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 Nu närmar sig hösten med allt vad det innebär och många av oss har 

väl anledning att tycka att den redan varit på visit vid flera tillfällen. Ovan-

ligt kyligt och vått har det varit i augusti. När jag nu är inne på den typen 

av väderlek så har vi i byaföreningen känt oss förföljda av det ständigt 

återkommande regnet just på tisdagarna. Det har fått till följd att vi fått 

ställa in våffelgräddningen på Kalahatten inte mindre än 5 ggr i sommar 

och 2 ggr fått avbryta och brådstörtat bege oss hemåt. Nåja, bara gilla läget 

men vår främsta inkomstkälla har inte blivit vad den brukar vara. Bara sat-

sa igen nästa år. I stället har paltserveringen på torsdagarna i Roka Kvarn 

varit välbesökta och det ger en viss kompensation. 

 Den här ledaren och det här numret av Byatidningen är det näst sista 

som kommer att utges. Vi har i styrelsen beslutat att lägga ner tidningen 

och i stället så kommer en informationsskrift inför säsongen att delas ut.  

Anledningen till nedläggelsen är flera. Dels det myckna arbetet med att 

framställa ett nummer, dels svårigheten att få in material och synpunkter 

på innehållet. Välkomna dock att ta del av våra och höstens aktiviteter.   

   Ingemar Edström, redaktör och ordförande. 
 

   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.      



 



  

 Öppettider 
Mån-Fre 9.00-21.00 

Lör   9.00-18.00 

Sön.         9.00-18.00 



 

 

     OK  ROKNÄS 

    Välkommen in till oss! 
 

    tel. 0911-240008 

  Öppettider: Måndag – Fredag   

    6.00 – 21.00 

Lördag – Söndag   8.00 –21.00                                   

Du vet väl att du har återbäring på 

nästan alla varor inkl. bränsle. Inte 

medlem – skicka ett SMS till 71120 

med texten OKQ8 xxxxxxxxxxxx 

(ditt personnummer). Medlem men 

inget kort – ring kundtjänst 020-65 

65 65 så hjälper dom dig. 



 

 PITE VISKLUBB med Sigurd Granström i spetsen besö-

 ker byagården igen. Tisdagen 26/9 kl. 19.00 är tiden. 

 Entre 100:- inkl. fika.   VÄLKOMNA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Någon lördag i oktober….. 

 

  planerar vi att arrangera  PUB-AFTON på  

  BYAGÅRDEN I ROKNÄS.  

 

 Start kl. 21.00 — 24.00. 

 

 Se senare annonsering och med- 

  delande på facebook. 
 



      DET HÄNDER I ROKNÄS  hösten 2017. 
 

 

 HANDARBETSCAFÉ.    

Vi startar i höst i Bya-
gården, Roknäs. Tis-
dagar jämna veckor kl. 
18.30-21.00. 
Vi träffas för umgänge, 
idéutbyte,stiftar be-
kantskap med olika 
tekniker m.m  

 

Följande tisdagar: 19/9, 3/10, 17/10, 31/10, 14/11, 28/11 

  Fika finns att köpa.  VARMT VÄLKOMNA!  

 

 

     YOGA 

 Under 5 söndagar i oktober inbjuder vi till Yoga i byagården, 
Roknäs. Biggan ( t.v.på bilden ) leder oss i yoga som alla kan vara 

med på. Tag med matta om du har.  

Kanske du inte klarar golvet, utan behöver sitta på en stol så går det 

också utmärkt. Var inte rädd att komma för att pröva.  

Vi träffas 1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 29/10 kl. 13.00 

.Kostnad:  kort för 5 gånger 400:- 

  Drop in 100:- / gång  
 
VÄLKOMMEN FÖR  ATT LÅTA DIG INSPIRERAS 

 

Jag, Biggan Marklund, med min  
indiska läromästare i  
Ayurvedisk yogamassage, Kusum Modak. 



 

    

     Skördetid. Torgny Långström med sin stora skördetröska. 

 Adventsfika med många sorters fikabröd.  

  Söndagen den 3/12 kl.  14.00 – 16.00.   

           

    Roknäsvägen 190.   

 
  

     

 

 

 

 

 



  

 Några bilder från sommarens aktiviteter i byaföreningen. 

 

 
 En fin tradition 

är det   årliga besöket 

av sommarmusikanter 

från Musik-och Dans-

skolan. Det är paltser-

veringen på torsdagar-

na efter midsommar 

som kunnat glädjas åt 

de duktiga och trevliga 

ungdomarna. 

Byarna Sjulnäs och Roknäs 

utkämpar varje år en presti-

gefylld kamp om vem som 

ha den snabbaste ankan. 

Denna tävling går av stapeln 

på vår gemensamma Före-

ningsdag som i år ägde rum 

på självaste nationaldagen. 

 

 

 

Loppis är en populär verk-

samhet som i år ägde rum en 

torsdag i Juli. Många utstäl-

lare/försäljare och gott om 

köpsugna människor. Många 

passade också på att äta palt 

som serverades i Byagården 

under eftermiddagen. 



  

 

    Sven-Erik Boman 
 Roknäsprofil som Infjärdens SK 

 Inte kan vara utan. 

 

 

 

 

 

 Han är född och uppvuxen i Roknäs, närmare bestämt i släktgården 

som benämns Boosk. Huset har funnits i släktens ägo sedan 1821 och nam-

net härstammar från soldatänkan Brita Buske. I folkmun blev det förstås 

”Boosk.” Sven-Erik född –46 och en av 4 syskon, bor sedan länge i det hus 

familjen byggde på 50-talet. När jag frågar hur det kom sig att familjen 

lämnade den stora norrbottensgården så berättar Sven-Erik: ”Dels var det 

omodernt, och mamma ville gärna bo nära landsvägen.” Den gamla gården 

renoverades sedan 1988 av systern Maria och hennes man, Stefan. 

 Som alla andra Roknäsbarn på den västra sidan byn, sköttes skol-

gången i den gamla skolan alldeles i närheten, sedan länge riven. Högstadi-

et i Sjulnäs, alldeles nyuppfört, såg Sven-Erik som elev 1960. ”Man höll 

till och med på med byggnationerna när vi började.” På min fråga om hans 

intresse för skolan erkänner Sven-Erik att han var nog inte den flitigaste 

eleven. ”Min morbror Viktor ägde och drev hemmajordbruket så man fick 

förstås hjälpa till där på ledig tid. Min pappa jobbade också där på sin se-

mester, han var byggnadssnickare till yrket. I övrigt så var det väl bad, fis-

ke som upptog fritiden.” Jag frågar självklart hur det var med fotbollen i 

uppväxtåren, då med tanke på Sven-Eriks intresse för sporten senare i li-

vet. ”Jag är mycket idrottsintresserad, men ingen talang alls,” erkänner 

han. 

 Efter grundskolan så väntade en två-årig utbildning till träarbetare. 

Skolan fanns nära till, i Öjebyn. ”Nästan innan utbildningen var klar var vi 

6 st. fick åka söderut på en resa för att undersöka möjligheter till arbete på 

annan ort. Vi besökte städerna Malmö, Göteborg och Stockholm. I den 

sistnämnda staden blev jag kvar i närmare 1 år. Körkort tog jag som 18-

åring, det var viktigt att ha.” Militärtjänst kommer man inte undan, Sven-

Erik gjorde sin värnplikt på Ing-3 i Boden. Handräckning på trossen och  



 
nära kvartersmästaren. Muck från det militära 1967. ”Redan året därpå blev 

jag inkallad till repövning.” 

 Efter ”lumpen” styrdes kosan till Kiruna för arbete på ett lärlingsbyg-

ge. ”Jag trivdes aldrig särskilt bra där uppe,” säger Sven-Erik, ”utan jag sök-

te mig hemåt. Fick arbete på firman som numera heter BD-bygg. Vi byggde 

bl.a. ABB:s industrilokal. Sedan arbete åt firman Ragnar Wiksten som så 

småningom ingick bolaget Skanska. Där blev jag kvar till 1984 och vi bygg-

de bl.a. Stadshuset. Sist i raden blev ”Bygg o Mark där jag stannade till min 

pensionering 2007.  

 Så var det här med Sven-Eriks engagemang i Infjärdens Sportklubb. 

En insats som startade för ca. 47 år sedan och som fortfarande pågår. Han 

berättar själv: ”Det hela började med att jag hjälpte till med biljettförsälj-

ning. Så småningom blev det mera, diverse sysslor kring verksamheten. Från 

–73 skötte jag det mesta kring ett pojklag i fotboll och sedan blev jag i 

många år ordförande för ishockeysektionen. En verksamhet som numera är 

nerlagd. Våra ungdomar, mest pojkar som vill satsa på ishockeyn spelar för 

Storfors eller Öjebyn. 

 Sedan , jag vet inte riktigt när eller hur ”halkade” jag in på seniorfot-

bollen och det är det som upptar den mesta tiden numera. De sportsliga 

framgångarna har varierat med åren. Jag har varit med under tiden i div. 2 

och nedflyttningen både till div. 3 och nuvarande div. 4. Den här säsongen 

ser ovanligt bra ut, vi leder serien överlägset och vi har ett ungt och utveck-

lingsbart lag. Det är naturligtvis roligt att jobba med idrott och ungdomar, 

och glädjen förstärks av de sportsliga framgångarna.” 

 Ser du ISK mer eller mindre som din familj, föreslår jag och skrattan-

de håller Sven-Erik med. ”Så länge man har orken och hälsan så går det bra, 

men det är klart att en dag måste man stiga av tåget. Det får väl bli en av-

trappning och hoppas att någon yngre tar över.” ISK har inte bara idrott på 

programmet utan för att hålla verksamheten igång krävs ekonomi för det. 

Till verksamheter som genererar pengar hör bl.a. hundutställningar och in-

satser i samband med Piteå Summergames. I de sammanhangen finns alltid 

Sven-Erik på plats (bland många andra) och hjälper till. 

 Ett känt faktum är att svenskt föreningsliv står och faller med frivillig 

arbetskraft och som sådan är Sven-Erik Boman en mycket god representant. 

 

 Text o foto: Ingemar Edström.  

  



 

För medlemsskap kontakta  Robert Öhrwall 

      tel. 073 8413762 

 

 

 

    
 

 

 

      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. 
 

 

 

 

  



  Ständiga reparationer.  
  

 Vid vår sommarstuga har vi en ganska lång brygga vid stenpiren. Det är öppet hav så 

när vindarna drar på kan det bli väldiga vågor, och då speciellt om det är högvatten.  

Denna brygga är ett årligt återkommande problem. Det är nämligen så att varje vår måste 

jag bygga om bryggan därför att isen och höststormarna har gripit tag i den. Det verkar 

som om att det inte spelar någon roll hur högt upp jag bär bryggorna på hösten så har 

ändå stormarna eller isen dragit iväg med bryggdelarna. Ofta får jag leta efter bryggdelar 

långt inne i skogen när våren kommer. Då blir det till att med kofot och spett försöka 

dela på virket som har trasats sönder av isen och att dra ut spikar och skruv från bräder 

och plank. Innan midsommar brukar jag ha en ny brygga på plats ombyggd av delar från 

fjolårets brygga.  När jag stått där och dragit ut spik och skruv och försökt att hitta bräder 

att skarva och kapa till har jag tänkt på att så gör ju Gud med oss.  Ständigt måste han till 

att reparera oss. Vi gör fel och skadar både oss själva och andra många gånger. Ibland 

har livet varit hårt mot oss och vi kan ha hamnat fel utan att vi hade tänkt att det skulle 

bli som det blev.  Vi behöver förlåtelse för våra misstag ,och hjälp med att kunna hantera 

ett liv där vi skulle vara Kristus brev till världen. Modet att berätta om Jesus kanske har 

svikit oss och vi kan känna oss misslyckade som Kristna. Men då är det viktigt att se att 

vi inte är Kristna på grund av vårt vittnesbörd eller på grund av fromma bekännelser. Vi 

är kristna på grund av vad Jesus har gjort för oss på Golgata. Vårt vittnesbörd är inte om 

oss själva utan om en frälsare som lever och som gått i döden för vår skull. Vi har ett 

fantastiskt liv i Jesus där all förlåtelse och upprättelse finns.  I profeten Jeremias 18 kapi-

tel kan vi läsa om hur Jeremia får i uppgift av Gud att gå till krukmakaren för att lära sig 

hur Guds hjärta är. Han får se hur krukmakaren av leret försöker göra en kruka, men han 

får också se hur han misslyckas med sitt försök, och hur krukmakaren börjar om på nytt 

igen och gör en kruka duglig för sitt uppdrag. Sådant är Guds hjärta. Han ger inte upp 

med oss utan han försöker igen och igen och igen. Vet du om att du har en Gud som inte 

ger upp med dig. Han har redan ställt det så att han fullständigt har reparerat dig. Han har 

inte bara reparera utan han har gjort något helt nytt säger bibeln. Han har försonat dig 

och mig med Gud.  Bilden av bryggan kan ju också vara bilden av en bro. Då kan jag gå 

vidare i tanken om att Jesus är Bron eller bryggan över de djupaste av alla mörka vatt-

nen. En bro till Guds himmel. Gud som har lagat det som blev fel i begynnelsen har öpp-

nat en ny och levande bro till sin Himmel. Där bildar korsets armar en bro till evigheten. 

Där på denna bro är ditt namn inristat. Inte med bläck och penna utan med Jesu dyrbara 

blod. Där på korset ropade Jesus vid sitt sista andetag ”Det är fullbordat”. Då öppnades 

vägen in till det allra heligaste för dig och mig. Där vid detta brobygge fick spikarna som 

drevs genom Jesu kropp en lovsång, nämligen spikarnas lovsång som talar om försoning, 

förlåtelse, upprättelse och nytt liv.  

  

  

En skön sensommar tid önskar jag dig.   Gösta Degerman 



 

Garanti på 

alla jobb! 

-Målning- 
Vi utför de flesta sorters måleriuppdrag 

inomhus &utomhus med färger från er-  

kända märken. Vi är specialister på mål- 

ning av paneltak.   Anders: 070-6461435  

-Mattläggning-  
Alla typer av lokaler. Vi planerar, utför och 

samordnar ditt projekt från rivning till fär- 

digt rum. Vi är specialister inom bad-och våt- 

utrymmen.              Autoriserad  

 Jim:  070-6421444         via GVK  
-Butik-             
 Färg, mattor och tapeter och alla tillbehör  

du behöver. Möjlighet att låna nödvändig utrust- 

ning. Alltid 25% rabatt på tapeter!   Butik: 0911-240039  
 

   ÖPPETTIDER 

Måndag— Torsdag  16.00—19.00 

Fredag     16.00—18.00 
  

 
     

Stor rea på 

utomhus-

färg!         



 



 

 

 

 

Priser 

Årskort 24/7                     2200:-                        Student/pensionär   

1800:- 

Halvår 24/7                       1500:-                        Student/pensionär   

1300:- 

 

Dagskort 05.00-16.00      1800:-      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. 
 

 



 

 

 

 

 

 

  

      SÅGADE OCH HYVLADE TRÄVAROR I STOR SORTERING. 

 IN-OCH UTVÄNDIG PANEL, ÄVEN GRUNDFÄRGADE. 
  

 Lister, Tryckimpreg-
nerat, Skruv och trall. 

 Ved, valfri längd allt 
från små säckar till stora 
lass. 

 

   Välkomna! C. FORSSMAN   TEL. 070 3698434 

  

     EXTRA ÅRSMÖTE I ROKÅDALENS EK. FÖRENING.  

 Föreningen har hand om och fördelar pengar som gene-

rerats av återbäringen från vindkraften. Bidrag som kan sökas 

av föreningar och enskilda som vill genomföra projekt som 

gagnar byarna och dess innevånare. Har du intresse eller frå-

gor kom till... 

    Byagården torsdagen 14/9 kl. 19.00  

 

      ÖPPETTIDER. 

    VARDAGAR  07.00— 17.00 

 

  ÖVRIGA TIDER EFTER ÖVER

-       ENSKOMMELSE. 

 KALATRÄ 



 



 

BOKA BYAGÅRDEN       
  Ring Gun Sundström 070-5558804  eller 

  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 

 

Nu har vi internetuppkoppling i byagården  

så nu kan du hyra för LAN! 

 
Boka genom Gun S. och Inger E. (se nedan)  

   200:- /dygn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vi tackar alla som lämnat bidrag till det här höstnum-

ret. Vi tackar också våra annonsörer som gör det möjligt att 

ge ut vårt Byablad. 

  
   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 pub-
liceras ej. 
  Vi förbehåller oss också rätten att korta ner insända bi-
drag.     
Kontakta red. Ingemar Edström Roknäsv.187   mobil 
0738026095. e-post ingemar.edstrom@datapost.se 


