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JulbonaderpåjulmarknadeniHögsön.

God Jul &Gott Nytt År önskar vi er alla

Missa inte!
5 jan
11 mars

Köp Vit ådalsalmana
ckan 2017 nu!
Se
annons i bladet !

Trettondagspub i Vitå - Se annons!
Skotercross på dagen, Pubafton på kvällen i Vitå.
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Annonsklipptävling
Homiatriker

Busstranspor

Idrottsresor, gruppres

Ulf A nders
son
BARBRO
NILSSON
Annonsör
Sidan

re
la r e@ya h oo .s e

arrangemang, m.m

S k r ot g e r
RÅNEÅ
BUSSTRAF
070-586
70
81
k lir r i k a s s a n !
09
ä ven k vä lla r o ch h elger
Annonsör

Annonsör

Sidan

Sidan

070-556 65 14
www.homiatriker.com

Visst är du rädd om vår miljö? B
Och nu när snön smält bort – sl
den trasiga varmvat t enberedar
kör direkt till Bragegat an 2 i Lu

ga ta n 10
3 Lu leå

Per Anderssons
Skogsmaskiner AB

Här t ar vi på Cronimet hand om

Rörbäck 3 95592 Råneå

Annonsör
Sidan

Annonsör

Annonsör

Sidan

Sidan

M åleri rmaUlf A ndeAdress:
rsson________________________________________________________________

Namn: ________________________________________

Vinnare av annonsklipptävling nr 3 2016 Ingrid Åkerström, Jämtön och Ann-Kristin Eklund, Råneå.

Grattis!

Grattis till 2 Sverigelotter vardera. Ni kan maila era svar till vitagunnar@telia.com ellerHögsön
Gunnar Andersson
Öberget 67
Vitå
0924-320
1295596
070-669
28 88

K v a l i t e tTai sabl lotr tv1i 5gdö r

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.

ecemb
er !

Å t er i
apr i l.

En öppen container för järnskrot har ställts ut vid Återvinningen i Vitå. Där kan ni lämna era överblivna metaller.
Ställ tomfat utanför (blir bara en massa luft) och dessa skall vara helt tömda! Endast järnskrot i containern, övrig metall på pall utanför.
Detta f å r ni IN TE lä m na : Kylskåp, frysboxar (innehåller freon), elspisar och andra vitvaror, bildäck på fälg, bilbatterier.
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.

FIBERNÄTI VITÅDALEN,
ANMÄLINTRESSENU!
Föreningen Vitådalen arbetar för att
alla boende och fritidshusägare ska få
tillgångtill fibernät med snabbt bredband. Detta görsi samarbete med
Zitius, ett Teliaägt företag. En intresse
förfrågan har gått ut i allabyar och fritidshusområden längsVitådalen,
inklusive Strömsund, Heden och Långtjärn. Intresseanmälan är inte bindande
men måste görassnarast, senast i
början av oktober. Hur många som
anmäler intresse avgör om det är
ekonomiskt möjligt.
Den nyckelfärdiga lösningen för fiber
som Zitiuserbjuder, kostar 19 900:- inklusive moms, och för företag19 900:plusmoms. Avgiften betalasefter att
installationen är klar och är en engångskostnad. Installationen omfattar all
grävningfram till huset och montaget in
i huset samt grovåterfyllnad av
massorna. Fastighetsägaren ansvarar
endast för att släta till och så in.
Extrabra är att ingen nätavgift/månad
debiterasförrän abonnenten börjar
användaanslutningen och tecknar avtal

med en leverantör för tjänster. Det innebär att ingen kostnad tillkommer om
man vill hafiberuppkopplingen vilande
för framtida behov. Det finnsockså
möjlighet att avbetala installationskostnaden under 12 månader (1659 kr/
mån) eller 60 månader (5 år) (359 kr/
mån).

INTRESSEANMÄLAN
Anmäl ert intresse för fiberanslutning
på Zitiushemsida Qmarket – Fiber till
alla. www.fibertillalla.se
Intresseanmälan är inte bindande.
Vid problem eller frågor om intresseanmälan, kontakta Anna Säthergren
070-692 20 31
Läsmer på www.vitadalen.se och
Facebookgruppen Vitådalen, där
finnsäven uppgifter om ytterligare
kontaktpersoner i byarna.

Varför fiber?
Fibernät, med sin överlägsna snabbhet,
är den lösningsom bäst klarar dagens
och framförallt framtidensbehov inom
telefoni, Internet och HDTV. Det innebär att vi får en mer framtidssäker in
frastruktur när kopparnätet för telefoni

SPA RA DETTA !

Me t a l l s k r o t

och ADSLsläcksned framöver. I Luleå
kommun berörs30 byar under 2017 bl.a.
Forshed, Långsel, Strömsund, Långträsk,
Heden, Högsön och Rörbäck. För vilka
platser telenätet kommer att släckas
under 2018 vet vi inte idag, men avvecklingen fortsätter dåkoppartrådstekniken är utgången och kostar för
mycket att underhålla. Som ersättningför
det fasta telenätet erbjudsabonnenterna
i regel lösningar via mobilmaster, vilket
enligt erfarenheternaär en sämre lösning
pålandsbygden. Mobilmaster har ibland
begränsningar med avstånd, radioskuggor, åskstörningar och att kapaciteten påverkasav antalet användare som
ska dela på bandbredden. De problemen
får vi inte med fibernät.
I nuläget har vi gått vidare till nästasteg
och Zitiushar skickat ut avtal till de som
anmält sitt intresse tidigare i höst. Det
finnsfortfarande möjlighet att anmälasig
till bredband om man vill ansluta sin fastighet. Bredbandsgruppen jobbar vidare
med Zitiusför att kunna starta grävningen våren 2017. När detaljprojekteringen
kommer igångefter alla avtal är
inskickade till Zitiusså kommer mer information.
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Manifestation mot ”Framtidens skola”
och för demokrati i Luleå Kommun
Lördag 19 nov i ”Gula paviljongen” var det dags igen för manifestation mot
”Framtidens skola” i Luleå Kommun. Att den med my ket kort varsel
utlysta manifestationen lev till ar ju sitt ursprung i ovannämnda. är
det nu visade sig att partier
Lop gi k emot en folkomröstningen
då e över det inte li någon. an ar därmed mer än
majoritet mot.
i uppfattar detta som att man sätter demokratin ur spel. er än .
Luleå or ade ju skrivit på inom a månader för en folkomröstning.
ånga ra anföranden ölls av olika personer såväl politiker som andra i
den a 1 timme långa manifestationen
isserligen överlevde itåskolan två nedläggningsförslag två år i rad.
i tror att ”Framtidens skola” är ett ot mot alla små skolor på sikt.
ärför l.a är vi emot o för demokrati för det är viktigt.

Kvarnforsen
Det var en onsdagmorgon och
vi skulle till Kvarnstigen i Vitåfors. Vi hade samling i foajén.
Där pratade vi om säkerhetsregler. Sen åkte vi i bilar till
Kvarnstigen. När alla hade
kommit så började vi gå efter
stigen.
Stigen var ganska blöt och
spångarna var halkiga. Vi
stannade efter en stund och
lärde oss att granarna har mest
grenar mot söder och att
myrorna bygger sina stackar
motsöder. Om man går vilse i
skogen kan det vara bra och
veta.
Efter ca en kilometer så var vi
framme vid bakvalen i Kvarnforsen. Precis vid bakvalen så
rinner Vitåälven förbi. Först
hade vi en genomgång hur
man använder ett trangia kök.
Efter det ck vi montera ihop
det och koka vatten.
Sen så grilla vi korv och pinnbröd till lunch. Det var ganska
mulet men det var en rolig dag
i alla fall.
Gustav Säthergren och
Oliver Kristo ersson

Vitåforsmaskinmuseum
Det var en dag i oktober som vi
skulle åka till Vitåfors och besöka
Nisses maskinmuseum för att lära
oss lite teknikhistoria. När vi kom
fram stod Nisse och Anna och tog i
mot oss. Vi skulle vara där i en dag,
det såg vi framemot.
Vi ck gå runt på en guidad tur och
lyssnade på Nisse när berättade
om hans maskiner. Han har bl.a. :
ca 13 lingrävare, två bandtraktorer,
en Åkerman grävmaskin som har
jobbat i Aitik, en schaktmaskin som
har jobbat i LKABs industrier, en
ga eltruck, en baklastare, en
väghyvel, en lyftmaskin som har
jobba på Varvet i Luleå, en gammal
buss och en gammal lastbil.
Vi blev bjudna på korv, saft, bulla
och godisklubbor.
Det var jätteroligt att vara hos
Nisse och Anna. Dom tycket att det
var jätteroligt att vi kom och
tittade på maskinerna.
Vill ni besöka Nisses blogg?Google
på: nisesmaskiner.blogspot.se Där
hittar ni lite fakta om Nises
maskinmuseum. Vill ni besöka
Nisses youtube?Sök på youtube
på: nissesmaskiner Besök gärna
han!
Text av: LukasLindqvist och
ThildeWestman

Skoltidningen
Under höstterminen har vi arbetat med en skoltidning. Där vi tar
reda på information om olika saker som tillexempel: hotet från
Ryssland. Från dans till hotet från Ryssland och många andra
sorters artiklar. Vi har även med andra människors åsikter och
tankar. Vi har intervjuar dansläraren Katrin Johansson, basketspelaren Anna Barthold och skeintresserade Jonny Storelv.
Tidningen kommer att delas ut till alla på skolan och dom som blivit
intervjuade. Det har varit roligt att jobba med en skoltidning i
svenska. För det vi skriver om har eller händer i verkligheten och
olika intressen.
Vi hoppas att tidningen blir bra och att alla i skolan tycker den är
lärorik och rolig. För vi kämpar och kämpar för att få med alla olika
sorters artiklar, både spännande, roliga och intressanta. Vi hoppas
att stora som små, vuxna som barn gillar tidningen lika mycket.
/Evelina Keskinen Eriksson och Nora Lundenor

Vitådalsträff !?
Roligt medsåmånganyainnevånarei Vitådalen.Vi sombott här
längevill gärnalärakännaer lite.Hoppasdet är ömsesidigt?Finnsdet
intresseatt göranågot åt det?Kanskekanvi allai Vitådalenträffas
ochblir bjudnapåfikae.d.?Kanskekanföreningslivet gåsamman?
Förslagsvisnär det går varautomhus.Funderaochkommedförslag!
Diskussionenförsbl.apåFb ”Vitådalen”
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Forshedsgården

Bagarstugan i Jämtön

Plats för 60 personer, fullt utrustat kök.

Bokning: Ingrid Åkerström 0924/ 311 22

Bokning: Margareta Roos 0924/ 620 32

Rörbäcks Havsbad och Camping
Bagarstugan i Forshed

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

Bokning: Stina Roos 0924/620 33

boulebana.
Bokning och information: 0924/ 350 47

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

Grillkåta i Rörbäck

Bokning: Anna Eriksson 0924/ 300 50

Vid Rörbäcks hamn. Plats för ett 30- tal

Möjligheternas Älvdal!

Vitå Bygdegård

personer.

Bokning: Elisabeth Öhman 0924/ 300 73

Bokning: Gäran Åberg 0924-311 36

Bagarstugan i Vitå

Rörbäcks hamnförening

Bokning: Ulla Johansson 0924/ 300 77

Gäst- och djuphamn
Information Mikael Gladh 070/ 364 11 11

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.
Information:
Margareta Roos Forshed

0924/ 620 32

Lars Nilsson, Vitå

0924/ 35040

Staf fan Bergman, Högsön 070-355 96 99
Eskil Johansson, Jämtön
w w w. vitadalen.se

0924- 311 24

Välkommen!
Byar i samverkan

Vitå BK:s Klubblokal
Strömsundhemmet

Bokning: Gunnar Andersson 0924/ 301 12

Öppet maj- december.

Högsöns Bargarstuga & Bygdegård

Läger, kurser, konferenser, vandrarhem,

Plats för 80personer, Fullt utrustat kök.

stugor för uthyrning. Matsal för 60 + 40

Bokning: Anna Säthergren 070/692 20 31

personer, sängplatser för ca 100 personer.
Vedeldad bastu, dusch, badstrand.
Upplysningar och bokning: 0924/ 330 81

Jämtögården
Plats för 150personer. Fullt utrustat kök.

w w w.stromsundshemmet.se

Bokning: Eskil Johansson 0924/ 311 24

Mail: stromsundshemmet@gmail.com

eller via w w w.jamton.se

Församlingsexp i Råneå 0924/ 577 50

Övrigt: Tennisbana och Hockeyplan.

w w w .jamton.se

ITÅDALEN
kt Dockas

Renoträsk

Metträsket

Aborre, gädda, ädelfisk.

Regnbåge inplatering 600kg/år

Fiske med drag, mete eller fluga.

Utsättning 2-3ggr/år

Bivacker och eldplatser.

Bivacker, eldstäder, handikappbrygga,

Dygnskort: 100kr. Årskort: 400kr

toaletter.

Fiskekort: Sven-Anders, Ahlbäck,

Fiskekortsförsäljare: Medborgarkontoret

Grundforssel, 0924/620 32

Råneå, Vildmarksshoppen,

Margareta Roos, Forshed, 0924/620 32

Mieko Fishing,

Fiskekort även via www.ifiske.se

Camilla Bäckström Laviksvägen 22, och

Mot ouddas
Dockasberg
Mot

orr ån

Mot Överkal

en träsket

Tallberg
rund orshed

Eskil Johansson Laviksvägen 63 i
Jämtön.

Gädda, Aborre, Sik, Löja och inplanterad
Öring.

Premiär 23 maj 2015.

Storkrokberget 307m

tå n
Vi

Hovlössjön

Långsel

Dyngskort: 50kr. Årskort 250kr.
Forshed

Familjekort 300kr (2 vuxna 2barn under
16år).

B

Långsund

Fiskekort: Sven Erik Drugge 0924/720 18

Djupträsket Vitådalens skoterklubb
Regnbåge planteras två gånger/år,
Fiska med drag, mete eller fluga.
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. Anders Andersson
0924-30082 mob 070-550 17 82, Arne
Olsson 0924-30029 mob 070-587 54 66,
Ture Roos 0924-62033, Greta Roos
0924-62034, Håkan Hellman (Morjärv)
0923-50237 samt OK i Töre 0923-640410.

Djupträsket

Hovlös

Annica Drugge 070/524 92 32
Båt för uthyrning, nyckel hos Sven-Erik
Drugge.

j n

Kvarnberg

Monica Hansson 070/204 96 66
Greta Roos 0924/620 34

s

j

Bjurånäsvägen
Hataträsket

Får du inte
tidningen?
Hör i så fall av dig till
07- 6042090 så ordnar vi
detta. Vi har av SDRbeställt
utdelning till samtliga post
lådor 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%.

mot Boden

mot Morjärv

va ors

Långsmalatjärn

Långtjärn

tå ors

Heden

mot Töre
Vitåfjärden

tå
Högsön
Sladan

mot Haparanda
Högsöfjärden
J ämtöfjärden
t

trömsund
åneå

ämtön
ämtö
avan

Inre Kvarnträsket
Yttre Kvarnträsket

örbäck

Informat ionen om Vit ådalen
f inns på google maps.
QRscanna direkt t ill
telef onen eller
ht t p:/ / g.co/ maps/ 9r3qb

mot Luleå
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Fornlämningar vid Heden

Krstinakojan

Längs väg 693 Vitåfors mot Melderstein f inns
3- 4000åriga fornlämningar. Informationstavla och
skyltat från vägen.

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

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

Strycktjärvägen som ef ter ca 4km leder till kojan.
Övernattningsmöjligheter samt tillgång till köksutrustning f inns i kojan. Vitådalens skoterklubb ansvarig.

Avafors masugn

informationstavlor. Längt totalt ca 4km.

Gammal masignsuin, verksam åren

Promenadväg längs Sladans Strand

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

Utgår från anslagstavlan i Högsön. Vägen är

under sommaren.

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

p
Kli p

p
ch s
ut o

!
ara

ca 3 km. Bivack med eldplat s vid Rödnäset.

Strömsunds M asugn
Gammal masugnsruin, verksam åren 1741-1830

Naturstig fram till Orkidélokal
9 km från E4 förbi Jämtön, t.v. vid kronkilvägens infart 2 km innan rörbäck f inns informationstavla som
visar naturstigens sträckning. Längs stigen f inns information som belyser naturskogens karaktärer i vårt
skogslandskap. Vid kvarnträsket kan man vi midsommartid beskåda blommande guckskor. Vandringen kan
fort sät ta fram till Kvarnträskkojan och upp till Kronkilvägen. 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 öster om Jämtön. Ledens totala längd är ca 12 km, varav
ca 7 km ef ter farbar bilväg. Vid ”Stället” kan man vila
och koka kaf fe inne i kojan. Längs leden finns information om den ekologiska sammanhanget i naturen.

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

Naturstig från Vitåfors till
masugnen i Avafors
Vandringsled längs Vitån med bivacker, eldplat ser 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
9
13

PRO Jämtöns Julfest. Se af f ischering.
Luciafest i Jämtö Småkyrka.
Se af f ischering.
Julot ta i Jämtöns småkyrka.

25

Rörbäcks havsbad
Barnvänligt havsbad i anslutning till Rörbäcks camping. Information om campingen: se under lokaler at t
hyra.

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

Januari
5
22

Trettondagspub i Vitå
Skoterklubbens medlemsmöte i Forshed.

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

STÖD VÅRA
FÖRENINGAR!

Vill du hjälpa?
I alla våra projekt som ständigt
finns behöver vi hjälp. H ar 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.

KÖP LOTTER
AV OSS!
BINGOLOTTER OCH

Ex: Ledare, bygghjälp,
planskötsel, styrelseuppdrag,
bakning, iordningställande
vid evenemang..

SVERIGELOTTER

Februari
12
14
25

SPELA ALLTID VIA VÅR HEMSIDA

kl 18 årsmöte Vitå BK
Alla hjärtansdag fest i Jämtön.
Ärtsoppa i Kristinakojan.

I VITÅ

Mars
Den blå sjön - Blåmissusjön
Mellan Högsön och Strömsund, längs den gamla vägen finns den ”blå sjön”. Vat tnet är kristallklart och vid
rätt ljus azurblått . Sjön är kanske Sveriges naturligt
suraste sjö, med et t pH värde på ca 3. Orsak till försuningen är at t alunjordar (sulfidjordar) i sjöns närhet
utdiktades. Vid torrläggning av alunjordar oxideras
sulfiderna med försurning och utfällning av vat tnets
humusämnen som följd. Därför blir vat tnet glasklart.

Bäverstigen Storåbron

4
11
25
26

Café Forshedsgården.
Skotercross och pubaf ton i Vit å
Pimpeltävling i Djupträsket
Familjeskidt ävling/ tipspromenad Vitå BK

070-604 20 90

April
14
?
30

Familjedag Forshed
Pimpeltävling i Renoträsket
Valborgsmässof irande Jämtön, Högsjön
och Vitå, samt ev. någon mer plats.

Naturstig nedströms Vit ån, med start vid badplat sen
intill Storåbron i Vitåfors. Två bivacker med eldplatser.
Information om bäver längs stigen. Ledens längd är 2
km.

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. Övernat tningsmöjligheter och eldplat ser

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

Ja listan kan göras lång.
Hör av dig till någon av oss
i styrelsen

HOS GUNNAR

V I TÅ BK
on

070-690 65 44

ersson

070-604 20 90
070-362 46 72

Reportagetips till
J/ V-bladet
önskas

on, Ulla Ahlbäck, Angela Heginuz
Erik Lundström
ren
son

Paddling
Vitån är det längsta vat tendraget inom kommunen.
Från kommungränsen i norr till utf lödet i havet är
det ca 7mil. Vitån har flera fina sträckor för paddling.
Under vårflödet är många forsar vatenrika och kräver vana paddlare. Familjevänlig nybörjarpaddling
hit tar man tex. i trakterna kring Långsel och längs
sträckan från Storåbron net till Vitåfjärden. För havsoch skärgårdspaddlare bjuder Råneå skärgård på f ina
möjligheter med Rörbäck, Jämtöavan, Strömsund och
Kängsön som bra utgångspunkter. Kanot och Kajakuthyrning samt försäljning f inns 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 et t djup på 25m. Det f inns även ca 20st mindre öar i sjön, vilket gör den mysigt at t f ärdas på och
bra att f iska i. Vid norra strandbadet hit tar man fint
bad och vackert belägen rastplats.

Gammal kvarnplat s intill Kvarnberg
Vid kvarnån f inns en stig från stora vägen, som leder
fram till kvarnplat sen där det också f inns en rast- och
eldplats.

Gunnar 070- 6042090

50:-

BILLIGAST I SVER
IGE?!

Enskild 25:-

dra avgif ter tillkommer!

JÄ M TÖ N S A I K
elsen
avid Andersson
ystein Karlsen
eanette Ek
ars Berg
oger Ivaska & Erika Drugge
ara Ahlbäck & David Henriksson

milj 100:-

Enskild 50:-

10

Num m er 4 - 20 16

Snart kör vi skotertävlingen i byn!

Övre Vitådalens skoterklubb startades 1992 på
initiativ av skoterintresserade boende i övre Vitådalen och för några år sedan togs beslutet att byta
namn till Vitådalens skoterklubb.

Samarbetet kring skotertävlingen i Vitå är nu
inne på sitt nionde år och förberedelsernaär i full
gång. Det blir ett samarbete mellan Vitå
bollklubb, Vitådalens bygdegård och Vitådalens
skoterkubb så att vi kan fortsätta anordna
Vitådalsracet som verkligen har blivit en dag för
alla. Under förra årets tävling så fanns, förutom
en massa skotrar, en marknad och loppis inne i
skolan och hästridning på området. Tanken var
att det ska nns något, även för den som inte är
skoterintresserad för att kunna erbjuda en dag
för hela familjen. Som vanligt hade vi även pub
med mat på kvällen där vi kunde njuta av musik
från Moonshine inc.

Klubben nns i norra delen av Luleå kommun och
gränsar mot Råneå, Niemisel, Töre, Överkalix och
Jämtöns områden.
Vi underhåller leder mellan Bodösund (Vitå)
via Avafors, upp till Grundforshed.
Vi har även gjort en led till Malmens väg.
Totalt underhåller klubben 16 mil led.
Om intresse nns för ungdomarna så nns möjlighet att ta förarbevis för skoter genom klubben. Det
här är någonting som krävsför att fåköraskoter om
man inte tagit körkort före år 2000. Det är också
viktigt att veta att från den 1 januari 2016 är det
även krav på hjälm när man kör skoter.

Året s tävling blir en Sverige cup tävling och vi
kör den 11 mars.
Skillnaden mellan den här tävlingen och den vi
brukar köra är att de som tävlar i Sverige cup
kvalar in sig till nästa års SM tävlingar, vilket
innebär att det blir lite mer fart och en full bana
vid varje start. Det kommer att bli full aktivitet för
alla 80 ideella krafter som hjälps åt under dagen.

För de som är intresserade nns olika trä ar under
året. Vi börjar säsongen med att bjuda på ärtsoppa
i Kristinakojan den 25 februari med start kl 12.
Kojan är uppbyggt av ideella krafter och den ligger
2 km väster om långvik.

Även om snön inte har kommit ordentligt riktigt
än så är banan planerad och vi kommer att börja
arbetet med de förberedelserna i början på
februari. Ni som då är ute kring Vitåskolan
kommer att se både traktorer och lastbilar i fullt
arbete. Mellan tolv och femton fordon kör från
tidigt på morgonen och håller igång till
middagstid. Det har tagit våra underbara
entreprenörer i snitt två dagar att bygga upp
banan från grunden om man inte räknar med
förarbetet att trycka ner snön för att få grunden.
Deras engagemang för bygden är guld värt

Skotercafé håller vi i Forshedsgården den 4 mars
och såär vi självklart inblandade i Vitådalsracet den
11 mars. På Djuptäsk, som klubben arrenderar och
där vi planterar in sk så har vi pimpeltävling den
25 mars. Hit kan man fara alla årets dagar för att
ska. Fiskekort krävs dock.
Då isarna inte brukar vara de bästa kring påsk så
har vi yttat familjedagen på långfredag från
Hovlössjön.Vi håller till vid Forshedsgården så man
kan ta sig dit antingen med skoter eller med bil.

Om det är någon som har några idéer eller
känner att ni vill vara med under tävlingsdagen,
eller förberedelserna innan så tveka inte att höra
av er till någon av klubbarna.

Titta gärna in på hemsidan för kontaktinformation
www.vitadalenssk.net

Per Anderssons
Skogsmaskiner AB
Högsön

0924-320 12

070-669 28 88

K v a l i t e t i a l l t v i g ö r

BR K AR LSEN AB
073 -18 1 26 8 8

Har ni upptäckt Vitådalens skoterklubb?

0 70-603 11 91

BOSTAD ELLER HUS
H ar du eller vet du av ett hus till salu
eller för uthyrning i Vitådalen?

Tipsa oss! Så förmedlar vi det vidare. Vi vill
se att fler människor flyttar till Vitådalen.
Gunnar Andersson 070-604 20 90 eller
Paul Brännström 070-513 92 63

