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 Dags för ett nummer av Byatidningen igen. Inför varje nytt nummer 
undrar jag om det kommer att finnas något att rapportera men hur det än 
är så visar det sig att tidningen fylls med saker som hänt i våra föreningar, 
annonser för evenemang som kommer och dyl. I förra numret gjordes ett 
upprop, en vädjan om att komma ihåg att betala medlemsavgiften till bya-
föreningen. Till vår stora glädje fick uppropet stor respons så nu är det 
lite över 100 medlemmar som betalt till föreningen. Vi i styrelsen tackar 
alla som betalat sin medlemsavgift. Fler kan det förstås bli, kontonumret 
står här nedan. På sid. 5 kan du vad som händer i sommar, det mesta är 
sig likt. Vi har numera en ganska lång tradition kring våra arrangemang. 
Paltservering, loppis, våffelgräddning och midnattstrampen är våra klassi-
ker. Välkomna alla och vi ses i sommar. 
    Ingemar Edström ordf. Byaföreningen. 
      
 P.S. Missa inte informationsmötet om Solanderleden! 
 

 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                 
 Susanne Bergstrand  ledamot  tel. 070-6531049  
 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.      
 
 

Byaföreningen riktar ett varmt tack till de privatpersoner som 
skänkt gåvor till föreningen i form av pengar eller/ föremål.  

   Medlemsavgiften 150:- betalas in på bankgiro  5554-8630 



  

 



  
 

 

 Öppettider 
Mån-Fre 9.00-20.00 

Lör   9.00-18.00 

Sön.         9.00-18.00 



  
  

     OK  ROKNÄS 
    Välkommen in till oss! 
 

  Frågan är… 
 har vi piteås smaskigaste  

 mjukglass? 
 

  
  

 
Öppettider:   

Måndag– Fredag  7.00 - 21.00 

     Lördag—Söndag  9.00 - 21.00 
 
 Tel. 0911-240008 

 
 
  

 
 



  
  

  Sommarens aktiviteter i Roknäs. 
 
6/6. Vår föreningsdag tillsammans med Sjulnäs byaförening går av 
stapeln på självaste nationaldagen. Sedvanligt prestigefyllt ankrace, under-
hållning och förtäring på Sandön. 
 
 

16/6—11/8. Våffelgräddning på Kalahatten. Vårt populäraste sommar-
arrangemang. Lockar folk från när och fjärran. Ta med släkt och vänner till 
en fin naturupplevelse. Tisdagar mellan 18.30 till 20.30. 
 
 

25/6—6/8.  Paltservering på Roka Kvarn. Man bjuds inte bara på palt, 
utan vi försöker också ge en upplevelse med kulturellt innehåll. Torsdagar 
mellan 11.00 till 14.00. 
 
 

9/7.  Byaloppis. Vårt senaste arrangemang men inte mindre popu-
lärt för det. Mellan 10.00 till ca 14.00. Kom och fynda eller om du själv 
vill sälja, ta kontakt med Catarina Strandberg. Tel. 070 3691330. 
 
 

3/7.  Midnattstrampen. Utmana dig själv genom att cykla 
sträckan Roknäs-Kalamark-Bodsjön-Svensbyn och tillbaka till Roknäs. 
Samling vid byagården i Roknäs kl.19.30 och med start 20.00. Startkortet 
kostar 150:- för vuxen och 40:- för barn. Mat vid målgång ingår. 
 
 
 

25/8.  Har tåget gått eller….. Riksteatern har förlagt sin premiär 
till Roknäs och vår Byagård. Tänka sig, en sådan ära! Se särskild annons i 
detta nummer av byabladet. 



  
  

   BEHÖVER DIN/DITT HUS,SOMMARSTUGA, UT- 

  HUS ELLER GARAGE    MÅLAS?  

 

 

 

 

 

 

 

   Utföres till bra, fast pris! 

     Halva arbetskostnaden– rotavdrag, dras av direkt. 

  Mer information/gratis offert ring!! 

 070-2583735 

   Firma  

 STURES MÅLERI 

  —ROKNÄS— 



 

 

 

  Behöver du hjälp  
    med målning av 
   PANELTAK 
    -ring oss! 
 

      EXTRA, UTEFÄRG! 
  Flugger, DemiDekk  Perfekt Akrylat. 

     Beckers 
 
        Öppettider 
    Mån.-Tors. 16.00-19.00 
   Fredag        16.00-18-00     
    



  
 



  
 Information om Solanderleden. 

 
 Som ni säkert sett så har stolpar och pilskyltar satts ut i Roknäs, Sjulnäs och 
Långnäs. Med en dekal Solanderleden och färgmärkning röd/gul. Det är en sats-
ning på vandringsturism, friluftsliv och folkhälsa som inleddes hösten 2010 av 
LRF i samverkan med företag och föreningar på landsbygden. 
 Flera möten och vandringar med byaföreningar och markägare har skett för 
att utreda ledens sträckning genom byar, stigar, åkrar, sjöar och älv från Jävre i 
söder via Hemmingsmark, Blåsmark, Infjärden, älvbyar upp till Sikfors och vidare 
över till Alterdalen, Rosfors och Alvik, Antnäs ock Ersnäs. Utifrån förslag, idéer 
och behov, har Solanderleden vidareutvecklats via LRF och Destination Piteå, som 
idag är satsningens huvudman. Destination Piteå är vår lokala turistorganisation. 
 I dagsläget är fem mil i stort sett klara. Med början vid Swenbylijda och 
fram till Sikfors. I roknäs, Sjulnäs och Långnäs finns en rundslinga. När man går 
från Sigvards och över Lillpitebron kan man välja åt vilket håll man vill gå. Tar 
man åt vänster vid gamla garveriet går man vidare mot Lillpiteälven norrut mot 
Skatan. Här finns broar över diken. Framme vid Rune Lundbergs går man upp mot 
Skatavägen och vidare. Här följer man pilmarkering och färg på träd. Vid väg mot 
Torrbergstjärn följer man Kyrkstigen mot Klockarån. Sedan ska leden gå längs 
Lillån bort mot Långnäs badplats. Denna sträcka ska färdigställas under början av 
sommaren.  
 Från Långnäs badplats följer man ledmarkeringar mot Durrudden, vidare 
mot Ryggskatan och ner genom kvarteren mot Sandön, vidare mot pizzerian och 
gångvägen, då är man nu framme där rundslingan började. 
 Mer information om Solanderleden och dess ledsträckor kommer att finnas 
på den webb som är under utveckling. 
 Information och dialog kring ledens möjligheter blir det på ett möte 
om Solanderleden i dåtid och nutid. Leden kan komma byn till gagn på flera 
sätt och det bli bra med ett möte för utbyte av tankar, idéer och förslag. So-
landerleden är lika med möjlighet till landsbygdsutveckling. Här kan företag 
och föreningar på landsbygden längs leden erbjuda mat, boeende, service i 
olika former, guidning, besöksmål mm. 
 

 Alla intresserade hälsas välkomna till informationsmöte 
 ons. 17 juni kl. 19.00 på Byagården i Roknäs. Där bjuds 
   vi på fika.  
Hälsningar Britt-Louise Nyman, projektledare Solanderleden på uppdrag av 
Destination Piteå. 
 
 



 

 

 

Björkved 

Torr kapad & huggen bjo rkved, 

30 cm klabbar, i container 1,1 kb stja lpt ma tt. 
 

Pris 600 kronor vid ha mtning, vi lastar pa  sla pvagn  

med traktor med tillkopplad rotator.  

 

Ö nskas hemko rning med lastbil, minst 2 container, 700 

kr/st. 

Vi tippar ur korgarna med hja lp av kran pa  lastbilen hos 

kund.   

Vedbaronen Piteå 

Hängbrovägen 10 i Lillpite ● Tel 070 – 360 57 25 

innehar F– skatt. 
 



  
  

 

 Sommarens Roknäsprofil är  
Inger Eriksson, en person som ägnat 
sitt yrkesliv åt barn och (för)skola. 
 
       Text och foto: Ingemar Edström  

 
 
 
 Det är inte svårt att intervjua vår Roknäsprofil, snarare svårt att hinna 
anteckna det viktiga som sägs. Inger, som med sin man Lars bor vackert 
och naturnära intill Rokån på en plats som heter Sörgärde, är en kvinna full 
av energi och aktivitet. ”Jag hoppar in och arbetar som förskollärare trots            
att jag har gått i pension sedan några år,” säger hon. 
 Men låt oss inte gå händelserna i förväg utan ta det från början. Inger 
såg dagens ljus i byn Åselet, 17 km. utanför Koler. Där växte hon upp hos 
sina morföräldrar. ”Min mamma var bara 17 år när jag föddes,” berättar 
Inger, ”och det blev så att mina morföräldrar tog hand om mig. Mina yngre 
syskon växte upp i Luleå, men vi har från det vi var små, haft god kontakt 
med varandra. I byn Åselet fanns 4 familjer där alla var släkt med varandra 
så kusiner och lekkamrater fanns det gott om.”  
 Skolan i Koler var den närmsta skolan och där gick Inger de första 6 
åren och sedan följde 1 år i Långträsk. ”Enhetsskolan var precis införd, så 
efter 7:an blev det Öjebyn i 2 år. Där blev vi inackorderade i familj, vi som 
kom långt ifrån.” Detta berättar Inger och säger att hon minns den tiden 
med glädje. ”Familjerna var noga utvalda och kontrollerade av skolans 
personal. Mycket har hänt i samhället sedan dess och kanske särskilt inom 
skolans värld.”  
 Redan på högstadiet var Inger inställd på att bli förskollärare men 
innan man fick börja på förskoleseminarium skulle man göra praktik. Ett 
halvt år i lekskola som det hette på den tiden, och ett år som barnflicka i 
familj. Sedan väntade förskolesem. i Luleå under 3 år. Tog examen däri-
från  1968. ”Innan dess, sommaren –67, ansvarade jag tillsammans med 2 
flickor från byn för jordbrukardaghemmet i Sjulnäs. 49 barn var inskrivna 
men alla kom inte, vilket nog var bra.” 
  

 
 



  
  

Fick anställning direkt efter avslutad utbildning på förskola i Luleå men re-
dan från 1968 finns Inger på Björklunda förskola i Öjebyn.  ”Allt sedan dess 
fram till jag gick i pension för några år sedan har jag jobbat inom skolan i 
Piteå kommun.   
 På min fråga om hon har några särskilda minnen från sin yrkesverk-
samma tid så väljer hon ett sådant. ”Vi hade under något år en grupp hörsel-
skadade barn. På den tiden var det inte tillåtet med att kommunicera med 
tecken utan man skulle ”prata” med barnen genom att mima, d.v.s. röra på 
munnen. Detta sätt fann vi vara verkningslöst och vi uppfann ett eget tecken-
språk som fungerade någorlunda. I dag är ju teckenspråket det som förstås 
bäst av hörselskadade.  
 Inger blev från 1977 föreståndare för förskoleverksamheten på Kullen-
skolan och har vidare arbetat med projekt av olika slag. Hon tycker att Piteå 
kommun är en framåtsträvande kommun inom skolområdet. ”Jag har trivts 
jättebra med mitt yrke, och med att jobba med människor och framför allt 
med barn.” På 90-talet slogs skola och barnomsorg ihop och Inger fick en 
tjänst som rektor med kontor på Solanderskolan. Som en roligt minne berät-
tar hon, att i samma korridor satt en f.d. klasskamrat uner 9 år, också hon 
som rektor. 
 Någon gång i slutet av 1960-talet träffade hon sin man Lars och de tu 
blev ett 1971. Äktenskapet berikades (som det heter) med 2 barn, Magnus –
72 och Sofia –77. 6 barn-barn finns att ta hand om och de finns ofta hos Lars 
och Inger, det kan byabladets red. intyga. Efter en del år på Öhn i Öjebyn, 
där barnen växte upp, så övertogs Lars föräldrahem i Roknäs. Först som 
sommarhus men sedan 2002 är det familjens permanenta bostad. Vackert 
beläget vid Rokån som tidigare nämnts. 
 Några problem att fylla fritiden finns absolut inte. Intresserad av före-
ningsliv  där styrelseuppdrag i Byaföreningen och PRO ingår. ”Jag har väl 
direkt in några gröna fingrar” påstår Inger, ”men jag gör så gott jag kan.” 
Den välskötta tomten visa att det går bra med annan färg på fingrarna. (reds. 
anm.) Både Lars och Inger sjunger också med i Infjärdens kyrkokör. ”Jag 
tycker mycket om att resa men jag håller mig till resor inom Europa. På en 
enda resa till Thailand gör man av med sin kvot av utsläpp” och visar med 
det svaret en medvetenhet om de miljöproblem som mänskligheten står in-
för. Byabladets red. tackar för sig och lämnar platsen med 2 st. gurkplantor.  
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www.svenskakyrkan.se/pitea 

pitea.forsamling@svenskakyrkan.se 

Café Syrenbersån 

Caféprogram i syrenbersån vid Kyrkcenter i Piteå med andakt, fika och musik. Onsdagar 

kl. 13.00 – 15.00. 24 juni, Sång och musik av Musik- och dansskolan. 1 juli, Sommarsång i 

syrenbersån med Ewa Edström. 8 juli, I viston med tillförordnad kyrkoherde Mats Björk.  

 

Välkommen till Öjeby kyrkstad 

Välkommen 26 juni – 7 augusti, öppet med guidning mån-fre 10.00 – 19.00. Kyrkstads-

caféet är öppet 8 juli – 29 juli, onsdag och fredag kl. 12.00 – 15.00. Våffelservering och 

stickcafé kl. 12.00 – 15.00. 

 

Välkommen till Piteå kyrka    

Välkommen 26 juni – 7 augusti, öppet med guidning mån-fre 10.00 – 17.00. Besök en av 

övre Norrlands äldsta träkyrkor, Piteå kyrka, mitt i centrala Piteå. Ta en paus i shoppingtu-

ren och sitt ner en stund. 

 

Rönnskärsdagen  

Söndag 12 juli kl. 11.00 hålls gudstjänst i Rönnskärs kapell med Mats Björk och Maria 

Gustafsson. Efter gudstjänsten blir det sångstund vid fyren kl. 12.00. 

 

Kyrkmarknad i Öjeby kyrkstad 

26 juni – 28 juni. På kyrktorget finns hamburgare, kaffe och fika till försäljning. Behållning-

en går till Svenska kyrkans internationella arbete. 

 

Piteå summer games 

26 juni – 28 juni är det dags för den årliga fotbollsfesten Piteå Summer Games. Svenska 

kyrkan är med som en av många arrangörer i Mixed Zone med bland annat bolljongle-

ringstävling och teatern ”Det perfekta hjärtat”. Hela programmet för Mixed Zone finns på 

församlingens hemsida. 

 

Piteå dansar och ler 

22 – 26 juli är det folkfest i Piteå då den årliga gatufestivalen Piteå dansar och ler äger 

rum. Välkommen att besöka Piteå kyrka som håller öppet med Musik i sommarkväll.  

 

Sommar i Havsbadskyrkan 

Havsbadskyrkan är öppen mellan 24 juni – 2 augusti kl. 15.00 – 22.00. Program onsdag-

söndag kl 19.00. Servering alla dagar. Välkommen till en populär turistkyrka!  

Program: www.havsbadskyrkan.se 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Välkommen till Sjulnäs bibliotek! 
   
 Här kan du 
   Låna böcker, tidskrifter och ljud-

böcker 

• Hyra film för 20 kr/vecka 

• Använda dator, kopiera och skanna dokument 

• Fika på onsdagkvällar, dock ej sommartid 

• Titta på månadens utställning och själv ställa ut i vår monter 

• Få hjälp med att söka och reservera litteratur 

• Läsa dagstidningar 

• Ladda ner appen PressReader så att du kan läsa tidskrifter och dags-

tidningar från hela världen, på många olika språk i din mobil eller 

surfplatta. 

• Eller bara sitta och prata en stund 

 

 Öppettider fram till och med 12/6 
 Måndag och onsdag 13-19 
 Tisdag och torsdag 13-17 
 Fredag 13-16 
 Sommaröppettider 15/6-21/8 
 Öppet måndagar och onsdagar 14-19 
 Du hittar biblioteket i Sjulnässkolan 
 

  Gamla Sjulnäsvägen 8B 
  Telefon: 697259 
  E-post: Sjulnas.Bibliotek@pitea.se 
  Följ oss på Facebook: www.facebook.se/sjulnasbibliotek   

 
   
  



  
 

För medlemsskap kontakta  Robert Öhrwall 
      tel. 073 8413762 



  
 Fotspår! 

Under livet som vi lever här lämnar vi spår efter oss. Vad är det för spår vi 
gör. Hur uppfattas vi av våra ”medresenärer”. 
När jag ser på mig själv vet jag inte riktigt vad det är för spår som jag läm-
nar efter mig, eller också är det så att jag inte riktigt vågar tänka tanken fullt 
ut. 
Jesus talar om sig själv som ”vägen”. Han har alltså trampat upp en väg en 
stig, det finns fotspår att följa. Han kallar oss alla att gå hans väg, kärlekens 
väg, omtänksamhetens väg, vänlighetens väg, glädjens väg, tålamodets väg, 
godhetens väg, trofasthetens väg den väg som vi kallar trons väg. 
Vad skulle det bli för spår, för märken som vi lämnade efter oss om vi gick 
den vägen? 
Då skulle den ensamme inte behöva känna sig ensam eftersom det fanns nå-
gon där som var honom nära, då skulle den gråtande inte behöva sörja ensam 
eftersom det fanns någon där som delade sorgen med honom. Då skulle inte 
någon behöva ligga vaken i ångest utan då skulle det alltid finnas något öra 
som var villig till att lyssna och dela ångesten och kampen. Då skulle inge 
behöva känna sig värdelös och dum, för då fanns det alltid någon som i stor 
omsorg  hjälpte stöttade och tröstade. 
Ylva Eggehorn har skrivit en dikt som jag vill dela med er. 
En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans 
med Gud. På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv fram. Han märkte att vid 
varje period i livet fanns spår i sanden av två par fötter. 
Det ena spåret var hans, det andra var Guds. 
När den sista delen av hans liv framträdde, såg han tillbaka på fotspåren i sanden. 
Då såg han att många gånger under sin levnads vandring fanns det bara ett par fot-
spår. 
Han märkte också att detta inträffade under hans mest ensamma och svåra perioder av 
sitt liv. 
Detta bekymrade honom verkligen och han frågade Gud om detta. 
Herre Du sa att den gången jag bestämde mig för att följa dig, att du aldrig skulle 
överge mig utan gå vid din sida hela vägen. Men jag har märkt att under de allra svår-
aste tiderna i mitt liv har det funnits bara ett par fotspår. Jag kan inte förstå, att du 
lämnade mig när jag behövde Dig ”mest.” 
Herren svarade: ”Mitt kära barn, jag älskar dig och skulle aldrig lämna dig under tider 
av prövningar och lidande. När du såg bara ett par fotspår – då bar jag dig. 
 
En skön sommar önskar jag dig.   Gösta Degerman 
 



  
  

Hajk. 
Onsdag 13 maj 
kl. 18.00 står vi 
då där på parke-
ringen, 16 scou-
ter och tre ledare. 
Vi är alla fullas-
tade med 
ryggsäckar, rep, 
presenningar, 
yxa, såg, mat, 
vatten - och 
kaffe! Målet är 
Kalahattens topp 
där vi ska bygga 
oss vindskydd 

och övernatta. Vi spanar upp mot den mörka himlen och undrar stilla om 
vi ska klara oss från det utlovade regnet men sen rycker vi på axlarna och 
börjar gå. Lite regn skadar oss inte. Det finns ju regnkläder! 
Sjulnäs EFS scouter, eller Salt Scout Sjulnäs som vi nyligen bytt namn till, 
har funnits i byn i mer än 40 år. Vi riktar oss mot barn i årskurs 3-6 och 
just nu är det ca 40-45 glada scouter som träffas varje onsdag kl 18 på 
scoutstugan vid Rokån. En gång per termin har vi hajk dvs en övernattning 
utomhus, och denna gång valde vi att låta åk 3-4 stanna vid stugan och 
sova i de vindskydd vi byggt där medan åk 5-6 fick utmaningen att gå upp 
till Kalahatten. Jag följde med åk 5-6. 
Det är rutinerade scouter vi har med oss. De allra flesta har varit på ett an-
tal hajker och läger med oss, allt från vinterhajk i minusgrader till vecko-
långt riksläger i Gärdsmark, Skellefteå, dessutom har vi träffats varje 
vecka i ett antal år. Vi känner dem väl och vet vad de går för. Ändå blir vi 
glatt överraskade över att högen med den gemensamma packningen är slut 
när vi vuxna till sist ska börja gå. Alla tar sitt ansvar för att sakerna ska 
komma upp till toppen och under vägen byter de packning med varandra 
så att den som burit tungt ett tag får vila. ”En scout är vänlig och hjälp-
sam”. 
Uppe på toppen blåser det. Snön ligger kvar på vissa ställen men vi ledare 
hittar en plats som är torr och ser ut att rymma oss alla och vi börjar sätta 
upp vindskyddet. Viktigt att få upp ett tak så att packningen inte blir blöt 
om det börjar regna.  De äldsta scouterna väljer att sätta upp ett eget, 



  
  upp vindskyddet. Viktigt att få upp ett tak så att packningen inte blir blöt 

om det börjar regna.  De äldsta scouterna väljer att sätta upp ett eget, mindre 
vindskydd en bit bort och traskar iväg med rep och presenning. Deras är 
klart långt innan vårat och vi är stolta ledare. 
Kvällen ägnas åt lek i skogen och utforskning av grottor. De som säger att 

barn bara sitter vid sina skärmar nuförtiden och inte klarar sig utan sina mo-

biler har uppenbarligen inte varit på scouterna. Det finns inte tid till det när 

det finns en hel skog att utforska! När det börjar skymma samlas vi runt el-

den och äter varmkorv. Vi har en liten kvällsbön och ber bland annat om att 

vi ska få slippa regn under natten. 

Tänk om man nu fått skriva 
att scouterna kryper ner i 
sina sovsäckar och somnar 
sött. Men icke det! Visst 
kryper de in i sina sovsäck-
ar men det är ett hiskeligt 
pratande och skrattande 
fram till kvart över ett på 
natten då de somnar. Då 
hade jag ändå fått order om 
att säga till 20 minuter in-
nan jag skulle säga till på 
skarpen att det var ”5 min 
kvar innan det ska vara 
tyst” – så de hinner kissa 

igen. Jag tror att scouterna känner oss ledare också… 
Efter en (mer eller mindre bekväm) natts sömn vaknar vi till strålande sol. 
Inte en regndroppe på hela natten! Det har däremot stormat och stagen till 
telemasten högst upp har vibrerat ordentligt men inte på vår sida av berget, i 
vår svacka är det vindstilla. En efter en börjar scouterna krypa fram, packa 
ihop sina sovsäckar och börja äta frukost. Vi ledare kokar choklad och 
småpratar. Lägret rivs och skräpet plockas ihop. Efter en kort samling vand-
rar vi ner igen till väntande föräldrar och vardag. När jag en timma senare 
sitter vid köksbordet och njuter av ägg och bacon ser jag de första regndrop-
parna mot fönsterrutan. Gud är god – speciellt mot scouter! 
    Lena Lyckander 

 
 



  
 



  
 

 
 
 
 
 

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

 Lister,  

 Tryckimpregnerat   

     Stolpar 

 Skruv och Trall. 

 Ved, valfri längd,  allt från små säckar till 

stora lass. 

 Välkomna!  C. FORSSMAN      TEL. 070 3698434 
 
 

  Lottas Catering 

 
 

Besöksadress: Hällgrensvägen 7     Tel: 070-
5090484 
Jag erbjuder Matglädje & Baktankar från Roknäs.  
 

Här kan du bl.a. beställa: 
Kall/varm mat, Buffe, Landgångar,Smörgåsar, Fikabröd, 
Tårtor, Smörgåstårtor, mm till vardag såsom fest. 
 

Under sommaren är det stor efterfrågan på mat & bak så 
boka gärna i god tid 
Ni hittar mig även på FB, Instagram och på min hemsida: 
www.lottascatering.se 
 
       Önskar er alla en trevlig sommar! Lotta m. personal. 
   
 

 
 

 KALATRÄ 



 

 

 FRITEATERN GER:  HAR TÅGET GÅTT ELLER…………… 

BYAGÅRDEN TIS. 25 AUG. KL. 19.00  ENTRÉ:  150:- INKL. FIKA
 
  

 
 
  

 

 

 

 
 
 
 
 

Det blir roligt, klurigt och musikaliskt. 
De är tre och av praktiska skäl därför bildat en trio. Deras första konsert är 
förlagt till Ofelhöjdens öde stationshus dit vi alla tagit oss i kväll. 
Det har repeterats på de olika akustiska instrumenten och de trängs i den 
tillfälligt iordningsställda logen. Det är dags att möta publiken, ta steget ut 
på scenen… Tankar och känslor i detta nu som måste få ta plats och reso-
nemang om sådant som driver oss framåt, eller stoppar oss, gör att deras 
premiärspelning kommer igång på ett helt annat sätt än vad som repeterats. 
Det är dock också en början och kan vara nog så bra om man är öppen för 
vad som händer och sker här och nu. Frågan ”Har tåget gått, eller…? Får 
ett antal dimensioner under föreställningens gång, som dessutom visar sig  
vara ett drömdrama där bara en så enkel sak som att gå ut i vedbon kan få 
ödesdigra följder.  
 
 
 
 



 

 
 

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 sommar-
numret. 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 


