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Foto: Ingemar Edström

Ja, så var ännu en sommar till ända för Roknäs/Stockbäck–
ens byaförening med alla de aktiviteter som blivit vårt signum genom åren. Vi i styrelsen är glada och tacksamma för alla vänliga
människor som ger oss uppmuntrande tillrop. Vi har i sommar upptäckt att på våra torsdagar på kvarnen så betyder vackert väder färre
gäster. Omvänt blir det för sämre väder. Sammantaget en tämligen
normal sommar på alla sätt. Passa på att i den här tidningen läsa om
det som händer i höst. Teater först, föreläsning och konsert. Vi vill
också träffa så många glada människor på den surströmmingsfest vi
planerar i oktober. Välkomna alla på våra arrangemang. Vi ses!
Styrelsen genom Ingemar Edström, ordf.

Medlemsavgiften 150:- betalas in på bankgiro 5554-8630
Byaföreningens styrelse består av :
Ingemar Edström
ordf.
tel. 073 8026095
Tore Sundström
vice ordf.
tel. 240613
Gun Sundström
kassör
tel. 240613
Margith Ström
sekreterare tel. 0703938265
Leif Strandberg
ledamot
tel. 070-2762420
Iris Svensson
ledamot
tel. 070 5940975
Inger Eriksson
ledamot
tel. 070 6404158
Catarina Strandberg
suppleant
tel. 070-3691330
Maria Engman
suppleant
tel. 070 3178259
Tore S. är dessutom ansvarig för vår hemsida www.roknäs.se
Besök vår hemsida så kan du läsa om det som händer.
Kontakta Tore om du har ideér eller bidrag till hemsidan.
Adressen är tore.l.sundstrom@ gmail.com

Öppettider
Mån-Fre
Lör
Sön.

9.00-21.00
9.00-18.00
9.00-18.00

OK ROKNÄS

Välkommen in till oss!
tel. 0911-240008
Du har väl inte missat att vi har nya
öppettider.
Måndag-Fredag
Lördag
Söndag

6.00 - 21.00
8.00 - 21.00
8.00 - 21.00

Roknäs 0911-240008

På
vår första torsdag med paltservering på
Kvarnen hade vi besök av f.d. kommunalrådet i Luleå Karl Petersèn som höll
en mycket intressant föreläsning om sitt
liv. Allt från barndomen, sin olika verksamheter och erfarenheter till tiden som
kommunalråd i Luleå.
Du kanske missade det? Lugn, vi
får alla en chans till. Han kommer tillbaka någon gång under vintern, då i Byagården förstås. Exakt när har vi inte
bestämt, håll utkik efter annons i PT och
på byaföreningens hemsida. Han har
skrivit en intressant bok om sitt liv, som
kommer att delas ut i ett antal ex.

TIPS PÅ UTFLYKTSMÅL MITT I BYN!

Ca
tre kilometer från OK till vänster finns skylten ”Kvarnbacken.” Många reflekterar nog inte över detta utan åker förbi.
Lite historik om detta: I Rokån fannstidigare fyra kvarnar som drevs
med vattenkraft, den översta kvarnen fanns i Kvarnbacken och kallades i
dagligt tal ”Översta.” Vid inventeringen som gjordes i början av 1900-talet
när alla flottleder gjordes om till allmänna flottleder, så beskrivs dammen
som ”svag” och vid den kraftiga vårfloden 1927 så brast dammen. Det blev
slutet för ”Överstikvarnen.” Den revs och en kvarnsten finns bevarad på en
gård i Roknäs. I Kvarnbacken fanns även en Vadmalstamp på södra sidan
om älven, där kan man se rester av den stensatta rännan.
Platsen är lättillgänglig för de flesta, lämpligt för en promenad eller för
en kortare biltur. Den ligger på Byamark och nu har Roknäs Samfällighetsförening gjort i ordning en parkering och märkt upp platsen med en skylt,
Kvarnplats. Sedan kan man följa en röd uppmärkning bara en kort sträcka
ner mot Rokån där Kvarnen funnits. Där finns en liten bänk att sitta på och
begrunda utsikten över den lilla forsen i Rokån.
Vid historiepennan: Lars Hedström.

EXTRAPRIS

PÅ UTEFÄRG.
FLUGGER, DEMIDEKK, BECKERS
PERFEKT ACRYLAT!

Nyttja rotavdraget!

Alla tapeter 25% rabatt.

.

Mattläggning av våtrum utföres
Målning och tapetsering.
Öppettider
Mån.-Tors. 16.00-19.00
Fredag
16.00-18-00

Rapport från sommarens scoutläger i Klockarträsk.

Vi smyger genom den täta skogen, beredda på att när som helst bli upptäckta. Spänningen är olidlig och vi hukar oss ner bakom träd och buskar
samtidigt som vi hela tiden ser oss omkring innan vi vågar oss vidare.
Plötsligt hör vi rop och skrik, pistolskott ljuder och vi springer allt vad vi
orkar, mot friheten och tryggheten. Klarar vi oss?
Det är scoutläger i Klockarträsk och vår patrull är just nu med i ett rollspel
där vi får prova på hur det kan vara att fly från sitt land, bort från krig och
orättvisor till fred och frihet. Pistolskotten är såklart knallpulver, gränsvakter och smugglare är egentligen trevliga tonårsscouter men det är lätt att
leva sig in i hur det kan vara.
I år är det ca 380 barn och ledare som samlats i Klockarträsk för
5 dagars läger och 53 av dem tillhör
EFS scout Sjulnäs (eller Salt scout
Sjulnäs som vi nyligen bytt namn
till) med barn från Sjulnäs, Roknäs,
Svensbyn och Lillpite i åldern 9-13
år. Förutom att vara flykting får vi
även prova på att baka i bagarstuga,
tillverka hopfällbara smörknivar, gå
trapperspår och samarbeta runt kvis-

tillverka hopfällbara smörknivar, gå trapperspår och samarbeta runt kvistiga lekar. Vi paddlar kanot, fiskar och badar. All mat lagar vi själva över
öppen eld och tyvärr ingår även att diska grötpannan. På kvällarna är det
lägerbål med sketcher, lägerrop och sång. Dagarna är fyllda av äventyr
och utmaningar men det finns
även tid för fina samtal när vi
samlas till kvällsandakt i tälten.
Sista lägermorgonen vaknar
jag tidigt och smyger ut ur
militärtältet. Jag vinkar lite
till en morgonpigg ledargranne på min väg bort mot
badplatsen. Vattnet ligger
spegelblankt och morgondimman är på väg att lätta. Jag
dyker i och simmar några tag
innan jag vänder mig om och
tittar mot lägret. Röken stiger
sakta från några eldstäder,
någon hugger med en yxa,
sömndruckna scouter vacklar
ut ur tälten och vidare mot
dass, kaffelukten sprids och i
takt med att solen får dimman
att lätta vaknar lägret sakta
till liv. Jag simmar tillbaka
mot land samtidigt som jag
än en gång frågar mig: Får
man ha det så här bra?
Text: Lena Lyckander

ROKNÄSPROFILEN.
Einar Bergdahl, genuin och
mångårig Roknäsbo.

Född 1938 och som nr. 3 av sammanlagt 7 syskon, bor Einar med
hustru på Roknäsvägen 94. ”Jag bor fortfarande kvar på samma gård där
jag föddes och växte upp.” På min fråga hur det var med skolgången svarar
han att intresset för att läsa aldrig kändes som hans melodi. ”Däremot,”
berättar han,” så var jag desto mer intresserat av praktiska sysslor. Som
barn på den tiden med föräldrar som drev jordbruk, så var det helt naturligt
att man deltog i de flesta sysslor på gården.”
7-årig folkskola blev det i alla fall, Einar gick i den gamla folkskolan
på Gamla Skolvägen, där skolbyggnaden är borta sedan länge, endast matsalen finns kvar. Som de flesta andra grabbar var Einar idrottsintresserad
och spelade både fotboll och ishockey. Intresset för idrott har sedan följt
med och han missar sällan en fotbollsmatch när ISK:s damer eller herrar
spelar.
”Efter skoltiden började jag följa med min pappa, som var byggnadsarbetare på hans jobb. Dessutom fanns ju fortfarande jordbruket kvar.” Till
ex. var jag med när Assi (nuv.) Kappa) byggdes i början på 1960-talet. På
min fråga om han var ute i någon olyckshändelse, så visar Einar upp sin
vänstra hand, där tummen är skadad och pekfingret helt borta. ”Den här
skadan kommer inte från arbete, utan beror helt på s.k. ungdomligt oförstånd. En tändkapsel var inblandad.”
1964 så övertog så Einar halva hemmanet. ”Pappa hade kvar den
andra halvan och en stor del av jordbruket sköttes av mamma.” Då hade
Einar redan –62 träffat Mirja från Hortlax och 1964 ringde bröllopsklockorna. Familjen utökades med 2 döttrar, -64 och –68. ”Vi har också begåvats med 4 barnbarn som visar stor fallelse för högre studier. Det måste
komma från Mirja,” säger Einar med glimt i ögonvrån.

1973 köpte sedan hustrun Mirja den andra halvan av hemmanet.
”hemarbetande kvinnor hade på den tiden problem att få ihop till en hyfsad
pension, köpet kan ses som en typ av pensionsförsäkring. Som mest hade vi
26 kor, plus ungdjur. Jordbruksmarken är sedan många år såld till storbonden i Roknäs. Vi har några traktorer kvar, det är allt. Skogen har vi fortfarande kvar och jakträttigheterna har vi arrenderat ut.” Undertecknad påpekar
att på gården finns en symbol för en tidigare hantering av skörden, nämligen
en ståtlig silo. ”Visst,” säger Einar, ”mycket har hänt på senare tid, många
nymodigheter har kommit inom jordbruket. Nästan allt sköts numera av maskiner och jordbrukaren är till stor del en ensamvarg som sitter i sin maskin
eller traktor.”
Vi återgår till idrottsintresset. ”Jag följer med och tittar på sport i TV
det jag hinner med. Kanske inte om sändningarna går på natten, som fallet
var under OS nu i augusti.” På min fråga så berättar Einar att han i unga år
var målvakt i ishockeylaget som Roknäs-Långnäs idrottsförening hade. ”Då
hade man som målvakt inte så många skydd som idag. Ingen hjälm på huvudet utan en toppluva som man drog över huvudet. Det blev en del stygn
sydda i ansiktet,” säger han och visar upp ärr som fortfarande syns. ”En
gång fick jag en puck ovanför höger ögonbryn som sedan föll ner över
ögat.”
Med ett avstånd på 27 mil enkel väg har familjen ett fritidshus uppe i
Gautosjö inom Arjeplogs kommun. ”Vi försöker vara där så ofta det går. Vi
fiskar och åker snöskoter och sköter om byggnaderna. Mirja har förresten en
egen skoter. Våra barn med familjer brukar också vara här.”
Einars färdigheter som byggnadssnickare har genom åren kommit till
stor nytta. ”Villan som ligger nära huset där vi bor, byggde jag när vi gifte
oss. När vi sedan flyttade till föräldrahemmet såldes huset. Sedan har jag
timrat en del, bl.a. ett hus som står här på gården.”
Jag frågar hur det står till med hälsan. ”Så där, jag har problem med
balansen. En kotkompression är orsaken. Något arbete i skogen är inte tänkbart och inte några skogspromenader heller. Trots att vi har tillgång till ved
så hålls vårt hus varmt med pellets.”
I övrigt ser Einar ut att kunna hantera sina kroppsliga svårigheter på ett
bra sätt med ett gott humör som kännetecken.
Text och foto: Ingemar Edström.

BARN OCH FAMILJ
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Liten och Stor
För barn 0-6 år och föräldrar/andra
vuxna. Lekar, pyssel, bakning, sång,
fika och andakt.
Infjärdens kyrka Start 5/9
Dag och tid: Måndag kl. 09.30-12
Furubergskyrkan Start 20/9
Dag och tid: Tisdag kl. 10-13.00
OBS! Lättlunch, Samarr med EFS
Margretelund, Öjebyn Start 8/9
Dag och tid: Torsdag kl. 9.30-12
Kyrkcenter, Nygat. 23 Start 9/9
Dag och tid: Fredag kl. 9.30-12
Skatten (söndagsskola) Start 11/9
Söndag kl. 11.00 i Infjärdens kyrka.
Scouter Start 7/9
Scouter för årskurs 3-6.
Dag och tid: Onsdag kl. 18–19.30
Lokal: Scoutstugan/EFS Sjulnäs bönhus
Böle scouter Start 31/8
Uteliv och andakt. Årskurs 3-6.
Dag och tid: Onsdagar 18.30-20.00.
Lokal: Skogsgården

Läxhjälp Start 6/9
För elever på mellanstadiet.
Dag och tid: Tisdag kl 14.30-16.30
Lokal: Infjärdens kyrka
Himlakul Start 1/9
För barn mellan 5-9 år.
Dag och tid: Torsdag kl. 18-19.00.
Lokal: Svensby EFS

Läs mera på hemsidan !
www.svenskakyrkan.se/pitea
www.facebook.com/piteaforsamling

Välkommen till Sjulnäs bibliotek!
Våra öppettider:
Måndag & onsdag
13 - 19
Tisdag & torsdag 13 - 17
Fredag
13 - 16
Håll dig uppdaterad! För att prenumerera på vårt nyhetsbrev,
skicka ett mail till sjulnas.bibliotek@pitea.se
Följ oss på Facebook:
www.facebook.se/sjulnasbibliotek
Nyhet! Nu finns vi även på Instagram
- där heter vi sjulnasbibblan
Missa inte våra populära berättarcafé
Måndagar kl 17.30-19.00, följande datum:
10/10, tema En speciell person
24/10, tema Jag drömmer om…
7/11, tema Värsta stormen
21/11, tema Hantverk och hobby

PS. Många spännande böcker att se fram emot under hösten
- nya titlar av bl.a. Kepler, Guillou, Moyes, Nesser och Backman:

Varmt välkomna!
Telefon: 69 72 59
Adress: Gamla Sjulnäsvägen 8B
E-post: sjulnas.bibliotek@pitea.se

ROKNÄS ATLETKLUBB

Kom i form hos oss.
Alla är hjärtligt välkomna att komma och träna hos
oss. Vi har många olika maskiner och fria vikter .
Det är aldrig för sent att börja.
Priset för ungdomar under 20 år är 800:- för helår
och 500:- för halvår.
Priset för vuxna är 1.200:- för ett helår och 800:för ett halvår.

OBS! Från och med december månad finns vi i
vår nya lokal i den nedlagda skolan i Långnäs.

För medlemsskap kontakta Robert Öhrwall
tel. 073 8413762

Tankar omkring en grill!
Jag är lite gammeldags när det gäller att starta upp grillen. Jag använder tändvätska.
Det finns ju i dag en hel del olika möjligheter att få till en het fin, vit kolglöd, men
jag föredrar att göra det på mitt inrutade sätt. Det säger väl något om mig själv som
människa kanske. Det jag kom att tänka på när det gäller grillandet så är det en väldigt vanlig sommarsyssla för oss män. Det går ju en serie på TV om att kora Sveriges bästa grillkock.
Det som jag tycker är så trevligt, förutom att det smakar så gott, är att stå där och
känna värmen, oset, lukterna från kolelden.
Vissa brukar bli lite otåliga när kolen inte verkar ta sig därför och häller de på lite
extra av tändvätskan och då kan det flamma upp lågor kring grillen. Det är på det
sättet många har bränt sig.
En eld som vi i kyrkorna talar om är en Guds eld som den helige Andes ger. Det är
en djupgående reningsprocess där Anden värmer, och upplyser oss vem Jesus Kristus är. Han vill tala om att vi är renade i Jesus Kristus, han vill värma oss i den sanningen att vi är förlåtna genom Jesu blod. Han vill också upplysa och genom lysa
oss så att vi förstår att vi är genom älskade av den evige Guden.
Det brinner en eld i mitt inre för Sverige för Norrbotten. Jag ber att ni alla ska få
syn på den nåd som Gud i Kristus har gett oss var och en.
Det finns en fin liten berättelse om hur en liten flicka tittar på sin mammas ärriga
händer och ansikte och säger: ”Mamma så fula händer du har”.
Då berättar mamman för sin lilla flicka vad som hänt flera år tidigare.
”En gång när du var liten baby, gick jag till ladugården för att mjölka korna, när jag
tittade ut genom ladugårdsfönstret såg jag hur det slog upp eldslågor i köket. Du
hade vaknat och på något sätt hade du lyckats dra ner ett ljus på golvet och det började brinna. Jag hörde hur du skrek där inne i eldhavet. Jag rusade in i köket genom
eldhavet och lyckades bära ut dig oskadd. Därför har jag dom här ärren på mina
händer och ansikte.” Då kröp den lilla flickan närmare sin mamma och tog tag i
hennes händer och kysste dem och sa: ”Mamma du har värdens vackraste händer.”
Jesus fick såriga händer, fötter, panna och sida för din och min skull när han dog på
korset. Han säger: ” De här såren fick jag när jag räddade dig”. ”Se på mina händer
har jag tecknat dig du är min.”
För två tusen år sedan tändes det en eld över ditt liv. En eld som Herren tänt för att
du och jag ska få bli upplysta om det frälsningserbjudande han har gett till oss. Liksom sommaren skapar en förväntan och återspeglar nyfödelse, grill lukt, värmande
sol och bad, så är det en förväntan hos Gud om hur vi ställer oss till hans frälsningserbjudande genom Jesus Kristus.
En skön höst önskar jag er alla och med en förhoppning att nästa gång ni tänder
grillen så förs era tankar till den himmelska elden som brinner för er.
Allt gott, Gösta Degerman

Björkved
Torr kapad & huggen bjorkved,
30 cm klabbar, i container 1,1 kb stjalpt matt.
Pris 600 kronor vid hamtning, vi lastar pa slapvagn
med traktor med tillkopplad rotator.
Önskas hemkorning med lastbil, minst 2 container,
700 kr/st.
Vi tippar ur korgarna med hjalp av kran pa lastbilen
hos kund.
Vedbaronen Piteå
Hängbrovägen 10 i Lillpite ● Tel 070 – 360 57 25
innehar F– skatt.

Utbud och kampanjpriser.
TRP

Lagerplåt 2 m, 3 m, 3,5 m 4 m, 4,5 m.
80 kr/m2 inkl. moms
så långt lagret räcker

TRP

2.a sortering

40 kr/m2 så långt lagret räcker

Tegelprofil 0,6 mm Svart
125kr/m2 inkl. moms
Tegelröd 130kr/m2 inkl. moms
Pannplåt 0,6 mm alla färger Klickfals 0,6 mm alla färger
Takavvattning lager svart o vitt men går att få i dom flesta färger
Taksäkerhet t.ex rasskydd, stegjärn och takstegar; färg svart
men går att få i andra färger.
Lockpanelsprofil till innertak, inner och yttervägg till rätt pris.
Alla detaljer till tak och takavvattning.
Kort leveranstid pga att jag hämtar själv från tillverkare.

Priser
Årskort 24/7
Halvår 24/7

2200:1500:-

Dagskort 05.00-16.00

1800:-

Student/pensionär 1800:Student/pensionär 1300:Student/pensionär 1600:-

Betalning kan ske kontakt, kort, swish, autogiro eller faktura.
Varmt välkomna till oss.
Gamla Sjulnäsvägen 30 (Gamla Posten)
Besök gärna vår Facebook-sida: facebook.com/activegymsjulnas för mer
information.

KALATRÄ
SÅ-

GADE

OCH HYVLADE TRÄVAROR I STOR SORTERING.
IN-OCH UTVÄNDIG
PANEL, ÄVEN GRUNDFÄRGADE.

ÖPPETTIDER.
VARDAGAR 07.00— 17.00
ÖVRIGA TIDER EFTER ÖVERENSKOMMELSE.

Lister,
Tryckimpregnerat
Stolpar
Skruv och Trall.
Ved, valfri längd, allt från små säckar till stora lass.
Välkomna! C. FORSSMAN
TEL. 070 3698434

Matglädje & Baktankar
från Lottas Catering i Roknäs.

Hällgrensvägen 7, Roknäs. Tel: 070-5090484 – www.lottascatering.se
Vi har redan nu börjat planera inför allhelgona & jul.
Julmarknaden i Lillpite tänkte vi finnas med på och erbjuda
bl.a. specialfika/bröd som glutenfritt, mjölkfritt, äggfritt, sockersnålt mm.
Vi har även sötsaker/nyttigt godis på gång till de 4-fotade .

Jultallrik kan man i år beställa mellan 21/11-17/12. I år skänker
vi 10kr/beställd jultallrik till Reumatikerförbundets forskning kring artros.
Vi erbjuder även ett litet fika-fat där 10kr/fat går till forskningen.
Med anledning av min andra höftledsoperation så tar vi emot begränsat
med beställningar mellan 22/8-15/11 då min personal jobbar deltid.

/ Hösthälsningar från Lotta!

MEDDELANDE från BYAFÖRENINGEN.
Gräsklippare säljes!

Byaföreningen äger en gräsklippare som inte använts de senaste 5
åren. Nu vill vi sälja den eftersom
vi tycker att den bara tar onödig
plats. Fabrikatet är Husqarna. Den
finns på Byagården. Ta kontakt
med Ingemar Edström tel. 073
8026095. Prisidé
700:-

JAN-OLOV HEDSTRÖM
Kommer till byagården i Roknäs sön. 16 Okt.
kl.18.00. Han visar bilder och kåserar under
ämnet ”Mitt liv.”
Fikaförsäljning.

Gillar du surströmming. Mat att äta tillsammans.

Vi i byaföreningens styrelse undrar om det finns intresse i byn
att träffas på byagården för att trivas tillsammans. Äta surströmmimg och lyssna till musik. En lör dagskväll i slutet av Oktober
tänker vi oss. Ring Maria Engman för intresseanmälan så får vi se
hur många tycker att det är en god idè. Hon har tel. 070 3178359.

Nu har vi internetuppkoppling i byagården
så nu kan du hyra för LAN!
Boka genom Gun S. och Inger E. (se nedan)
200:- /dygn.

BOKA BYAGÅRDEN

Ring Gun Sundström 070-5558804
Inger Eriksson
070- 6404158
Hela byagården: 800:- för icke medlem
600:- för medlem
600:- för föreningar
Endast lilla salen: 400:- för icke medlem
300:- för medlem
300:- för föreningar

eller

HAR DU SYNPUNKTER
på vad vi ska skriva om i Byabladet eller vill du skriva om
något som känns viktigt eller aktuellt? Vi är tacksamma för
alla synpunkter. Vill du skriva under signatur går det bra
men redaktionen vill veta vem du är. Anonyma bidrag publiceras ej.
Vi förbehåller oss också rätten att korta ner insända bidrag.
Kontakta red. Ingemar Edström Roknäsv.187 mobil
0738026095. e-post ingemar.edstrom@datapost.se
Vi tackar alla som lämnat bidrag till det här höstnumret.
Vi tackar också våra annonsörer som gör det möjligt att ge ut
vårt Byablad.

