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Redan sommaruppehåll
Ja då var vi redan vid sommaruppehållet 2015, det är otroligt vad
snabbt det går! Tror att det dåliga
vädret har gjort att det känns ännu
snabbare. Plötsligt var det
midsommar. Som tur är så fick vi
med oss vädret under
midsommarhelgen i alla fall.

dubbelbokat planen, nytt
matchdatum ej spikat. Istället så
blev premiären en långresa till
Pajala. Vi gör en bra match och
håller 0-0 i paus. I andra gör de två
mål innan vi kan reducera till 2-1.
Innan matchen var slut så kan de
fastställa slutresultatet till 3-1.

Det trista vädret har ju också
medfört att vi fått spela de två första hemmamatcherna i Råneå, och
den tredje hemmamatchen mot
GMFF spelades i Vitå Söndag den 7
juni, men borde även den ha
spelats i Råneå då på planen på
snudd på stod under vatten.

Vår hemmapremiär går som tidigare
sagt i Råneå mot Pol/Svanstein. Det
blir en jämn och chansfattig match
som följaktlingen slutar 0-0. Nu
är det så att vi lyckats få fyra raka
hemmamatcher och match nr 2 i
den sviten går mot Överkalix IF. I en
tugg match så utgår vi med segern
efter att Charlie Fredin Buske gjort
avgörande 3-2 med några minuter
kvar.

Men om vi börjar från början, så
blev premiären borta mot
Haparanda inställd pga att de hade

Därefter var det dags för den riktiga
hemmapremiären. Den skedde i
spöregn på en mycket vattensjuk

plan. För motståndet stod GMFF 2.
GMFF spelar ju iår i div2 och det gör
ju att deras andralag naturligtvis är
för bra för div 5 om man vill. Och
mot Vitå ville man. De kom med ett
riktigt bra lag och vi fick en 90
minuters lång fotbollslektion som
slutade 8-0 till GMFF’s fördel.
Sen var det dags för årets första
derby mot Råneå. Vi hade
hemmaplan och återigen så är
vädrets makter emot oss. I första har
vi ett övertag men halvleken slutar
0-0, direkt i inledningen i andra tar
vi ledningen, men därefter tappar
vi och Råneå kan både kvittera och
ta ledning, en ledning som håller
matchen ut.
Så var det dags för vårens sista
match, borta mot Parkalompolo,
den spelades midsommarsöndagen. Lång bortamatch fick till

följd att antalet spelare krympte
mycket konstigt fenomen. Dock gör
vi en riktigt bra match som leder en
bit i andra med 3-1, men en svacka
på ca kvarten gör att de kan göra tre
raka mål och vinna med 4-3.
Mungiporna var inte allt för
nedstämda då vi trots allt gör en
riktigt bra match. Detta gör att vår
vårskörd är 4 poäng, med
Haparanda matchen hängande. Nu
tränar vi på och gör förhoppningsvis
en bättre höst poängmässigt än
våren. Vi ska försöka hitta ett par
träningsmatcher.
Vad mer har hänt? Jo ungdomarna
är igång, midsommarfirande har
hållits och fotbollens dag är på gång,
boulebana är uppförd. Läs mer om
allt detta på annan plats i bladet.
Ha nu en riktigt skön sommar!
Mårten

Lions ungdomsledarstipendium 2015
Mer värdig vinnare än vår ordförande sedan ca 25 år, Mårten Larsson får man
nog leta efter. Detta pris har han varit förtjänt av sedan många år. Nu blev det först i år
och deras val var lätt. Priset delades ut i samband
med Råneå Marknad.
Trots att han ”bara” är 46 år har han hunnit med
mycket idrottsligt, både inom Vitå BK och genom
domaruppdrag och förbundsuppdrag. Förutom
att han själv varit aktiv som ungdoms- och
seniorspelare (målvakt), har han också varit
ungdomstränare sedan ganska unga år.
Han har också varit lagledare och hjälptränare
och varit en fantastisk eldsjäl under många år.
Om man betänker att han dessutom bor i Rutvik
sedan ca 20 år blir ju insatsen än mer fantastisk.
Att hinna med allt detta vore ju omöjligt om han
inte hade en så förstående och intresserad sambo Jenny

Tidigare har han tilldelats pris som årets
ungdomsledare inom Luleå Kommun och årets manlige ledare i Norrbotten.
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070-674 18 43 • 070-536 16 46

Tel. 0921-530 00

www.eg-bygg.se
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Metträsket

Trygg, lokal och långsiktig

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

För er som gillar fiske i en
naturskön miljö är ni
välkommen att besöka
Metträsket. Där planterar vi
Regnbåge och Öring i
storlekar 8 hg-ca 2 kg.
Fiskekort köper man i
huset bortanför affären och
en postlåda vid kyrkan.

Frågor:
Ring 070-353 11 81 eller
jamton.stefan@telia.com,
www.jamtonsff.se

Hos oss är din skog i trygga händer.
Välkommen att kontakta oss!
Olle Nygren, Boden, tel 0924-522 31
Petter Huuva, Luleå, tel 0924-522 32

www.scaskog.com

Vi önskar alla hjärtligt välkomna!
Arrangör: Jämtöns Fiskevårdsförening

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

Tel. 0924-102 00 • Fax 0924-107 77

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

Elinstallationer & Elservice med behörighet
för låg och högspänning

Välkommen till vår butik på Kängsövägen 19

Ring 070-282 76 88 · Simon Gustafsson

Öppet: Måndag-fredag 7.00-17.30 • Lördag 10.00-13.00

OMTANKE • KVALITÉ • SERVICE

Golv o. Väggbeklädnader
Våtrumsbeklädnad i plast
Klinker • Kakel • Golvvärme
ULF HALLBERG 070-666 60 59

Vi utför hela
installationen
– en kontakt och
fast pris bara några
av fördelarna.
Samarbete med Energiborr i Töre.

..

..

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

• Däck • Fälgar • Däckservice
• Bilkem, batterier och mycket
mer finns hos oss
"Bra Däck Till Rätt Pris"
Dygnet Runt-jour

0923-642 000

4

Nummer 2 - 2015

VB SKOG AB

Skogsaffärer
på nya sätt.

• Gallring • Slutavverkning
• Röjning • Biobränsleavverkning
• Planteringar • Transporter
Vi tar din skog steg för steg in i framtiden
070-246 23 78, 0924-558 43

EN REJÄL MACK
Hos oss hittar du
Patrik Fredriksson
Gällivare, Överkalix
och Råne älvdal
0926-757 68

Bror Olofsson
Kalix, Haparanda
och Råne älvdal
0923-696 51

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

• VIDEOFILMER
• LIVSMEDEL
• KIOSK
• TILLBEHÖR
• GDS-HALLAR
• VERKSTAD
• VARM KORV, MOS, KAFFE

RÅNEÅ

0924-100 90

Handelsbanken Råneå

Skooglars
Vitå
Tel. 070-350 89 86
Bäst på service – igen!
För fjärde året i rad har vi fått pris för
bästa service bland bankerna i Sverige.*

Eko Miljöisolering i Norr AB
Lappviksvägen 25
95531 Råneå
Stefan Larsson
Tel 076-1415506
www.ekomiljoisolering.se

Vi vill att Råneåborna ser oss som det naturliga valet
av bank. Både för privata banktjänster,
företagstjänster och skogsaffären. Det ska vi vara
genom lokal personlig närvaro, kompetens och
engagemang.

Välkommen in!
Kontorschef Katarina Rutberg, med personal.
0924-601 50
*Källa ServiceScore 2015

www.handelsbanken.se/ranea
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RMEDLAR

Annonsklipptävling

Markrör • m.m.

EN REJÄL MACK

OMTANKE • KVALITÉ • SERVICE

rfrågan!

Hos oss hittar du

• VIDEOFILMER
• LIVSMEDEL
Annonsör
Annonsör
• KIOSK
Sidan
Sidan
• TILLBEHÖR
• GDS-HALLAR
fan 070-581 90 53
Golv o. Väggbeklädnader
• VERKSTAD
+|JV|Q
-604 20 80
Våtrumsbeklädnad
i plast
• VARM KORV, MOS,
KAFFE
GHWHQGDQXPPHUVRPU|UGLJ

UTIK!RÅNEÅ

Gröntmassor
t.

Annonsör

/DQWWRV5|U$%

0924-100 90

Sidan

Klinker • Kakel • Golvvärme

$QGHUV

ULF HALLBERG 070-666 60 59

Annonsör

Annonsör

Annonsör

Sidan

Sidan

Sidan

PPETTIDER ALLA DAGAR

8-21
0924-100 75

Namn: ________________________________________

Adress: ________________________________________________________________

Vinnare av annonsklipptävling nr 1 2015 Hillevi Johansson, Råneå & Ingrid Åkerström, Jämtön som får 2 st Sverigelotter var.
Det är bara runt ett 10-tal som skickar in, så vinstchansen är stor! Ni som vill får maila in svaren och spara porto.
Rätt lösning skickas till Gunnar Andersson, vitagunnar@telia.com, Öberget 67, 955 96 Vitå.

Grattis!

Metallskrot

Vi vill också värna om miljön. Låt inte skrotet hamna ute i naturen!
Skrotpriset är visserligen lågt i år men miljöpriset är samma.
I samarbete med Cronimet AB vill Vitå BK hjälpa till i år också.
En öppen container för järnskrot har ställts ut vid Återvinningen i Vitå. Där kan ni lämna era överblivna metaller eller kontakta oss så hjälper vi till. Har ni tyngre skrot så fixar vi bort det också.
Genom att lämna ert skrot så får föreningen in pengar som vi alltid behöver och naturen hålls 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!

Detta får ni INTE lämna:
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.

SPARA DETTA!

Endast järnskrot i containern, övrig metall på pall utanför.
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Midsommarafton 2015 vid storåbron i Vitåfors
Årets hittills varmaste dag gynnade oss
när det som bäst behövdes. Sommaren
har verkligen haft en trevande inledning
vädermässigt. Så har det dock varit i hela
Sverige. Vi hade landets bästa
midsommarväder här uppe och vi
hoppas att sommaren fortsätter på den
nu inslagna vägen.
Fint väder betyder extra mycket folk och
uppskattningsvis besökte närmare 300
personer vår tillställning. Detta var 11:e
året i rad som vi arrangerade och
ankracet var 6:e gången. Man kan säga
att vi byggt upp en tradition som verkar
vara uppskattad. Förutom goda
smörgåsar, Vitåbakelser, kokt kaffe över
öppen eld, lotter och ankracet lockade
säkert att umgås en stund. Några tog
också chansen kring midsommarstången.
Det är mer regel än undantag att någon
helt främmande råkar hamna här på

Foto: Mats Widgren
En traditionsfast skara i dans kring Midsommarstången.
Månne om det hoppas små grodor just i detta nu?

midsommarafton. För något år sedan
kom en cyklande kanadensisk läkare
förbi och blev kvar som gäst tills nästa
dag. I år var det en man som letat sig
tillbaka till sina rötter. Han lämnade byn i
7-årsåldern och fick prata med folk som
kände till hans släkt.
Ankracet, det bara växer år för år. Nu är vi
uppe i närmare 150 ankor och
överlycklig vinnare detta år var unga
Ebba Riström. Hon såg sin anka knappt
passera mållinjen först och blev 1.400:rikare. Varför hålla på med hästar, när
man kan vinna ett ankrace?
En överraskning hade utlovats och det
var en som dök upp efter att först dykt i.
En livs levande grodman med ank-face
förvånade nog publiken.

Välkommen tillbaka nästa år!

Foto: Mats Widgren
Fantastiskt skönt och vackert väder inledde Midsommarhelgenoch firandet vid Vitåns ”Storabro” hade många
nöjda besökare. Laxmackor, bakelser och kaffe fick alla att
trivas och må gott.

Foto: Mats Widgren

Foto: Mats Widgren

Årets överraskning under ankracet var den storväxta
ankan Glenn Ducklas, som tog en överlägsen seger, dock
utanför ordinarie tävling.

Ankracet följdes intresserat från badplatsens strankant. Ett
80-tal åskådar och tillika tippande tävlande i hopp om att
just deras anka ska ta förstaplatsen.

Foto: Mats Widgren
Glenn Ducklas, forserade Vitåns strömvirvlar snabbast av
alla ankor. Men han diskades av ankkommittén pga för
stora simfötter och otillåten andningshjälp.

Foto: Mats Widgren
Vid målgången finns Ankgeneralen Folke Nilsson och
inhopparen Glenn Douglas (nyss iklädd skepnaden
”Ducklas”) som nu fångat vinnarankan nr 125, vilken gav
Ebba Riström en glädjande seger.
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FEST PÅ VITÅSKOLAN!

öndagen den 7 juni hade vi anordnat en stor barnfest på Vitåskolan,
för att fira att vår fina skola blir kvar till hösten. Vädergudarna ville inte
vara med oss, så vi fick ändra våra första planer och ha festen inomhus.
Men allt går om man bara vill! Så nu vet vi att gympasalen rymmer en
stor hoppborg!
Dessutom fanns det andra aktiviteter för barnen, bland annat skulle
de kasta en tennisboll i hål av olika storlekar och enbart med hjälp av
munnen trä upp Penne-pasta på spaghetti. De fick även prova på
luftgevärsskytte.
Vi avslutade med en hinderbana och när barnen kom i mål fick de
varsin godispåse. Många hade bakat och faten med fikabröd fick
fyllas på många gånger under dagen. Även tältet utanför skolan
var välbesökt. Där bjöds det på hamburgare, läsk och korv med bröd.
Stämningen var på topp trots regnet utanför och både barn och vuxna
verkade trivas. Allt var gratis för barnen. Det kostade inte heller något
för oss vuxna, men det fanns en skål där man kunde lägga frivilliga
bidrag om man så ville. Allt kommer att gå direkt till skolans aktiviteter.
Vi fick in 3400 kr!

Stort TACK till de företag som sponsrat
med hoppborg, hamburgare, godis mm:

NEFAB

Vitådalens mark och gräv AB

Br Karlsen AB

AP Skog

Utan er hade inte den här festen varit möjlig!!
Tack också till alla föräldrar, bybor och föreningar som på
olika sätt hjälpt till att anordna festen!
//Angela Heginu

UNGA INFLYTTARE TILL VITÅDALEN
Paret Jennika Jennerfors
28 och Alexander
Wollbro 23 flyttade för ca
1 år sedan till ”Inigården” i
Vitå. Barnen heter Julian 2
år och lillan som ännu inte
fått något namn är ca 4 mån.
Jennika jobbar inom
omsorgen men är just nu
föräldraledig och Alexander
är brunnsborrare.
Familjen flyttade från
Måttsund där man hyrt ett
hus som skulle säljas.
Man ville ha något större
gårdställe och det ganska
snabbt. Eftersom
”Inigården” just då var till
salu så slog man till.
Någon anknytning till Vitå
fanns inte annat än någon

kompis till Alexander som
redan bodde här.
Att man ville ha ett lite
större gårdställe förstår
man när man ser deras
hobby. Båda är sålda på
folkrace och nästan varje
helg bär det iväg på tävling.
Från Kalix i norr till
Vimmerby i söder innebär
ju att det kostar all fritid
och massor med pengar.
Man delar ju bil med
varandra på alla långväga
tävlingar. I folkrace-stallet på
gården finns 4 bilar som
man alternerar mellan.
Dessutom finns några till
hos Jennikas föräldrar.
Några prispengar att tala
om finns inte i sporten. Går
det bra är det oftast någon

pokal och i bästa fall däck
eller några andra
småvinster man
kammarhem, förutom äran.
Att det blev just folkrace
beror på att deras
respektive familjer också
hade det som hobby.
Familjen uppskattar lugnet
och friheten att bo på
landsbygden och försöker
att få hit kompisar när något
hus blir ledigt i närheten.
Senaste månaderna har
dock andra kanske blivande
yngre kompisar fått tag i hus
som varit till salu. Familjer
som tror och hoppas att
landsbygden och Vitådalen
synnerhet är deras framtid

Familjen Oskar Lindvall
33 år och Frida
Pettersson 30 år, samt
barnen Axel snart 5 år och
Alva ca 9 månader bor
sedan knappt ett år i
Fårholmen, Högsön.
Dessutom ingår också 4
hundar och 1 katt i familjen.

här. Deras största intressen
är ju naturen, jakt, fiske,
skidåkning och fotografering.
Allt detta tycker dom passar
så bra att kunna utöva där
dom nu bor.

Lugnet, friheten och
möjligheten att kunna utöva
sina intressen
uppskattas verkligen.
Oskar jobbar som
behandlingsassistent men är Dessutom har man funnit
bra byagemenskap med
för närvarande barnledig.
Frida jobbar som konferens- närmaste grannarna och
värdinna på Kalix kommun. tror att den finns hos alla
man ännu inte lärt känna.
Båda är uppväxta i Kalix
kommun, Holmträsk resp
En av finesserna med att bo
Nyborg.
på en mindre plats är ju just
Innan familjen köpte detta
gemenskapen som är lätt att
hus, bodde man först i
Råneå och sedan Rörbäck.
få om man själv söker den.
Oskar och Frida verkar vara
Man kan säga att
öppna och glada, så det blir
landsbygden lockade och
säkert inga problem.
man trivs alldeles utmärkt

P.s. Vill du att vi skriver om dig/er som är yngre inflyttade? Hör av dig till undertecknad, 0706042090
//Gunnar Andersson

Man har också redan en del
kompisar i området och
man övertalar gärna andra
yngre att söka sig hit. Men
det gäller att vara alert när
ett hus blir ledigt. Det tar
inte många veckor att få det
sålt.
Det finns ju bara ett
orosmoment och det är, hur
blir det med skolan?
Om vi alla hjälps åt kommer
detta att gå vägen hoppas vi
alla. Tänk om vi fick dom
beslutsfattande att inse, att i
Vitådalen vill gärna unga
barnfamiljer bo
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Lokaler att hyra
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

En pärla i Luleå Kommun!

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

Staffan Bergman, Högsön 070-355 96 99
Eskil Johansson, Jämtön
www. vitadalen.se

0924-311 24
www.jamton.se

Välkommen!
Byar i samverkan

Vitå BK:s Klubblokal

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.

Jämtögården

Upplysningar och bokning: 0924/330 81

Plats för 150personer. Fullt utrustat kök.

www. sundstromhemmet.se

Bokning: Eskil Johansson 0924/311 24

Mail: sundshemmet@gmail.com

eller via www.jamton.se

Församlingsexp i Råneå 0924/577 50

Övrigt: Tennisbana och Hockeyplan.

Fiskevatten

VITÅDALEN

Renoträsk

Metträsket

Fiske med drag, mete eller fluga.

Utsättning 2-3ggr/år

Aborre, gädda, ädelfisk.
Bivacker och eldplatser.

Dygnskort: 100kr. Årskort: 400kr

Fiskekort: Sven-Anders, Ahlbäck,
Grundforssel, 0924/620 32

Margareta Roos, Forshed, 0924/620 32
Fiskekort även via www.ifiske.se

Hovlössjö

Rikti Dockas

Regnbåge inplatering 600kg/år
Bivacker, eldstäder, handikappbrygga,
toaletter.

Fiskekortsförsäljare: Medborgarkontoret

Mot Vouddas

Råneå, Vildmarksshoppen,
Mieko Fishing,

Dockasberg

Mot Norriån

Camilla Bäckström Laviksvägen 22, och

en träs et

Eskil Johansson Laviksvägen 63 i
Jämtön.

Mot Överkalix

Tallberg
rundforshed

Storkrokberget 307m

Premiär 23 maj 2015.

tån
Vi

Gädda, Aborre, Sik, Löja och inplanterad
Öring.

Strömsundhemmet

Bokning: Gunnar Andersson 0924/301 12

Dyngskort: 50kr. Årskort 250kr.

Långsel

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

Forshed

Fiskekort: Sven Erik Drugge 0924/720 18
Monica Hansson 070/204 96 66
Annica Drugge 070/524 92 32
Greta Roos 0924/620 34

Båt för uthyrning, nyckel hos Sven-Erik
Drugge.

Djupträsket Vitådalens Skoterklubb

Regnbåge planteras 2ggr/år. Fiska med
drag, mete eller fluga. Bryggor, eldplatser
och utedass.
Fiskekort: Dygnskort medlem 60kr.

Icke medlem: 70kr. Årskort familj 400kr.
Årskort enskild 250kr. För årskort krävs
medlemskap i skoterklubben.
Anders Andersson 0924/300 82
Arne Olsson 0924/300 29

Hjärtstartare finns här:
Högsön - Bygdegården

Vitåskolan, navet i Vitådalen

Under året har Luleå Kommuns Barn
och utbildningsförvaltning utrett

Vitå- Vitåskolans södra ingågn

lössjön S
t rsjön

Kvarnberg

Forshed - Forshedgården
Långsel - Långsel 286

Bjurånäsvägen

mot Boden

Hataträs et

Avafors

Långtjärn

träs et

mot Morjärv
356

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

j

Hovlös

Långstjärn - Långstjärn 644

nedläggning av Vitåskolan. Skäl som
angetts, har varit väntande lärarbrist,
bristande behörigheter och vikande
elevunderlag. Något som inte

stämmer för Vitåskolans del. Med ett
stort engagemang bland de boende i
Vitådalen lyckades vi dock sätta stopp
för nedläggningen, men nya duster
väntar framöver. Utan en skola dör
landsbygden ut. Stöd och följ arbetet
för fortsatt utveckling av Vitådalen.

H

Långsund

Jämtön-jämtögården

Badplats

691

Vitåfors

Heden

694

693
Vitå
Högsön

Sladan

Vitåfjärden

Strömsund

Rädda Vitåskolan!

Råneå

Ture Roos 0924/620 33

E4

Greta Roos 0924/620 34

Håkan Hellman (Morjärv) 0923/502 37
Samt OK i Töre 0923/640 410

mot Luleå

mot Haparanda

Högsöfjärden
ä töfjärden

Gå med i facebook gruppen

mot Töre

e tträs et

Jämtön
Jämtöavan

nre

arnträs et

ttre

arnträs et

Rörbäck

9

Nummer 2 - 2015

Utflyktsmål

Evenemang

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

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

suraste sjö, med ett pH värde på ca 3. Orsak till försuningen är att alunjordar (sulfidjordar) i sjöns närhet
utdiktades. Vid torrläggning av alunjordar oxideras
sulfiderna med försurning och utfällning av vattnets
humusämnen som följd. Därför blir vattnet glasklart.

Övernattningsmöjligheter samt tillgång
till köksutrustning finns i kojan. Vitådalens skoterklubb ansvarig.

Bäverstigen Storåbron

Gammal masignsuin, verksam åren

informationstavlor. Längt totalt ca 4km.

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.

Promenadväg längs Sladans Strand

Rikti Dockas

Utgår från anslagstavlan i Högsön. Vägen är

Nybuggargård 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

ca 3 km. Bivack med eldplats vid Rödnäset.

Strömsunds Masugn
Gammal masugnsruin, verksam åren 1741-1830

Storkrokberget väster Långsel

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 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 efter farbar bilväg. Vid ”Stället” kan man vila
och koka kaffe inne i kojan. Längs leden finns information om den ekologiska sammanhanget i naturen.

Vandringsled öster om Högsjö- och Vitåfjärden
Naturstig genom skogslandskapet är under
färdigställande. Start från E4 vid Jämtöbacken. Total
längd ca 8 km, varav 5 km efter farbar bilväg.

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

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

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.

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

Krstinakojan

Den blå sjön - Blåmissusjön
Mellan Högsön och Strömsund, längs den gamla vägen finns den ”blå sjön”. Vattnet är kristallklart och vid
rätt ljus azurblått. Sjön är kanske Sveriges naturligt

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.

FOTBOLLENS DAG

O Andersson 070-368 49 64
Teater i Jämtögården kl. 18 ”Avgörande ögonblick”

23

Fiskepremiär i Metträsken kl. 09

under sommaren.

23

Besök vid flodpärlmusslans bäck. Samling vid Ava
forskorsningen kl. 10.

Naturstig från Vitåfors till
masugnen i Avafors

Juni

Olle Andersson tel 070-368 49 64

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

Guidade skogsvandringar kan ordnas för
intresserade av djur, växter, ekologiskt
samspel samt naturhänsyni vårt

7

Fest på Vitåskolan för alla barn. Kl. 11-15 Hopp		
borg, lekar och aktiviteter, hamburgare mm. Fritt
för barnen.

14

Besök vid guckuskolokal. Samling 10.00 vid Rörbäcksvägen - Krokodilvägen, 1,5km före Rörbäck.

19

Midsommarfirande vid badplatsen ”Storåbron” i
Vitåfors, kl. 12-15. Arr Vitå BK.

21

Gudstjänst i Tallbergs kapell kl. 11.

försmaling.

Målgrupp: Skolor och mindre
instressegrupper.

27

Fest på Vitå Folkets Hus. Se annonseringar.

Bokn. enl. ö.k.

28

Stömmingfest och loppis i Forshedsgården
kl.12-15 Arr. Forsheds Byaförening.

Olle Andersson tel. 070-368 49 64

Juli

STÖD
VÅRA 
FÖRENINGAR!

4

Jämtödagen. Utsällning, underhållning, försäljning
och sommargudstjänst.

12
10

Besök vid Rikti Dokkas. Saml. Forshedsgården kl.
Släktforsk. G Johansson. O Andersson 070-368 49 64

11-12

Högsödagarna, kl 10-15. Se annonser.

25

Fotbollens dag med loppis på Vitå IP. Arr: Vitå BK.

25

Sommarfest i Vitå Folkets hus kl. 19.
Se annonsering.

Aug
1

Konstcafé i Forshedsgården, Forshed, kl 12-16.
Arr Forsheds byaförening.

1

KÖP LOTTER
AV OSS!
BINGOLOTTER OCH
SVERIGELOTTER

Besök vid stor bäverdamm. Följderna av bävrars
dämningar. Samling vid Kvarnåskolan Niemisel
kl. 10. Olle Andersson tel. 070-368 49 64

8

Besök Grundträskberget, ”Hönan & ägget”.
Kvarnåskolan Niemisel kl. 10.
O Andersson tel 070-368 49 64

8

Allsång med Svempa i Jämtögården. Kl 18.00. 		
Bjurådalen. 11-16. Arr: Råneå Hushållningssällskap.

22-23

Hantverk och mat i naturbygd. Forsnäs
bygdeggård. Bjurådalen. 11-16.
Arr Råneå Hushållnigssällskap.

22

Bagarstugedagen i bagarstugan i Vitå kl.12.

September
18

PRO Jämtöns surströmmingsfest. Se affischering.

25

Höstmarknad på Vitå Folketshus kl. 11-15.
Arr. Vitå BK.

November
14

Servering hela dagen av fika, hamburgare,
smörgåsar, m.m.
Boulé, loppis & lotteri

Välkommen! / Vitå BK

Kl. 19 anordnar
Folkets Hus sommarfesten!

VITÅ BK

Ordf:

Mårten Larsson

070-690 65 44

Kassör:

Gunnar Andersson

0924-301 12

Sekr:

Cenneth Lööf

070-3624672

Ledamöter:

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

Suppleanter:

Erik Sandberg
Karin Engfors
Bodil Andersson

Familj 50:-

Nornavandreing. Saml. kl. 10, vid Bussgaraget, 		
norra byn i Råneå. Olle Andersson 070-368 49 64.

Oktober

Ungdomsmatcher kl. 10-12
Ev. Dammatch kl.12-13
Byakampen kl. 13-14
Mixmatch fotboll 14-ca 15

Medlemsavgift:

Gäddfisketävling i Jämtön. Start kl 10. Se annoner.

6

Efter gudstjänsten serveras kyrkolunch och kyrk
kaffe, auktion, lotter m.m. Arr Gunnarbyns

Lördag 25 Juli

Vill du sälja på loppisen,
hör av dig till Gunnar A
070-604 20 90

6

ca 10km.

skogslandskap.

Hovlössjön

Fågelskådning - Sladastigen. Saml. Vitåskolan kl.06
Ornitologi B-O Lindström.

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

Paddling

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

Auktion i Forshedsgården. Arr: Forsheds byaf.

2

9

Naturupplevelser

Toppstugan väster Forshed

2

Avafors masugn

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.

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

Maj

BILLIGAST I SVER

Enskild 25:-

Inga deltagaravgifter eller andra avgifter tillkommer!

IGE?!

Höstfest i Jämtögården. Se affischering.

December

SPELA ALLTID VIA VÅR HEMSIDA
vitabk.se så stödjer du oss utan
att det kostar dig något extra.

4

PRO Jämtöns Julfest. Se affischering.

13

Luciafest i Jämtö Småkyrka. Se affischering.

25

Julotta i Jämtöns småkyrka.

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

JÄMTÖNS AIK
2015
Styrelsen
Ordförande
Vice ordf
Sekreterare
Kassör
Ledamöter
Suppleanter

Medlemsavgift:

David Andersson
Öystein Karlsen
Jeanette Ek
Lars Berg
Roger Ivaska & Erika Drugge
Sara Ahlbäck & David Henriksson

Familj 100:-

Enskild 50:-

10

Nummer 2 - 2015

DIV 1:9 P OJK A R GRUPP A

Maj
05-14
05-16
05-17
05-20
05-21
05-23
05-23
05-28
05-30
05-30

Luleå SK - Gammelgårdens IF		
0-2
IFK Kalix - Lira BK Lag 1		
1-5
Gammelstads IF Grön - IFK Råneå
4-3
Lira BK Lag 1 - Luleå SK		
1-0
Vitå BK - IFK Kalix			
1-4
Gammelgårdens IF - Gammelstads IF Grön 2-3
IFK Råneå - Alviks IK BLÅ		
10-0
IFK Råneå - Vitå BK
Alviks IK BLÅ - Gammelgårdens IF
0-5
Gammelstads IF Grön - Lira BK Lag
10-6

Juni
06-03
06-04
06-06
06-06
06-07
06-09
06-10
06-11
06-17
06-18
06-21
06-21
06-22
06-23
06-23

Lira BK Lag 1 - Alviks IK BLÅ		
Vitå BK - Luleå SK			
Gammelstads IF Grön - Luleå SK
Gammelgårdens IF - IFK Råneå		
IFK Kalix - Gammelstads IF Grön
Gammelgårdens IF - Vitå BK		
Luleå SK - Alviks IK BLÅ		
IFK Råneå - Lira BK Lag 1		
IFK Råneå - IFK Kalix		
Vitå BK - Gammelstads IF Grön		
Lira BK Lag 1 - Gammelgårdens IF
Luleå SK - IFK Kalix			
Lira BK Lag 1 - Vitå BK		
Alviks IK BLÅ - Gammelstads IF Grön
Gammelgårdens IF - IFK Kalix		

13 - 0
0 - 10
4-0
2-4
0-4
7-0
0-3

06-25
06-18
06-23
06-25
06-25
06-25

IFK Råneå - Luleå SK		
Vitå BK - Gammelstads IF Grön
Alviks IK BLÅ - Gammelstads IF Grön
Lira BK Lag 1 - Vitå BK		
Gammelgårdens IF - IFK Kalix
IFK Råneå - Luleå SK		

Juli
07-29
07-29
07-30
07-30

Gammelgårdens IF - Luleå SK
Lira BK Lag 1 - IFK Kalix
Vitå BK - Alviks IK BLÅ
IFK Råneå - Gammelstads IF Grön

Augusti
08-07
08-07
08-12
08-12
08-13
08-14
08-16
08-16

Gammelstads IF Grön - Gammelgårdens IF
Alviks IK BLÅ - IFK Råneå
IFK Kalix - Vitå BK
Luleå SK - Lira BK Lag 1
Gammelgårdens IF - Alviks IK BLÅ
Vitå BK - IFK Råneå
IFK Kalix - Luleå SK
Lira BK Lag 1 - Gammelstads IF Grön

08-21
08-21
08-21
08-26
08-28
08-28
08-30
08-30

Gammelstads IF Grön - IFK Kalix
Alviks IK BLÅ - Lira BK Lag 1
IFK Råneå - Gammelgårdens IF
Lira BK Lag 1 - IFK Råneå
Vitå BK - Gammelgårdens IF
Luleå SK - Vitå BK
IFK Kalix - Alviks IK BLÅ
Luleå SK - Gammelstads IF Grön

September
09-04
Alviks IK BLÅ - Luleå SK
09-04
Gammelstads IF Grön - Vitå BK
09-04
Gammelgårdens IF - Lira BK Lag 1
09-11
Gammelstads IF Grön - Alviks IK BLÅ
09-11
Vitå BK - Lira BK Lag 1
09-13
Luleå SK - IFK Råneå
09-13

IFK Kalix - Gammelgårdens IF

7-3
2-1
27 - 0
1-3
8-1

Ungdomsfotbollen
Då var vi igång med ungdomsfotbollen och det har spelats matcher för 9-manna laget 4 stycken två hemma Luleå
SK och IFK Kalix, samt två borta - Gammelgården och
Lira BK. Tyvärr så har flera av de äldre spelarna
försvunnit vilket får till följd att vi är i en alldeles för bra
serie, men grabbarna kämpar på förlusterna till trots.
5-manna laget har bara hunnit spela en match och det
gick bra mot Sävast, de ser förstsättningen an med tillförsikt. Nytt för iår är att de spelar matcherna en och en och
inte i sammandragsform.

Välkommen ner till IP för att se våra
ungdomar i action.
Ledarna.

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

Kvalitet i allt vi gör

/DQWWRV5|U$%
+|JV|Q
GHWHQGDQXPPHUVRPU|UGLJ

BR KARLSEN AB

073-181 26 88

070-603 11 91

$QGHUV
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DIV V NORR A HERR A R 2015

Omgång 1
05-08 Pol/Svanstein FF - Överkalix IF.................3 - 1
05-10 Pajala/OAFF 2 - Parkalompolo IK.............0 - 0
05-10 GM FF 2 - IFK Råneå...................................4 - 1
05-10 Haparanda FF 2 - Vitå BK..........................Inst.
Omgång 2
05-19 Överkalix IF - Pajala/OAFF 2.....................1 - 2
05-20 Parkalompolo IK - GM FF 2.......................4 - 3
05-27 Vitå BK - Pol/Svanstein FF.........................0 - 0
Omgång 3
05-24 Pajala/OAFF 2 - Vitå BK.............................3 - 1
05-27 Överkalix IF - Parkalompolo IK.................0 - 2
06-02 Haparanda FF 2 - IFK Råneå......................6 - 2
Omgång 4
05-31 GM FF 2 - Haparanda FF 2.........................5 - 0
05-31 IFK Råneå - Pol/Svanstein FF....................1 - 2
06-01 Vitå BK - Överkalix IF.................................3 - 2
Omgång 5
06-05 Pol/Svanstein FF - Parkalompolo IK........1 - 1
06-07 Vitå BK - GM FF 2.......................................0 - 8
09-13 Pajala/OAFF 2 - IFK Råneå................................
Omgång 6
06-09 GM FF 2 - Pajala/OAFF 2...........................1 - 2
06-11 IFK Råneå - Överkalix IF.............................6 - 0
06-14 Haparanda FF 2 - Parkalompolo IK..........1 - 6
Omgång 7
05-15 Haparanda FF 2 - Pol/Svanstein FF.........1 - 3
06-15 Vitå BK - IFK Råneå....................................1 - 2
06-18 Överkalix IF - GM FF 2...............................0 - 9
Omgång 8
06-18 Haparanda FF 2 - Pajala/OAFF 2..............2 - 0
06-21 Parkalompolo IK - Vitå BK........................4 - 3
06-23 GM FF 2 - Pol/Svanstein FF.......................2 - 1
Omgång 9
06-26 Pajala/OAFF 2 - Pol/Svanstein FF...................
06-28 Överkalix IF - Haparanda FF 2.........................
07-25 IFK Råneå - Parkalompolo IK...........................

Omgång 10
07-29 Pol/Svanstein FF - Pajala/OAFF 2...................
08-01 Parkalompolo IK - IFK Råneå...........................
08-02 Haparanda FF 2 - Överkalix IF.........................

Omgång 17
09-09 GM FF 2 - Parkalompolo IK..............................
09-09 Pajala/OAFF 2 - Överkalix IF.............................
09-12 Pol/Svanstein FF - Vitå BK...............................
09-12 Svartbjörnsbyns IF - IFK Råneå......................

Omgång 11
08-04 Pajala/OAFF 2 - Haparanda FF 2.....................
08-04 Pol/Svanstein FF - GM FF 2..............................
08-09 Vitå BK - Parkalompolo IK...............................

Omgång 18
09-19 Parkalompolo IK - Pajala/OAFF 2....................
09-20 Vitå BK - Haparanda FF 2 ...............................
09-20 IFK Råneå - GM FF 2..........................................
09-20 Överkalix IF - Pol/Svanstein FF......................

Omgång 12
08-05 IFK Råneå - Vitå BK...........................................
08-09 GM FF 2 - Överkalix IF......................................
08-11 Pol/Svanstein FF - Haparanda FF 2................

Omgång 15
08-30 Pol/Svanstein FF - IFK Råneå...........................
08-30 Överkalix IF - Vitå BK.......................................
08-30 Haparanda FF 2 - GM FF 2...............................

Omgång 13
08-13 Överkalix IF - IFK Råneå....................................
08-15 Parkalompolo IK - Haparanda FF 2.................
08-18 Pajala/OAFF 2 - GM FF 2..................................

Omgång 16
08-11 Vitå BK - Pajala/OAFF 2....................................
09-02 Parkalompolo IK - Överkalix IF........................
09-08 IFK Råneå - Haparanda FF 2.............................

Omgång 14
08-23 GM FF 2 - Vitå BK..............................................
08-23 Parkalompolo IK - Pol/Svanstein FF...............
08-25 IFK Råneå - Pajala/OAFF 2..............................

Omgång 17
09-09 GM FF 2 - Parkalompolo IK..............................
09-09 Pajala/OAFF 2 - Överkalix IF.............................
09-12 Pol/Svanstein FF - Vitå BK...............................

Omgång 15
08-30 Pol/Svanstein FF - IFK Råneå...........................
08-30 Svartbjörnsbyns IF - Parkalompolo IK...........
08-30 Överkalix IF - Vitå BK.......................................
08-30 Haparanda FF 2 - GM FF 2...............................
Omgång 16
08-11 Vitå BK - Pajala/OAFF 2...................................
09-02 Parkalompolo IK - Överkalix IF........................
09-06 GM FF 2 - Svartbjörnsbyns IF..........................
09-08 IFK Råneå - Haparanda FF 2.............................

Omgång 18
09-19 Parkalompolo IK - Pajala/OAFF 2....................
09-20 Vitå BK - Haparanda FF 2.................................
09-20 IFK Råneå - GM FF 2..........................................
09-20 Överkalix IF - Pol/Svanstein FF........................

GM FF 2				 7

5

0

2

32-8

24

15

Parkalompolo IK			 6

4

2

0

17-8

9

14

Pol/ Svanstein FF			 6

3

2

1

10-6

4

11

Pajala/ OAFF 2			 5

3

1

1

7-5

2

10

IFK Råneå			 5

2

0

3

12-13

-1

6

Haparanda FF 2			 5

2

0

3

10-16

-6

6

Vitå BK				 6

1

1

4

8-19

-11

4

Överkalix IF			 6

0

0

6

4-25

-21

0

Svartbjörnsbyns IF UTGÅTT
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Sugen på att spela fotboll 2015?
Div 5 herrar
Kontakta Mårten Larsson, 070-6906544
För yngre, födda -00 eller senare
Kontakta Tomas Hedenström 070-666 71 68 eller
Anders Lantto 070-604 14 94
Medlemsskap i Vitå BK, förmodligen billigast i Sverige!
Familj 50:-/år, enskild 25:-/år, inga andra avgifter.

ÖHMANS GRÄV
I VITÅ AB
Allt inom gräv- och
traktorarbeten

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

0924-300 73
B-G 070-675 82 12
Fredrik 070-675 82 11

Pennor med tryck!
Ultra De Luxe
med enfärgstryck.
250 st

1.650:- exkl moms

Z-Matic blyerts
med enfärgstryck.
250 st

1.490:- exkl moms

Bermuda pen
med enfärgstryck.
250 st

4.280:- exkl moms

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

HUSBILAR OCH
HUSVAGNAR
Välkommen till Norrlands största
husbil- och husvagnshandlare!

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

Gym
Öppet kl. 06.30–23.00 alla dagar
Pris: Vuxen 500:-/år, student 300:-/år (studerande
ungdom 15-20 år). Kalenderår gäller 1/1 - 31/12.
Medlemsskap i JAIK krävs, familj 100:-/år, enskild 25:-/år
Kontaktpersoner: Peter Suup 070-329 75 90,
Göran Åberg 070-661 81 36, Reine Lundqvist 070-609 28 46
Skriv ert namn, aktivitet, tid samt datum på förtryckt lapp. Lägg lappen i brevlådan. Ni deltar då i utlottningar av fina priser. Dragningar kommer att ske i
samband med lucia- samt valborgsfirandet i Jämtögården.
Varje redovisat träningstillfälle = 1 lott

Gjutvägen 8, Boden • Tel 0921-180 50 • www.bothniafritid.se
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Mieko Gäddfisketävling 2015 är nu avgjord!

Denna tävling startade även med att torsdag den 4 juni i
Mieko Fishing’s lokaler hölls en föreläsning där Jörgen
Larsson presenterade pelagiskt vertikalfiske. Hans
föreläsning gick visade på stora fördelar att kunna läsa och
förstå vad man ser på sitt ekolod. Jörgen menar att om man
inte har för bråttom så kan man lära sig presentera jiggarna
direkt ovanför huvudet på gösen. För den som orkar och
har tid tror jag nog detta skulle kunna fungera på andra
fiskarter också, detta är min egen teori.
Då var det dags för dagen gädda och 6:e upplagan av
Mieko Gäddfisketävling som nu är avslutad. Detta med ett
nytt delta
garrekord där vårt första tävlande lag med bara tjejer
deltog. Tråkigt med så få ungdomar som tävlar trots att det
är helt gratis för dessa att vara med och tävla,
men en stor applåd till de ungdomar som
deltog. Vädret visade sig ändå från en
helt godkänd sida inget superväder men inget riktigt uselt
väder. Den kylslagna våren har också satt sina spår då
leken är senare än vanligt vilket gjorde att det

Vi ska inte glömma bort att vi även hade en två och en trea
där Henrik Rånman och Per Lundqvist bildade laget
Team Maskin som fick 305cm gädda och Jim Markström och
Anton Suup bildade laget Team Predator som drog
upp 296cm gädda. Man får säga att det var knivskarp
konkurens för utanför pallen med 289cm och 262 cm
hamnade Team Mieko predator och Team Högsön.
Fjolårets vinnare hade en betydligt tuffare kamp i år då de
endast lyckades landa en godkänd fisk.
Helt otroligt att vi hade vårt först tjej team med tjejerna Elin
Hagnelöv och Jenny

Genomgång i solskenet

var mer svårfiskat. Det mättes in betydligt mindreantal
meter gädda än tidigare år då många av de tävlande lagen
hade fler gäddor än de tre man fick räkna på sina
måttplankor. Dock är det endast de tre längsta man fick
räkna i tävlingen.
Den regeländring vi gjorde inför året att samtliga i land och
båtklassen tävlade i lagklassen med max två deltagare i
varje lag vilket gjorde genomgången smidigare då man
kunde hålla genomgången för samtliga deltagare samtidigt.
Genomgången hölls av Stefan Johansson som gladeligen
hälsade alla välkomna till årets tävling och önskade alla ett
skitfiske.

119 cm gädda tagen av SGK

Olofsson, vilka vi hoppas att vi får se fler gånger på tävlingen
och att fler tjejer antar utmaningen mot grabbarna.Till trots
den sena försommaren som brukar ge ett fantastiskt
gäddfiske kring den 6 juni men i år var det trögt minsann.
Trots det lite bistra vädret så drogs det upp några rejäla
krokodiler så som 2st på 100cm,
1st på 102cm,
1st på 103cm,
2st på 107cm,
1st på 115cm som vinnarna drog upp för att inte tala om den
krokodil som Svenska Gäddklubben tog på hela 119cm vilket
blev årets största.

Detta har varit en helt otrolig tävling där vi haft tävlande från Lycksele, Skellefteå, tävlande från
SGK kring Stockholmstrakten och Jörgen Larsson från Perstorp. Det är riktigt roligt att vi får
långväga gäster som deltar i vår tävling då vi försöker bli Norrbottens största gäddfisketävling inte
bara som Catch & Release tävling utan alla kategorier störst.Som vanligt har Mieko Fishing med
Sven-Olov Larsson i spetsen gjort detta möjligt som har ordnat med priser för runt 10 000 kr
som har tillfallit de tre första platserna i lagklassen, utlottning på statkortet och till samtliga
deltagande ungdomar där IF Metalls verkstadsklubb på SSAB sponsrat till presentkorten
i ungdomsklassen. Sponsorer för tävlingen har varit:

Många lag som deltog

Då tävlingen är slut för deltagarna så återstår det jobb för
sekretariatet som skall granska bilderna och
mäta in fiskarna vilket brukar flyta på bra.

Kontroll av bilder och inmätning av fisk
I ungdomsklassen så var det få deltagare och tyvärr få fiskar som drogs upp men detta hindrade
inte Andre Storelv Karlsen att kamma hem segern 15cm mer än tvåan Tilde Vestman det var
tyvärr endast dessa två som fick fisk i ungdomsklassen, detta är ovanligt lite fisk som togs upp
då segraren oftast har tagit sina tre fiskar för inmätning. Detta gjorde att övriga priser
fick lottas ut i ungdomsklassen. Efter detta så var det också dags att dra vinsten på startkorten
vilket visade sig att detta hamnade hos en av ungdomarna nämligen Tilde Vestman

En liten historia i denna tävling är att en av
vinnarna i lag klassen startade sitt
tävlande 2012 då med en tredjeplats i
ungdomstävlingen för att återkomma 2013
med sin tävlingskompis där de tog hem både
första och andar placering i
ungdomsklassen vilket också skulle bli deras
sista tävling i ungdomsklasen.
Från 2014 så gäller för dessa ungdomar att
tävla i vuxenklassen då visade kompisen
att det även går att matcha gubbarna och
kommer två i landklassen. Nu 2015 så hade
vi gjort om tävlingen lite så att alla i vuxenklassen tävlade i lag och att de bildade ett lag
för de sopade banan med alla konkurrenter
trots den ringa åldern av 14år de fick
311cm gädda sammanlagt med den näststörsta
gäddan i tävlingen på 115cm de
personer jag talar om är Elias Agner och Elias
Wede vilka förtjänar ett fyrfaldigt leve.
De leve hurra, hurra, hurra, hurra.

115cm gädda tagen av Elias Agner

RESULTATLISTAN FÖR MIEKO
GÄDDFISKETÄVLING 2015
LAGNAMN

SAMMANLAGDA
LÄNGDEN

1. Team Elias 2
2. Team Maskin
3. Team Predator
4. Team Mieko Predator
5. Team Högsön
6.Team Wiros 2
7. Team IA Fishing
8. Team Kvarn
9. Team Elias
10. Team SKG
11. Team Classic
12. Team Överkalix
13. Team Deep Bay
14. Team Storfiskarn
15. Team Huki
16. Team Johan
17. Team Titanic
18. Team Hampis
UNGDOM

Vinnarna Elias Agner och Elias Wede som
har mottagit av Stefan Johansson

1. Andre Storlev Karlsen
2. Tilde Vestman

Nu är läktaren färdig!
En ny läktare är nu klar attprovsitta

Nu återstår bara att snygga till
speakerhytten med lite färg
Välkommen att besöka oss!

311
305
269
289
262
257
255
251
236
193
158
91
84
84
83
82
79
70

Som ordförande för Jämtöns FiskevårdsFörening vill jag
tacka alla funktionärer och alla deltagare men även
tacka alla som kände att en hamburgare skulle smaka
bra till lunch och kom förbi av den orsaken.

70
55

Vid pennan Stefan Johansson

Nu är det dags för boulé

När du läser detta är 2 boulébanor helt färdiga att tas
i bruk. Det drog ut på tiden med det myckna
regnandet, men nu....
Vi kommer att ha instruktör för att visa hur det går
till och detta är en sport som passar alla Någon form
av bokningssystem måste vi också organisera
Allt detta kommer att anslås på anslagstavlor, vitabk.se och facebook
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Det är jag som köper virket
i Råneå/Boden-området!
Jag vill hjälpa dig att få ut det bästa av din skog.
Ring mig direkt för en diskussion.

BEHÖVER DU HJÄLP MED

Mats Nilsson
070-208 76 47

• Dikning • Schaktning • Markjobb
• Transport av maskiner & material • m.m.
• Dagliga transporter Råneå-Luleå-Råneå
www.billerudkorsnas.se/skog

VI SÄLJER OCH FÖRMEDLAR
• Jord • Grus • Vägtrummor • Markrör • m.m.

Välkommen in med din förfrågan!

ETT VINNANDE LAG!
Tillbehör till allt som rullar.
Reservdelar till det som står still.

Nordens största kedja för industrikunder.
Helhetslösningar för ditt behov av verktyg,
förnödenheter, tjänster och råd.

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

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

M ATCHBOLL AR
Vitådalens Byggservice .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 070-604 20 90

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

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

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

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

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

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

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

Konsum Råneå .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0924-100 68

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

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

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

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

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

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

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

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

PA´s Värme & Rör AB  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0921-130 40

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

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

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

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

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

Tack alla Ni som stöttat vår verksamhet med annonser och matchbollar
Det kostar 300:- att skänka en matchboll – Kontakta Gunnar Andersson, 0924-301 12
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Skrot ger
klirr i kassan!

DEN FRÄSCHA
MATBUTIKEN I RÅNEÅ

HANDELSBODEN

Visst är du rädd om vår miljö? Bra, det är till och med lönsamt!
Och nu när snön smält bort – släng upp dina gamla, rostiga cyklar,
den trasiga varmvattenberedaren eller annat metallskrot på släpet och
kör direkt till Bragegatan 2 i Luleå, ett stenkast från SSAB.

Tel. butik 556 30

ÖPPET ALLA DAGAR 9-19

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!

Hjärtligt välkomna in till
Råneås ledande Matbutik!

K v ä lls ö pp e t t i l
20. 00
m å n da ga r o ch to
r sd a ga r
u nd e r m a j m å n a
d!

önskar Lennart & Märit med sin glada personal!
Tel. 0920-607 70 • www.cronimetnorr.se

ARBETEN PÅ ENTREPRENAD
4
4
4
4
4
4
4
4

HJULLASTAR-ARBETEN, PLANERING, LYFT, M.M.
SOPARBETEN
BUSKRÖJNING AV ÅKERDIKEN, VÄGDIKEN
GRÄVMASKINSARBETEN
RIVNINGSARBETEN
GRÖNYTESKÖTSEL
FÄLLNING AV TRÄD
FÖRSÄLJNING AV MATJORD, FYLLNINGSJORD,
M.M.

Busstransporter
Idrottsresor, gruppresor,
arrangemang, m.m.

RÅNEÅ BUSSTRAFIK AB
0924-501 14, 070-608 67 14

FREDRIK NORDSTRÖM MASKINENTREPRENAD
070-581 22 09, 0924-552 08

Vi gillar sport!
Att ha en meningsfull fritidssysselsättning gör att man trivs och har det
bra där man bor! Oavsett om man spelar fotboll, ishockey eller rider vill vi
uppmuntra och stödja de ungdomar och föreningar som ägnar sig åt olika
fritidsaktiviteter.
Vi tycker också att det är självklart att tjejer och killar ska ha lika stor
del av vårt stöd. En meningsfull och aktiv fritid gör det bättre att leva och
bo hos oss och i Luleå!

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

MPV ab

Utför allt inom branschen!
Malmströms
Plåt & Ventilation AB

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

✔Behöver du röja i din skog?
Kontakta mig så kan jag hjälpa till med detta.

0923-64 06 53
Fax 0923-64 06 70, mobil 070-534 06 96, 673 87 69
Töreforsvägen 13, 950 40 Töre

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

Välkommen för konsultation!

070-382 86 02

VVS-BUTIK

• Installationer • Service
• Hushållsmaskiner • Vattenrening
• Värmepumpar • Badrumsinredningar
Öppet mån-tis 7-16
lunch 11-12
Övrig tid ring: 070-677 09 74
AUKTORISERAD
VVS-INSTALLATÖR

URBAN BROSTRÖM

Kungsgatan 26 C
961 34 BODEN

Affärsvägen 6 B
(ingång vid ICA)
955 31 RÅNEÅ

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

Vad gör du av framtiden?
Nutidsmänniskans tillvaro med tidsbrist
och ständigt flödande, information bidrar
till en känsla av att inte räcka till. Norra
Skogsägarnas målsättning är vara en trygg
samarbetspartner som du som skogsägare
kan lita på och utvecklas tillsammans med.
Är du nyfiken på vilka
möjligheter Norra Skogsägarna
skulle kunna bidra med för just dig?
Kontakta mig gärna!

VITÅDALENS BYGGSERVICE
UTFÖR ALLT INOM BYGG MED KVALITÉ:
Ändå så trappar jag ned....

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

www.norra.se

T.ex. villor, garage, tillbyggnader, ombyggnader,
reparationer, plåttak, försäkringsjobb, fönster- och
dörrbyten, försäljning och insättning av kök.

Även försäljning av byggnadsmaterial
till låga priser!

GUNNAR ANDERSSON
Öberget 67, 955 96 Vitå (vid skolan)
Tel. 0924-301 12, 070-604 20 90

DIN MATBUTIK!
med fräsch och välfylld Frukt & Gröntavdelning och charkdisken med massor
av olika sorters smörgåsmat.

Välkommen!

Nu med Svenska Spel och ATG
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Redaktion: Jämtöns AIK/Vitå BK.

2014

Annonsbokning: Gunnar Andersson 070-604 20 90
Upplaga: ca 2000 ex.
ÖPPETTIDER ALLA DAGAR

RÅNEÅ

M ATC H PR
OG
R
A
M
r
fö
JA MTÖ A I K / V ITÅ B K

8-21
0924-100 75

Utgivningsområde: Alla hushåll med postnummer 955.
Utgivning: Maj, juli, september och december.
Produktion: Grafex, Malmberget.
Annonsmaterial: info@grafex.se

Klubbtidning från Jämtöns AIK/Vitå BK

