitå BKs styrelse beslutet att inte starta förrän den
14e då region Norrbotten släppte sina restriktioner. Det
innebar att vår premiärmotståndare Älvsbyns IF 2 redan
hade spelat tre matcher och vunnit samtliga. Vi gör där
en bra premiär och leder i halvtid med 1-0, men en
kombination av trötthet och matchovana gör att de kan
vända och vinna med 2-1. Den andra matchen spelade
vi i går och till den så strulade det en del, med två sena
sjukdomsfall, däribland jag själv. Men jag har fått
berättat att vi gör en bra match och kan vinna efter 1-1 i
halvtid, så skrivs slutresultatet till 2-1.

ANKRACE
VINNARE 2021
VINNARE RACE NR 1:

1:a Gerd Nordmark Högsön, 2:a Jennie Wåhlström Vitå,
3:a Mona Byström Umeå.

VINNARE RACE NR 2:

1:a Marika Lundin Vitå, 2:a Erika Lindgren Råneå,
3:a Per Andersson Högsön

Andra matchen gick ju mot BAIK 3 borta och där
blev det ju förlust i fjolårets premiär, så årets start
måste ju betraktas som god.
–Ja vi har gjort två bra matcher och förhoppningsvis så
kan vi visa att på hemmaplan är vi oslagbara, jag
hoppas på bra support i år av våra bybor och de runt i
kring Vitå. För båda matcherna hittills är ju bortamatcher.
När går hemmapremiären?
–Vi har en Coop cup (DM) match torsdag 1/7, men den
första seriematchen på hemmaplan går den 12/7 kl
19.30. Redan då är det dags för returmöte mot BAIK 3,
så kom och heja fram oss till ytterligare en seger då.
Det har hänt en hel del på spelarfronten sen senaste
bladet.
–Ja verkligen, om vi börjar med det tråkiga så har
Saadaq, Mustafa och Elias valt att lämna oss och gå till

Liras ungdomslag pojkar 16/17, det känns lite både
och, trist att tappa dem, men där får de förhoppningsvis bra utveckling och mer speltid och kan
komma tillbaka till i oss i en framtid. Men de har
inte bara gått spelare, vi har även fått spelare, på
tal om komma tillbaka så blir man ju riktigt glad då
tre av våra ungdomar hör av sig och vill börja om.
Alexander Ullenius, Albin Kristoffersson och Arvid
Granberg. Arvid och Albin jobbar skift, men kommer
så mycket de kan riktigt skoj. Sen har en kille som
spelat i Heden Saleh Mabrook kommit över till oss,
samt en kille från Norge och klubben Snögg IL vid
namn Kjetil Merde, han jobbar stötvis på Hybrits
anläggning i Luleå med Ludvig Ånhagen och vill
vara med då han kan. Övergången från Norge är
klar. Dessutom så har en kille som flyttat till Råneå
Geoffrey Anywar tränat med oss ett tag, här är inte
pappersjobbet med Boden City som är hans
tidigare förening klart, men de har lovat att det
skall gå smidigt så han är snart spelklar för oss.
Med andra ord ser det ganska bra ut?
– ja det tycker jag kan vi bara hålla i på träningarna
så kan det bli ett spännande år.
Något mer du vill tillägga?
– Jo jag måste få säga att jag är imponerade av det
stöd som Vitå och Rånedalsborna ger oss och nu
tänker jag på 470st sålda ankor till ankracet. Ni ska
veta alla lottköpare att vi i laget ser det och är
glada över det stöd vi får. Jag kan ju berätta att för
dessa pengar har vi kunnat köpa nya 5-manna mål
till våra ungdomar. Kom nu gärna ner på IP under
våra matcher i sommar och se på fotboll och
umgås, ha en fantastisk sommar.

3

Nummer 2 - 2021
sca.com/skog

Att äga skog
ska vara enkelt
och tryggt
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!

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

Tel. 0924-102 00

E-mail: lindstroms.golv.o.bygg@telia.com

0920-194 15
Murbruksvägen 10
973 45 LULEÅ

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

RUSTA FÖR
SOMMAREN
Vi erbjuder
installation av
robotklippare!

Oss kan du räkna med
i skogen.

32 900:ROBOTGRÄSKLIPPARE
HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X

Avancerad och fullstor modell i X-serien från världsledaren
inom robotgräsklippare. Smart nog att hantera stora och
komplexa gräsmattor med flera smala passager, hinder,
tuff terräng och sluttningar på upp till 45 %.

MOTORSÅGAR
HUSQVARNA 445 II E-SERIES

Stark allroundsåg för dig som värderar professionell
kvalitet. X-TORQ® motorn ger mindre bränsleförbrukning och reducerade avgasemissioner.
Stoppreglage som automatiskt ställer sig i
ON-läge för problemfri start.

4 990:Ord. pris 5 990:-

RIDERS
HUSQVARNA R 214TC

En flexibel och kraftfull Rider med en
tvåcylindrig motor med högt drivmoment
och ett fabriksmonterat Combi-klippaggregat
på 94 cm som erbjuder förstklassig BioClip®
(mulching) och bakutkast. Passar villa- och
markägare som kräver extra hög effektivitet,
enkel användning, bästa möjliga styrförmåga
och verkligt njutbar körning.

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 skogsägare 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!

39 900:Ord. pris 41 900:-

Vi har det mesta i lager inom Skog & Trädgård.
Välkommen in!
Murbruksvägen 13, Luleå
0920 - 22 55 00

Erik Furmark
Kalix, Överkalix,
Övertorneå
070-320 50 44

Leif Randeblad
Boden, Råneå
070-555 92 01
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BR KARLSEN AB

073-181 26 88

070-603 11 91

• Tomtplanering
• Husdräneringar
• Grundläggningar
• Urgrävning
• Rivningsarbeten

• Anläggning, stensättning
gräsmattor
• Vatten & avlopp
• Trädfällning, stubbortagning
• Maskintjänster & markarbeten i alla former mm

Kontakta Tomas på 070-382 09 01

EN REJÄL MACK
Hos oss hittar du

• LIVSMEDEL
• KIOSK
• TILLBEHÖR
• HEM O FRITID
• GDS-HALLAR
• KORV, HAMBURGARE, KAFFE
• VERKSTAD

RÅNEÅ

0924-100 90 • Öppet: Mån-Fre 6-22 Lör-Sön 7-22

handelsbanken.se/lulea_storgatan

RENOTRÄSKET FVF SOCIAL
Tillgängliga fiskekort för Renoträsket fvf social

Du kan köpa fiskekort av Renoträsket fvf social 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. Renoträsket fvf social Redovisar ej moms.

Dygnskort
Årskort
Stuguthyrning
Båtuthyrning

150:500:200:100:-

Årskort

350:-

- Boende och stugägare
i närområdet
Endast för dig som bor eller har ett
fritidshus i någon av byarna Dockasberg, 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)

www.ifiske.se/fiskekort-renotrasket
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Annonsklipptävling
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.

RENOTRÄSKET
FVFvi SOCIAL
Kontakta oss så berättar
mer!
Tillgängliga fiskekort för Renoträsket fvf social

Du kan köpa fiskekort av Renoträsket fvf social genom oss på iFiske! Alla produkter
Annonsör
Annonsör
(fiskekort) som säljs
digitala, dvs det och kvittot levereras via ePost, till appen
och
som ett SMS (tillval)
från
oss
på
iFiske.
Renoträsket
fvf
social
Redovisar
ej
moms.
Sidan
Sidan

Dygnskort
Årskort
Stuguthyrning
Båtuthyrning

Annonsör

Namn:

Årskort

350:-

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

Annonsör

Sidan För barn och ungdomar:

Sidan

Mest värde
för din skog

Annonsör
För
100 kr per familj och år får du tillgång t
möjlighet
att bidra till utvecklingen av webb
Sidan
och registrera dig under Bli medlem. E-pos

Vi verkar för att erbjuda bästa
udskap
möjliga värde
itt bskog.
m ddin
raför
f
t
f
y
L
Din råvara förädlar
viasedan
v en
ed hjälpoch
Annonsör
mmassa
till trävaror,
bioa
hflaggdu
Beacsom
energi i industrier
är
Sidan
med och äger. Tillsammans
delar viKryssfot
på vinsten.
4 kg
Vattenbälg

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:
Kryssfot tillverkad i lackerad
Vattenbälg som fylls med vatten
• Fritt fiske för barn och ungdomar till och med ålder av Adress:
14 år.
metall. Fälls enkelt ihop. Levereras
för att få extra tyngd på kryssfoten
________________________________________
________________________________________________________________
med rotor i metall. I hörnen finns
eller golvplattan. Storlek Ø 53 cm.
• Endast i sällskap med en målsman/vuxe/person som har giltligt fiskekort
hål för fast montering eller för att
Fylld bälg väger ca 10 kg.
norraskog.se
säkra kryssfoten med tältpinnar.
(på dennes kvot)
Bredd utfälld ca 83 cm.

Vinnare av annonsklipptävling
nr 1 2021 Eva Larsson Råneå och Aune-Maria Eriksson Vitå
www.ifiske.se/fiskekort-renotrasket

Vikt ca 4 kg.

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

Metallskrot

Markspjut i metall för
att slå ner i marken.
Längd 50 cm. Vikt ca 1 kg.

Markborr i plast
Markborr i plast med roterande
fäste i metall. Lätt att använda
med det inbyggda handtaget.
Kan användas i jord, snö
eller sand.
Längd ca 53 cm. Vikt ca 0,65 kg.

50x230 cm.
70x340 cm.
80x440 cm.

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.
e-post: kometen@grafex.se | tel: 0970-248 60

En öppen container för järnskrot har ställts ut vid Återvinningen i Vitå. Där kan ni lämna era överblivna metaller.

SPARA DETTA!
SPARA DETTA!

storgatan

150:500:200:100:-

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!

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 och bilbatterier på pall utanför.

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

HUSBILAR, HUSVAGNAR
OCH BEG. PERSONBILAR
Välkommen till Norrlands största
husbil- och husvagnshandlare!

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 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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UNGDOMSFOTBOLLEN

Vi har 2 ungdomslag och här uppmärksammar vi lite de äldre, ca 9-12 år.
För att vi ska kunna fylla ett 7-mannalag och dessutom ha avbytare så
måste vi blanda åldersgrupper. Vi måste också köra med mixlag (killar
och tjejer). Andra lag på större orter kan ha rena åldersgrupper i stort.
Kanske lite därför som segrarna hittills uteblivit, men det viktigaste att
alla gör sitt bästa och kämpar väl. Snart kanske första segern kommer
också. Dessutom hoppas vi att fler snart kan komma och heja på er.
Tränare för laget är Robert Säthergren och Mikael Jonsson.
Vi uppmärksammar det yngre laget i nästa nummer

Norrlands Fordonsrep AB (NFR)
Sonny Engman och Oscar Lindbäck startade denna firma hösten 2019
i en lokal som Sonny köpt via mäklare. Lokalen har även förut varit
bilverkstad och är belägen nära Lindströms och brandstationen.

Innan man kom igång med bilverkstan utförde man reparationer i fält på

tunga maskiner, såsom bl.a lastbilar, traktorer, kranar och grävmaskiner. I början på verkstadsepoken jobbade man ibland ”extra”
både helger och nätter för att få snurr på företaget innan personbilskunderna hittat igen dem. Nu verkar kunderna ha hittat en
verkstad som man är nöjd med och tillströmningen är mycket god.
Dock har Oscar lämnat företaget och Sonny har anställt Jonathan
Thingvall och Josef Sundström som hjälpmekaniker. Sonny själv
kör fältarbeten med bl.a reparation och underhållsavtal av Liebherr
kranar när det behovet
finns och övrig tid i
verkstaden.
Sonny har ju gedigen
kunskap och erfarenhet
från sina tidigare arbetsplatser som anställd
mekaniker bl.a hos Åke
Erikssons, Volvo och
BilDahl.

NFR NORRLANDSFORDONSREP AB
VI UTFÖR ALLA TYPER AV
REPARATIONER PÅ PERSONBILAR,
LASTBILAR, TRAKTORER, M.M.

  

Vi finns vid Lindströms i Råneå

MASKINDEPÅN I NORR AB

Manfreds maskins lokaler (intill OK i Råneå) • 0924-552 10

ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR

S&H

M.M

HAR DU BEHOV AV EN NY ELLER BEG TRAKTOR?
Eller kanske något redskap?
Tveka inte, kontakta oss för din bästa deal!

Vi köper även in beg traktorer/
redskap samt tar på oss säljuppdrag



         
    
  
   
  


Reparationer av alla slags traktorer ,
maskiner stora som små
I vår välsorterade butik kan vi erbjuda det
mesta,det vi inte har hemma fixar vi

Motorsågar · Röjsågar · Gräsklippare
Tillbehör Stiga & Husqvarna

Välkommen in på en kopp kaffe och
gör en god affär med oss!
Fredrik, Niklas, Greger & Andreas
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Islandshästar - töltande raggsockor – små men kraftfulla!

Islandshästen är en liten robust häst med
mycket kraft. Utöver att kunna skritta, trava
och galoppera som alla andra hästar har
islandshästen ytterligare två gångarter; tölt
och flygande pass.
När ni möter oss på byn så är det vanligt att vi
töltar fram, det ser mjukt och behagligt ut och
ryttaren sitter väldigt stilla i sadeln. När hästen
töltar har den nämligen alltid minst ett ben i
marken vilket gör att det inte blir stötigt utan mer
flytande för ryttaren även om det kan gå väldigt
fort. I en perfekt tölt ska du kunna rida med ett
glas vatten i handen i utan att det skvalpar ur.
Våra hästar går utomhus dygnet runt, året om.
Vi har ligghallar och lador där de kan vila från
vind, nederbörd och insekter samt ligga torrt och
mjukt. Hästarna sätter päls efter temperatur och
ljus, på vintrarna har de en päls som kan vara
nästan 10 cm tjock, därav det skämtsamma
smeknamnet ”raggsockor”. Vi väljer att raka

dem lite grann på vintern så att de inte blir
överhettade när vi rider, detta föranleder nog
den vanligaste frågan jag får när jag rider på
byn; ”varför är hästen rakad?”. Det är alltså av
omtanke för hästen, tänk er själv att dra ut på en
joggingrunda i skoteroverall när det är 5 minusgrader och strålande sol, inte så lockande va’?!
Att vara hästägare och ryttare i Jämtön är
trevligt, många stannar och pratar och vill
klappa på eller fotografera hästarna, här finns
också väldigt fina ridvägar i varierande terräng.
En påminnelse är att ta det lugnt när ni passerar
oss med bil, vi undviker bilvägar så gott vi kan
men måste ibland rida i trafiken för att ta oss till
skogen.
Väl mött på byn.
Nina Ivaska, Stall Laviken

ÄNTLIGEN FÅR VI FIKA UTE
OCH JAGA FISK!

Vitå Folketshusförening arrangerar för första gången i år en fisketävling som varar hela sommaren. Många har bidragit, Bla Jämtöns
fiskevårdsförening, Vitådalens skoterklubb och engagerade vid
fiskevattnen Renoträsket och Hovlösjön. Stort tack! Vi hoppas att fler
ska börja fiska och hitta ut till nya roliga ställen i naturen och få fina
naturupplevelser. Om du inte vill fiska så kanske du hittar några nya
utflyktsmål som du inte har tänkt på.
Basen kommer bli en Facebook-sida, ”Fiskejakten i Vitådalen”, där det
kommer finnas en detaljerad karta med tips på olika roliga ställen där
man kan upptäcka naturen och fiska. Våra gratis-tips så här långt är bla
masugnsruinen i Avafors, som är ett fantastiskt utflyktsmål. Man kan utgå
därifrån och sedan fiska längs hela älven ner till Vitåfjärden. Det finns
även bivacker där man kan grilla korv längs med sträckan. Mellan
broarna i Jämtön är ett annat roligt ställe att prova fiskelyckan. Gärna på
vårkanten när vattnet är lite högre. Om man är riktigt på hugget kan man
prova åka ut i Jämtöfjärden och fiska brax med bottenmete och agna
med majs.
Tävlingen kommer att gå till så att man får lägga upp en bild under
respektive tävlingskategori med sitt deltagande. Det kan handla om ”Ditt
bästa ute-recept” och naturligtvis kategorier som ”Abborre”, ”Gädda”,
”Skräpfisk”, ”Ädelfisk” och ”naturbild med fisk”.
Ungdomar under 16 och vuxna tävlar var för sig och vi uppmuntrar alla
ungdomar att delta. Start första maj och final sista augusti. Priserna finns
men kommer inte att överstiga äran av vinsten.
Vi önskar er alla skitfiske!

Vårt samhällsengagemang.
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. Högstadieoch 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 kompetensbehov. 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!

Jenny VFH

* Ung Företagsamhet är en ideell organisation som utbildar i entreprenörskap och företagande i grund- och gymnasieskolan.
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Lokaler att hyra
Forshedsgården

Bagarstugan i Högsön

Plats för 60 personer, fullt utrustat kök.
Bokning: Virve Lantto 073-031 15 63

Bokning: Staffan Bergman 070-355 96 99

Bagarstugan i Forshed
Vitå Folkets hus

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.

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

Bagarstugan i Jämtön

Jämtögården

Bokning: Stina Roos 0924-620 33

Bokning: Ingrid Åkerström 0924-311 22

Vitå Bygdegård

Rörbäcks camping och Havsbad

Bokning: Elisabeth Öhman 070-675 82 33

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, volleyoch 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.

Bagarstugan i Vitå
Bokning: Ulla Johansson 070-659 84 32

Vitå BK:s Klubblokal

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
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.

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

Rörbäcks gäst- och djuphamn

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

Information Mikael Gladh 070-364 11 11 samt
Rörbäcks camping reception 072-740 68 08

Strömsundshemmet

Vill du använda
Vitå BK:s utegym?

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

Gör så här. Bet m.kort
via swish 0706042090
(Gunnar) eller kont!
Sedan, träna på!

VITÅDALEN

Fiskevatten

Rikti Dockas

Renoträsk

Sugen på att
spela fotboll 2021?
Div 5 herrar
Kontakta Mårten Larsson,
070-6906544

Gädda, Abborre, Sik, Löja och inplanerad Öring.
Dygnskort 50 kr, årskort 250 kr, familjekort 300 kr.
Fiskekort: Elsy 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
Göran Hansson 070-260 36 66

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

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%.

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

Mot Vouddas

Hovlössjön

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

Dockasberg

Mot Norriån
Renoträsket

Mot Överkalix

Tallberg
Grundforshed

Storkrokberget 307m
tån
Vi

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

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

Långsel
Forshed

Badplats

Hovlössjön/Storsjön

Långsund

Kvarnberg

Djupträsket

Hovlös
Bjurånäsvägen

mot Boden

Hataträsket

Avafors

mot Morjärv
356

Långsmalatjärn

691

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.

Långtjärn

Vitåfors

Heden

694

693
Vitå
Högsön

Sladan

Vitåfjärden

Råneå
E4

mot Luleå

Kängsön

mot Haparanda

Högsöfjärden
Jämtöfjärden

Strömsund

mot Töre

Metträsket

Jämtön
Jämtö- Inre Kvarnträsket
avan
Yttre Kvarnträsket
Rörbäck
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Utflyktsmål
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.

Evenemang

Hjärtstartare finns här:

Vi avvaktar coronaläget.

Jämtön-jämtögården
Högsön - Bygdegården
Vitå- Vitåskolans södra ingång
Forshed - Forshedgården
Långsel - Långsel 286
Långstjärn - Långstjärn 644

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

p
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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.

Repotagetips till

J/V-bladet önskas
Gunnar 070-604 20 90

STÖD VÅRA
FÖRENINGAR!
Köp lotter och
medlemskort!
Jämtöns AIK och
Vitå BK.

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

Medlemsavgift:

Vill du hjälpa?
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 för Vitå BK

SPELA ALLTID VIA
VÅR HEMSIDA

vitabk.se
så stödjer du oss
utan att det kostar
dig något extra.

Familj 50:-

BILLIGAST I SVER

IGE?!

Enskild 25:-

Inga deltagaravgifter eller andra avgifter tillkommer!

JÄMTÖNS AIK
Styrelsen
Ordförande
Vice ordf
Sekreterare
Kassör
Ledamöter
Suppleanter

Medlemsavgift:

David Andersson
Öystein Karlsen
Jeanette Ek
Lars Berg
David Henriksson &
Alexander Easterling
Amanda Peters & Erik Ahlström

Familj 100:-

Enskild 50:-

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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Något om Bröderna Larssons Skofabrik
Nedtecknat av Gunilla Larsson, dotter till en av grundarna, Holger Larsson
Starten i Råneå och Jämtöavan

Det hela började i Jämtöavan i hemgården ”Backen”, uppförd ca 1860 av Lars Anton Larsson som
var gift med Anna Lovisa Holmvall, båda födda 1839. Hemmanet, som bestod av åkrar, skog och
ängs- och myrmark, övertogs ca 1905 av sonen Erik Anton Larsson (f 1865) som brukade
hemmanet till sin död ca 1920.

Familjebildningar

Sigge (Sigurd) gifte sig med Ester (f Häggberg), som förde med sig dottern
Marianne in i äktenskapet. Deras två gemensamma söner Hans och Gunnar
föddes 1945 respektive 1947. Harry gifte sig med Amy (f Häggberg, syster till
Ester) och 1945 föddes deras dotter Birgit. Holger gifte sig 1945 med Sally
(f Sikström fr Siknäs). Sally var folkskollärare i Jämtön. De fick två döttrar,
Britt-Marie (f 1946) och Gunilla (f 1947).
Döttrarna Tyra och Helga gifte sig med Ragnar (Ragge) Stafbom från Stockholm
respektive Arne Norén från Vitå. Tyra blev liksom Ragge Stockholmare. Deras två
barn Veronica (f 1943) och Sven-Olov
(f 1949) bor kvar i Stockholmstrakten. Helga och Arne bosatte sig i Jämtön och
bodde kvar där under hela sin livstid. Helga arbetade med skotillverkning i
hemmet som nåtlerska och Arne var resande i skor under några år. De fick
barnen Lars (f 1946), Ingrid (f 1948) och Anita (f 1959). Folke gifte sig med Edit
(syster till Arne) och bosatte sig i hemgården Backen i Jämtöavan.

Förkrigstiden - bagarstugan blev för liten

Läderhantverket utvidgades och alla tre pojkarna Sigge, Harry och Holger deltog nu i
tillverkningen av näbbskor och handskar och då blev bagarstugan på Backen snart för
liten. I slutet av 1930-talet började man planera för framtiden och beslöt att bygga en
riktig skofabrik. År 1938 startade byggnationen och 1939 var fabriken färdig. Platsen
blev ”samma” tomt i Jämtön där Sigge och Ester just hade uppfört sitt 2-våningshus.
Hemgården ”Backen” i Jämtöavan som den såg ut på tidigt 40-tal.
Idag 2021 bor Reine Lundqvist i den renoverade gården med sin familj.

Lars Antons andra son Albert Larsson köpte då hela hemmanet ”Backen”. Albert Larsson gifte sig
1910 med Maria (Maja/Mia) Evelina f Olsson båda födda 1882. De var bosatta i Råneå några år och
fick då fem barn, Sigurd/Sigge (f 1911), Harry (f 1914), Tyra (f 1916), Helga (f 1917) och Holger (f
1919). Under tiden i Råneå fick Albert lära sig grunderna i läderhantverk och skotillverkning av en
släkting Åke Ström. Albert lärde sig bl a att behandla läderhudar och att tillverka näbbskor, handskar
mm. Efter köpet av ”Backen” och återflyttning till Jämtöavan började Albert Larsson främst vintertid
och vid sidan av åkerbruk och fiske att tillverka näbbskor, handskar mm i bagarstugan intill gården.
Två år efter återflytten till Jämtöavan föddes Folke år 1922 som den yngste av syskonen Larsson.
När pojkarna blev äldre fick de också allteftersom lära sig grunderna i läderhanteringen. Sent på
höstarna när jordbrukssysslorna avtog började läderbearbetningen ta fart i mindre skala i bagarstugan av Albert Larsson och de äldsta pojkarna. Till att börja med var det pappa Albert och äldsta
sonen Sigge, då 15 år, som från 1926 började med tillverkningen. Harry och senare även Holger
lärde sig hantverket, för i början var det verkligen ett rent hantverk, maskinerna kom in i bilden
några år senare. Man hade nu startat företaget Bröderna Larssons skofabrik.

Byggnaderna placerades mitt emot varandra med en långsmal byggnad som inrymde utedass/uthus/garage mellan husen. Utedasset var
skofabrikens enkla toalösning.
På övervåningen i Sigge och Esters hus flyttade Harry och Amy in, man delade alltså
på huset till dess att Harry och Amy flyttade in i ett eget hus i Jämtön 1952.
Holger och Sally byggde också ett hus i Jämtön med start 1945, vackert beläget i
närheten av älven.

Produkterna och produktionen

Maskiner kom så in i bilden och de lädervaror man nu tillverkade var främst grova skor
men också handskar, lågskor och sandaler. Pjäxor, skidpjäxor för herrar, damer och
barn var den stora produkten – alla människor behövde ju ett par skidpjäxor för på den
tiden åkte nästan alla skidor på fritiden men vi barn även till och från skolan. Då jag
gick i
folkskolan i Jämtön åren 1954 till 1959 var det vanligt att vintertid ta med skidorna till
skolan. Vi åkte det korta spåret på de vanliga, korta rasterna och det långa spåret på
lunchrasten, helt frivilligt utan att någon vuxen tjatade på oss.
Under krigsåren och under ”kalla kriget”-tiden var militärkängor beställda av Svenska
försvaret och arbetskängor stora produkter. Utöver tillverkning av skor hjälpte man till
med lagning och halvsulning av skor när det behövdes. Alla byar behövde och hade
alltid haft minst en skomakare.

Handlingar i Kommerskollegium

Staffan Hansson, min gamle gymnasielärare och sedemera professor i teknikhistoria
vid Luleå tekniska universitet, har i Luleå kommuns Stadsarkivets årsbok 2020-2021
redovisat vad som står i Kommerskollegiums handlingar om företaget/handelsbolaget
Bröderna Larssons skofabrik.

Bröderna Sigge, Harry, Holger och Folke framför bagarstugan ca 1935

Det yngsta barnet, Folke (f 1922) var inte delägare i företaget utan blev den som många år senare
övertog hemmanet och tog hand om deras mor Mia efter att fader Albert avlidit 1952.
På gården fanns en häst, kor, ungdjur, grisar, får och höns. Markerna odlades och slåttern sköttes i
det Larssonska småbruket under sommarhalvåret. Fåren skjutsades ofta ut till några av öarna t ex
Granholmen utanför Vindören i Jämtöavan och togs hem på hösten till slakten och en gris
slaktades till jul.

Första gången som skofabriken förekommer där är 1937 och verksamheten redovisas
därefter t o m 1968. Där kan man också se att det fanns en relativt stadig arbetsstyrka
på sex till tolv arbetare under alla år. Tillverkningen bestod framför allt av kängor och
pjäxor för herrar, damer och barn. Under tidiga år tillverkade man även lågskor och
sandaler och handskar. Efter att ha inlett (1937-38) med ett tillverkningsvärde på 12
445 kronor för 1 025 par skor var man uppe i 92 080 kronor för 3 000 par skodon
och kängor år 1945. Under de bästa åren på 1960-talet redovisade man vid flera
tillfällen tillverkningsvärden uppgående till 500 000 kronor.
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Efterkrigstiden – nu tog det fart

När freden äntligen kom tilltog tillverkningen av skor hos Br Larssons och antalet anställda
blev fler. Det var inte bara arbetare från Jämtöavan och Jämtön med omnejd utan även några
som åkte från Strömsund och Råneå till fabriken. De allra bästa åren i slutet av 1950-talet och
början av 1960-talet uppgick under några år de anställda till och med till 20-25 arbetare
inklusive de som arbetade med nåtling i hemmen. Att nåtla innebär att man syr ihop ovanlädret till en sko. Det var ofta unga kvinnor som fick ha en nåtlingsmaskin, stora kraftiga
maskiner som kunde sy i tjockt läder därhemma, så att de
kunde arbeta när inte barn och andra i familjen krävde all tid. Det fungerade ofta bra utom när
det ”busades” med den stora maskinen eller man sydde i ”fel” material så att nålar förstördes.

Här står min pappa Holger Larsson
vid den sk stansen, här stansades
det tjockaste lädret till sulor. Vid ett
olyckligt tillfälle råkade Holger stansa
av halva sitt vänstra pekfinger just
vid denna stans. Detta gjorde honom
oförmögen att i
fortsättningen spela fiol, han kunde
inte längre greppa om halsen till
fiolen. Han spelade också dragspel
men det kunde han fortsätta med
trots att bas-pekfingret hade blivit
något kortare.

En mer normal arbetsstyrka på fabriken var 12-18 personer, både vuxna män och kvinnor
men även yngre av båda könen. De yngsta putsade skor och satte remmar i dem, stansade
storlek under sulorna, satte ihop kartonger och stämplade storlek och artikelnummer på
kartongerna. Som liten fuskade jag ibland med denna typ av jobb någon timme då och då när
jag var ledig från skolan. Ett roligt barnarbete tyckte jag och kusin Birgit!
Fabriken hade två våningar och en källare. Övre våningen bestod av två rum, ett stort och ett
mindre. Det mindre rummet var det sk nåtlingsrummet. Där stod ett antal jättestora symaskiner, åtminstone tyckte vi barn att symaskinerna var enorma. Det var ca 6 - 8 unga och
medelålders kvinnor som arbetade som nåtlerskor, dvs sydde ihop ovanlädret av de läderbitar
som skulle bli exempelvis nya pjäxor och ytterligare några kvinnor arbetade i sitt hem med
nåtling. Med så många kvinnor anställda var nog Bröderna Larssons skofabrik den största
arbetsplatsen för kvinnor under lång tid framöver i Jämtön. Jag vet inte om det sedan 1939
ens funnits en arbetsplats med fler kvinnor anställda i Jämtön. Man kan undra om bröderna
någonsin tänkte på hur duktiga de var på att ordna arbeten för kvinnor. I det stora rummet på
övre våningen stod de arbetare som med ordentligt vassa knivar skar ut de läderbitar som
skulle utgöra överdelen av skon ur stora läderhudar, ofta svarta eller bruna hudar. Någon gång
tillverkade man specialbeställda skor t ex röda pjäxor till damer och flickor. Man använde
mallar i olika storlekar för att kunna skära ut
lädret till skorna. Läderbitarna lades i lårar för transport in till nåtlingsrummet för att sys ihop
till skons ovandel av nåtlerskorna. Därefter lades de färdigsydda ovanlädren i lårar för vidare
transport till de arbetare som satte fast ringar eller hakar för remmarna och därefter sulade
skorna. Ovanlädret som först fått ett vattenbad fastnubbades på trälästar under sträckning av
lädret, innan innersulan nästades i trälästen. Därefter placerade man yttersulan av tjockt
styvt läder eller gummi under lästen innan man randsydde fast sulan med beckad stark tråd.
Sen skar man med kniv runt skon och gjorde en snygg kant. Skorna färgades eventuellt och
putsades innan de forslades in till ”remmningsrummet” för stansning av storlek under sulorna
och remmning och sist nedläggning i de storleksmärkta kartongerna.

Holger vid stansen

Skorna som tillverkades på Br Larssons var rejäla läderskor med läderbindsula och jag har ett
roligt minne från gymnasieåren i Luleå. Jag skulle köpa eller bara prova ett par skor och visste
att Margot Lindgren (fd Öström) från Jämtön jobbade på Sko Söder och gick in där. Vid detta
tillfälle provade jag ett par skor, förmodligen ett par snygga vinterstövlar tillverkade i Italien
eller något annat land på kontinenten. Då kom Margot fram och sa med glimten ögat: ”Men
Gunilla, tror du att pappa skulle godkänna de där stövlarna, de har ju ingen läderbindsula?”.
Det blev nog ingen affär, men ett ”hälsa mamma och pappa” från Margot.

Utländska skor blir billigare – konkurrerar ut de svenska
1967 – 1969 avtar lönsamheten, bröderna blir äldre och dessutom lite sjukliga och man
beslutar att avveckla företaget Bröderna Larssons skofabrik. En ungefär 40-årig epok av
skotillverkning i Jämtöavan och Jämtön går i graven. Man påbörjar nu i stället rivning av
fabriksbyggnaden.

På nedre våningen i det stora öppna rummet gjorde man den första bearbetningen av de stora
hudarna. Man skar bort de delar som inte var användbara. Det tjockaste lädret och de tjocka
”gummiplattorna” stansades till sulor.
Där låg också ”remmningsrummet” där de färdiga skorna samlades i stora kartonger innan
transporten till grossister som fabriker i Docksta och skoaffärer som Oscaria och Aug
Johansson. De tillverkade även militärkängor till svenska försvaret. Fabrikens kontor låg på
nedre våningen, till vänster innanför ingången till byggnaden. Där huserade oftast mellanbrodern Harry Larsson när han inte deltog i det övriga arbetet. Kortare perioder när storebror
Harry var sjukskriven var det Holger som skötte kontorsgöromålen. Holger och Sigge deltog
annars i det mesta av arbetet som skedde i skofabriken. Under ”kalla-kriget”-tiden när de
tillverkade en del militärkängor erbjöds de att låna pengar/få bidrag för att kunna utvidga
företaget och bygga ut lokalerna men de försiktiga bröderna, ett par av dem började bli lite
krassliga, tackade nej till detta erbjudande.
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BARNTEATER

CIRKUS PIMPINETT
av Luleå Stassteater.

Workshop kl 12-13.
Föreställning 13-13.30

Skofabriksbyggnaden börjar rivas ca 1969
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NORRBOTTENS FINASTE GRÄSMATTA FINNS I VITÅ!
Det behövs inget frågetecken efter det påståendet. Som den finaste
golfgreen ligger detta ca 2 ha stora fält ca i km norr om Vitåskolan och
nära vägen, alltså väl synligt från vägen.
Det är den pensionerade byggnadsarbetaren Ingemar Andersson, snart
70 år som förvandlat denna ängsmark till denna fantastiska ögonfröjd strax
nedanför sitt vita hus. Nu är det ju så att all mark som han förvandlat äger
han inte själv, men med grannens tillåtelse och egen handkraft har han
först röjt och nu bearbetat denna yta till vad den är idag. Hela projektet
påbörjade han för drygt 10 år sedan och många hundratals, troligen
tusentals timmar har gått åt för att klippa och sköta om.
För några år sedan köpte han en ny proffsmaskin som redan hunnit gå mer
än 300 timmar och drygt tusen liter bensin. Innan dess använde han en
annan klippare som gått ca 2000 timmar, som fortfarande finns kvar som
reservklippare. Han klipper under intensivaste växtperioden var tredje dag
och två vägar för att det ska bli riktigt fint som det nu verkligen är.
Synd att denna fina gräsmatta bara är ett vackert blickfång i den böljande
terrängen. Kanske skulle det gå använda som någon form av liten golfbana, förstås då mot avgift? Ni förstår ju själva att bara bränslet kostar
många tusenlappar
om året och dessutom slitaget på maskinen och arbetstiden.
Nästa gång ni passerar, stanna bilen och
gå ur och känn på
gräsmattan! Troligen
törs ni också lägga ut
picnicfilten och bara
njuta!

FA ROGER ENGMAN

"STENSPRÄNGNING"
även nära byggnader

070-3280158
Vitå

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 Tuvåkra Terminal spåret 11 Gammelstad, eller till Kalix Rudträskvägen 4.
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!

Tel. 0920-163 00 • 070-644 13 33
www.cronimetnorr.se


      
 
  
     

Utför allt inom
plåt och ventilation!
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Johan Öhman

070-675 82 14

Säljer, monterar och
underhåller alla Prido portar
Däckservice personbilar, traktorer,
lastbil och entrepenad
Uthyrning av skylift och
fordon av alla sorter

ET Transport AB 070-5595534,
Eero Tallus N. Prästholm 401.

Gym

Öppet alla dagar
kl. 05.00–23.00
Medlemsskap i JAIK krävs,
familj 100:-/år, enskild 25:-/år

070-535 53 00
Ps Utför även städuppdrag

BUSKRÖJNING AV ÅKERDIKEN, VÄGDIKEN
GRÄVMASKINSARBETEN
RIVNINGSARBETEN
GRÖNYTESKÖTSEL

e-post: kometen@grafex.se | tel: 0970-248 60

Tel. butik 556 30

ÖPPET ALLA DAGAR 9-21

Hjärtligt välkomna in till
Råneå’s ledande Matbutik
Sara och Benny med sin glada personal!
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Lite bättre!

FÖRSÄLJNING AV MATJORD, FYLLNINGSJORD,
M.M.

070-581 22 09, fnordsromab@gmail.com

G

070-674 18 43 • 070-536 16 46

FÄLLNING AV TRÄD

FREDRIK NORDSTRÖM MASKINENTREPRENAD

Markborr i plast med roterande
fäste i metall. Lätt att använda
med det inbyggda handtaget.
Kan användas i jord, snö
eller sand.
Längd ca 53 cm. Vikt ca 0,65 kg.

HANDELSBODEN

E

SOPARBETEN

Markborr i plast

Markspjut i metall för
att slå ner i marken.
Längd 50 cm. Vikt ca 1 kg.

G

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Markspjut

Vattenbälg som fylls med vatten
för att få extra tyngd på kryssfoten
eller golvplattan. Storlek Ø 53 cm.
Fylld bälg väger ca 10 kg.

DEN FRÄSCHA
MATBUTIKEN I RÅNEÅ

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

Vattenbälg

50x230 cm.
70x340 cm.
80x440 cm.

Kontaktpersoner:
Jeanette Ek 070-308 71 55

Barn- och damkläder
leksaker, presentartiklar

Välkommen till butiken
med personlig service
Carola Hansson

Kryssfot 4 kg

Kryssfot tillverkad i lackerad
metall. Fälls enkelt ihop. Levereras
med rotor i metall. I hörnen finns
hål för fast montering eller för att
säkra kryssfoten med tältpinnar.
Bredd utfälld ca 83 cm.
Vikt ca 4 kg.

Pris: Vuxen 600:-/år, student 300:-/år
(studerande ungdom 15-20 år).
Kalenderår gäller 1/1 - 31/12.

Lilla Butiken Råneå
Öppet
måndag, onsdag, fredag 10-17
lördag 10-14

t budskap
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y
L
v en
med hjälp agga
Beachfla

www.eg-bygg.se
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Säthergrens
När det gäller

VI KÖPER DITT VIRKE

- Lastbils- och
lastväxlartransporter
Hyra av containers och flak
- Grävmaskins- och traktorarbeten

Göran Nilsson
Töre älvdal, Överkalix,
Gällivare, Råneå
070-300 53 54

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

goran.nilsson@billerudkorsnas.com

- Förmedling och transport av
grus och jord

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

Ring: Arne 070-604 20 80

Vi hjälper er med

Det är vi som ser till att
din glädje blir bestående

www.billerudkorsnas.se/skog

Vi säljer
presentkort

• Fönsterputsning • Flyttstädning
• Hemstädning
• Trappstädning
• Företagsstädning • Kontorsstädning
Ring oss på telefon
Luleå 070-658 03 31
Råneå 073-849 45 97
E-post: info@fourm.se

DEN KOMPLETTA
VVS-LEVERANTÖREN!
Allt från Energilösningar med Bergvärme/
Jordvärme till kompletta badrum.
0920-156 00 • info@wfix.se

Vi är ett arbetsintegrerande socialt företag, ASF • En ekonomisk förening som är ett Arbetskooperativ

TB MÅLERI
Målning av Fasad/plåttak?
Vi målar fasader
samt plåttak.
Boka ditt arbete nu!
Tommy tel: 0790 474795

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

M ATCHBOL L A R

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
Wibergs Bilel & Diesel AB, Luleå .....................0920-23 68 80
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
Lars Bergs Skogsvård..........................................070-382 86 02
Canoe Adventure North.......................................070-542 51 10
Strömsundshemmet...........................................076-8133081
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HÖGSÖDAGARNA
Fröet till Högsödagarna såddes på Gotland. Vi
var två familjer från Högsön som hyrde ett hus
på den fagra ön en augustivecka. Vi hyrde buss
och turistade runt hela ön. Vi imponerades och
inspirerades av medeltidsveckan, små gårdsmuséer, keramikverkstäder och butiker som
fanns överallt.
Det borde väl gå att få till något liknande
hemma så att turisterna skulle hitta oss också.
Sagt och gjort, vi funderade och började
planera. Bygdeården fanns och dess kassa
behövde förstärkas.
Startåret blev 1990. En utställning om byns
historia var huvudnumret. Kaffe med dopp var
ett måste, våra ”tanter” bakade bullarna. Det
bestämdes att starten skulle vara från en lördag
till söndagen därpå. Därmed var ”Högsöveckan”
född, en sådan består av nio dagar.
Varje dag hade vi en aktivitet till exempel
kvastbindning, näverslöjd, tillverkning av
svepaskar osv. Våra pensionärer ställde
upp och serverade våra eventuella gäster.
En stor skylt placerades vid E4:an så att alla
tyskar och norrmän skulle hitta till oss. Vi
förstod nog inte riktigt vad vi dragit i gång.
Bullarna o kaffet tog slut redan första dagen,
det som skulle räcka hela veckan!!! Det var
bara att gå hem och baka mera....
Första åren hade vi inget vatten, det hämtades
hos Bergströms. Det blev ju lite disk och
sådant. Toalettbesök var uteslutet. När vi kom i
gång ordentligt bjöd vi in gäster från äldreboendena i Råneå på halstrad strömming och
det var uppskattat. Blev toalettbehovet akut så
skjutsades den behövande till ”tant” Göta, tvärs
över vägen.

Turisterna då?
Vad jag minns var de fyra stockholmare, som
fick guidning och historier på köpet av Oskar
Strand och Göran Viklund. Vi hade inte räknat
med det stora intresset från bybor och
människor i närområdet. Högsödagarna blev
med tiden så etablerade att många utflyttade
bokade sin semester efter våra datum. Det var
här man träffade gamla skolkamrater och
bekanta. Lite grand har vi nog bidragit till ökad
social samvaro och där kan vi känna oss nöjda.
Var det vi som uppfann hemvändardagarna???
Efter något år drogs vatten in, vi fick ett
ordentligt kök och framför allt innetoaletter.
Allt blev betydligt enklare. Nu började dagarna
utvecklas vidare. Vi kortade ned från nio till tre
dagar under en helg och vi började dagarna
med kaféafton på fredag kväll.
Timringskursen resulterade i att vi fick en
bagarstuga och där har det bakats tunnbröd
och klådda till försäljning. Även pizza har vi
försökt oss på. Vävstugan drogs i gång efter
något år och det började med en vävkurs. Ett
problem som uppstod var att innan starten på
Högsödagarna var vi tvungna att skyndsamt
väva ut våra vävar och packa ihop vävstolarna.
Utrymmet behövdes för aktiviteterna. Så höll vi
på länge. Numera får vävstolarna stå kvar året
runt då bygdegården byggts ut ytterligare.
Tack och lov!
Aktiviteterna har varit många under åren, vi
försöker att variera utbudet. Tennslöjd,
glaskonst, keramiktillverkning är några exempel.
Snickrats har det också gjorts exempelvis en
lekstuga, ekor, timmerkälkar och till och med en
gustaviansk soffa. Vi har tillverkat tjära i en
tjärdal och tjäran blev med beröm godkänd.

Masugnen kanske inte blev helt lyckad, men
man måste prova. Minizoo och där lyckades vi
tappa bort en get. En smed smidde järn vid en
ässja, vi har hässjat och tröskat samt några
gånger spälkat takstickor. Teatergruppen
”Vitåfröna” har haft utomhusföreställningar hos
oss, en auktion på gamla saker hade vi också
en sommar. Loppmarknaden startades redan
1991, då var det inte så vanligt med sådana.
Sommardanser och pubaftnar och till och med
Anna-Lena Löfgren har uppträtt.
Birger Larssons veteranbuss körde sightseeing
runt byn och häst- och vagnturer med lövad
skrinda. ”Högsöbussen” var en bandtraktor
med släp och sittplatser som körde runt på
gärdet. Utställningar av alla slag; porslin,
traktorer, jordbruksredskap...
Det är inte ofta det har regnat under våra
tillställningar. En gång när vi byggde
”skivhagen” och en annan gång när
magdansöserna uppträdde, de fick
skyndsamt flytta sig inomhus.
Roligt har vi haft om än det känts jobbigt ibland.
Som att städa efter pubafton klockan tre på
morgonen, så att lokalen passar till gudstjänst
nästa morgon.
Vi har hunnit med en hel del under dessa år,
trettioett (31) år i följd och många har varit med
ända från start. Ifjol blev det inget av enligt känd
orsak, vi hoppas så klart på en fortsättning.
Preliminärt är årets Högsödagar 10-11 juli 2021.
Väl mött då!
Text och bilder: Kerstin Bergman
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DJUPTRÄSK

Mest värde
för din skog

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.

Vi verkar för att erbjuda bästa
möjliga värde för din skog.
Din råvara förädlar vi sedan
till trävaror, massa och bioenergi i industrier som du är
med och äger. Tillsammans
delar vi på vinsten.

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

norraskog.se

Max. 3 ädelfiska
r
per dygn,
Vänligen respek
tera!

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.

VVS-BUTIK

• Installationer • Service
• Hushållsmaskiner • Vattenrening
• Värmepumpar • Badrumsinredningar

URBAN BROSTRÖM 0924-553 04
Kungsgatan 26 C
Affärsvägen 6
961 34 BODEN
955 31 RÅNEÅ

Luleå
BESÖK OSS PÅ KUNGSGATAN 28
RING OSS PÅ TEL. 0920-22 58 50.
LÄS MER PÅ www.lulea.svenskfast.se

HANS

070-659 18 46

EMMA

070-272 58 50

DANIEL

070-101 40 71

ANDREAS

070-261 00 88

TAINA

070-298 00 67

DANIEL

070-101 40 70

LOUISE

070-104 02 14

SANNA

JOSEFINE

070-101 40 72

070-107 41 41

Gällivare

Gällivare

Nu har vi vuxit och
blir ännu bättre!

Vi är stolta över fastighetsmäklare
Hans Andersson som finns hos oss på
Svensk Fastighetsförmedling.
Kontakta Hans
070- 659 18 46
hans.andersson@svenskfast.se
eller på Hans kontor i Råneå!

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

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

Per Anderssons
Skogsmaskiner AB
Högsön • 0924-320 12 • 070-669 28 88

Kvalitet i allt vi gör

Vill duR
ha AM
en trygg affär
M ATCH PROG
för och bäst betalt?
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