Sommaren 2016

Foto: Ingemar Edström

Sommaren är alltid en bråd tid. Många projekt väntar på att genomföras och bara det faktum att ”det som göms i snö kommer upp i tö” skapar en hel del jobb för oss alla. Sommaren innebär ju också semester och
rekreation, men en undersökning har visat det arbetas som aldrig tidigare
just under semestern.
Vad gäller byaföreningen så är sommaren inte något undantag i det
fallet. Byagården är redan i full fart att målas om och sedan ska det gamla
uthuset rivas och ersättas med ett nybygge. Till detta hoppas vi i styrelsen
på frivillig bygghjälp och du kan läsa mera om detta längre fram i tidningen. I övrigt går sommaren i kända spår med alla aktiviteter som ni kan se
på sid. 5 och 6. Vi hoppas att tisdagarna blir torrare i år, förra sommaren
fick vi ställa in våffelgräddningen inte mindre än 3 ggr. på grund av regn.
”Den som lever får se,” är ett gammalt sätt att uttrycka sig, och det passar
väl bra så här inför sommaren.
Väl mött. Ingemar Edström ordf.

Omslagsbild: Ellen och Maja står startberedda inför midnattstrampen.

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

9.00-21.00
9.00-18.00

OK ROKNÄS

Välkommen in till oss!
Frågan är…
har vi piteås smaskigaste

mjukglass?
Du har väl inte missat att vi har nya
öppettider.
Måndag-Fredag
Lördag
Söndag

tel. 0911-240008

6.00 - 21.00
8.00 - 21.00
8.00 - 21.00

Sommarens
aktiviteter i Roknäs.
6/6 kl.11.00.Vår föreningsdag tillsammans med Sjulnäs
byaförening går av stapeln på
självaste nationaldagen. Sedvanligt prestigefyllt ankrace, dragkamp, underhållning och förtäring på Sandön.

14/6—16/8. Våffelgräddning på

Kalahatten.
Vårt populäraste sommararrangemang.
Lockar folk från när och fjärran. Ta med
släkt och vänner till en fin naturupplevelse. Tisdagar mellan 18.30 till 20.30.
Missa inte f.d. kommunalrådet i Luleå
Karl Petersen, som tors. 30/6 kl.12.00
besöker Roka Kvarn och berättar ur sin
erfarenhet som kommunalråd.
Torsdagar
30/6—4/8.
11.00-14.00
Paltservering på
Roka Kvarn. Man
bjuds inte bara på
palt, utan vi försöker också ge en
kulturell
upplevelse.
med

LOPPIS I ROKNÄS!

Söndagen 10/7
11.00—14.00.
Servering av fika, smörgås och varm korv i
Byagården!

Kom och fynda eller om du själv
vill sälja, ta kontakt med Catarina Strandberg. Tel. 070 3691330.

Midnattstrampen!

Fredag 8/7. Samling vid byagården
i Roknäs kl.19.30. Start 20.00.
Startkortet kostar 150:- för vuxna
och40:- för barn. Mat vid målgång
ingår. Vi åker den nya sträckningen över RåbäckenYttersta, Lillpite,
Sjulnäs och Roknäs. Ca 30 km.

Program på Roka Kvarn. Torsdagar kl.12.00 30/6– 4/8.
30/6
7/7
14/7
21/7
28/7
4/8

f.d. kommunalrådet Karl Petersen.
Vakant än så länge.
Dragspelarna Enar och Ivar.
Fiolmusik. Jacob och Ingemar.
Musik o Dansskolan
Trubadur Tony Berglund.

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

.

Det här magasinet är det kanske många som inte har observerat. Det
står bakom byagården och har sett sina bästa dagar. (om det funnits några
sådana) Nu ska det jämnas med marken i sommar, och en ny magasinsbyggnad kommer att uppföras på samma plats. Till detta behöver Byaföreningen hjälp av frivilliga något byggnadskunniga människor, som kan
tänka sig att ställa upp med ett eller annat dagsverke. Ekonomiskt bidrag
till maskiner och material har utgått från vindkraftsåterbäringen som
Svevind fördelar över Roknäs.
Känner du att du vill hjälpa till, ta kontakt med Tore Sundström.

OBS! Bortskänkes.
Byaföreningen har ett partytält som inte längre används.
Måtten ser du på bilden t.v. och
tältet är tänkt att i första hand
användas som solskydd. Bortskänkes till den som först tar
kontakt och visar intresse. Ring Ingemar Edström tel. 073 8026095.

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.

Där

jag nu bor är på den gård där jag föddes för 68 år sedan. Mina 6 första
skolår gick jag i skolan i Roknäs sen fortsatte jag på Centralskolan i Sjulnäs åk
7-9. Efter avslutad obligatorisk skolgång fortsatte jag på Yrkesskolan i Öjebyn
först ett år en kurs som byggnadsritare och sen kontorsutbildning ett år.
När utbildningen var klar fick jag jobb på Piteå Bokföringsbyrå och där
jobbade jag i ca 9 månader, därefter blev jag erbjuden jobb på Drätselkontoret,
(nu Ekonomikontoret) där började jag i mars 1967 (efter kommunsammanslagningen). I början jobbade jag med bokföring. (det var före datorernas intåg) Jag
bokförde på en stor Remington, man hade flera kortvagnar för varje konto var
ett kort. När vi flyttade till Stadshuset fick vi s.k. remstansar, det stansades hål
på en remsa och den stora rullen där det stansats hål på, skickade vi när månaden var slut ner till Kommun Data. Efter några dagar fick vi tillbaka kartonger
med listor som vi distribuerade ut till olika förvaltningar. När så datorerna kom
underlättade det jobbet mycket . Jag och en kollega fick åka runt till alla berörda
både inom Stadshuset och utanför för att hålla s.k. Mapperutbildningar- Det var
för att dom själva kunde kolla sina konton. Jag jobbade även med fakturering
och inkasso. Dom sista åren på Ek kontoret jobbade jag med kommunens lån
och avskrivningar.
Jag jobbade mer än 25 år på Ekonomikontoret och sen
sökte jag ett vikariat på Piteå Näringsfastigheter AB. ( som då hette Piteå Industrihus AB) På PnF har jag skött PnF:s bokföring och allt som hör till ett stort
fastighetsbolag. Vi hade ca 35 industri- och kontorslokaler. Dom sista åren fick
jag jobba med månadsuppföljning, budget, tertialbokslut och årsbokslut. Det
var väldigt intressanta arbetsuppgifter och där har jag jobbat kvar även efter
pensioneringen. Nu till tertialbokslutet pr 20160430 har jag jobbat en intensiv
vecka där med bokslut för våra dotterbolag. Den 15/1 2016 slutade jag så min
anställning där. .

Annars arbetar jag nu på Storstrand som ekonom ca 2 dagar i veckan. Det jobbet innebär bokföring och annat som hör till ekonomi och det är ett fritt och intressant jobb också.
Under mina verksamma år har jag även sålt Tupperware i två omgångar,
sammanlagt ca 18 år. Under många år jobbade jag som Gruppledare och hade
en stor och duktig grupp med säljare under mig. Det innebar 5 utlandsresor för
mig och min man.
1963 träffade jag min man Tore, och vi har fått 2 barn, en flicka och en
pojke och nu har vi 5 barnbarn. Och till vår glädje bor dom också i Roknäs. Vi
har även haft en fosterpojke och han har 3 barn.
Mitt stora intresse är familjen och barnbarnen förstås, dom är ju livets efterrätt!
Jag är också väldigt intresserad av handarbete, stickning och virkning.
Sommartid tillbringar vi mycket tid på Aspholmen i Jävreträsken där vi har vår
sommarstuga. Det har även blivit många resor till Norge och bl.a. Lofoten har vi
besökt 5 ggr.
Som medlem i byaföreningen har vi mycket på programmet sommartid,
bl.a. våffelserveringar på Kalahatten, paltserveringar i gamla Kvarnen, Midnattstrampen och Loppis genom byn.
Det känns roligt och meningsfullt att jobba i byaföreningen.
Gun Sundström.

Årsmöte.
Roknäs/Stockbäckens byaförening har som brukligt är i mars, hållit årsmöte. Man konstaterade att verksamheten har varit god och att uthyrningen av
byagården ökar stadigt. Antalet betalande medlemmar är också god.
En förändring har noterats i styrelsen. Susanne Bergstrand har slutat och
ersatts av Iris Svensson från Stockbäcken. I övrigt har återval skett. På sidan 1
hittar du alla namn och telefonnummer.

Sommar 2016
Café Syrenbersån
Caféprogram i syrenbersån vid Kyrkcenter
i Piteå med andakt, fika och musik. Onsdagar kl. 13.00. 6 juli: Sång och musik
med Musik- och dansskolan. 13 juli: Jenni
Lindberg från Love life. 20 juli: ”I tid och
rum” med Ylva Andersson och Karolina
Sandström.

Öjeby kyrka.

Välkommen till Öjeby kyrkstad
Välkommen 29 juni–5 augusti, öppet med
guidning mån-fre 10.00–19.00. Kyrkstadscaféet med våffelservering är öppet
13/7,15/7, 20/7, 22/7, 27/7 och 29/7, onsdag och fredag kl. 12.00 – 15.00.

Musik i sommarkväll
27–31 juli är det folkfest i Piteå då den
årliga gatufestivalen Piteå dansar och ler
äger rum. Piteå kyrka är öppen med Musik i sommarkväll. 29 juli 19.00: Folkmusikgruppen Jaerv. 30 juli 19.00: Konsert
med Lars Långströms kvintett. Fri entré.

Välkommen till Piteå kyrka
Välkommen 29 juni–5 augusti, öppet med
guidning mån–fre 10.00–17.00. Besök en
av övre Norrlands äldsta träkyrkor, Piteå
kyrka, mitt i centrala Piteå.
Rönnskärsdagen
Söndag 10 juli kl. 11.00. Gudstjänst i
Rönnskärs kapell med Lars-Åke Andersson och Maria Gustafsson. Efter gudstjänsten: allsång vid fyren kl. 12.00.
Öjeby kyrkmarknad
1-3 juli. På kyrktorget finns hamburgare,
kaffe och fika till försäljning. Behållningen
går till Svenska kyrkans internationella
arbete för att motverka torkan och svälten
i Afrika. Konserter under kyrkmarknaden:
Fredag 1/7 16.00 i Öjeby kyrka:
”Sommarljus” med Maria Gustafsson och
Anette Jernelöf. Lördag 2/7 16.00 i Öjeby
kyrka: Sommarkonsert med Maria
Sidorova, harpa, och Michael Neumann,
flöjt. Marknadsgudstjänst 3/7 kl. 11.00 i

www.svenskakyrkan.se/pitea
pitea.forsamling@svenskakyrkan.se

Piteå summer games
1–3 juli är det dags för den årliga fotbollsfesten Piteå Summer Games. Svenska
kyrkan är med som en av många arrangörer i Mixed Zone, en mötesplats med vattenbar, aktiviteter och tävlingar.

Havsbadskyrkan
Havsbadskyrkan är öppen mellan onsdagar och söndagar 16.00–21.00 under
perioden 1 juli–31 juli. Servering alla dagar. Mässa varje söndag kl. 19.00. Program: www.havsbadskyrkan.se
Sommarmöten
Möten i sommartid med musik, samtal och
gemenskap. 19 juni kl. 18.00 i Gråsträsks
kapell med Mats Björk och Rainer Lind.
26 juni kl. 11.00 på Svensbylijda med Lars
-Åke Andersson och Rainer Lind.
10 juli kl. 11.00 i Rönnskärs kapell med
Lars-Åke Andersson och Maria Gustafsson. 21 augusti kl. 18.00 i Gråträsks kapell med Mats Björk och Rainer Lind.

Välkommen till Sjulnäs bibliotek!
Våra sommaröppettider v. 25-33 (20/6-19/8):
Måndag
14 - 19
Onsdag 14 - 19

Ordinarie 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
Utställning i vår monter:
Emma Lundgren - Pennspår

Låna
och läs sex böcker – få en
egen!
För dig som är 7-12 år.
Hämta en blankett på biblioteket!
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

Till föreningar och intresserade enskilda personer verksamma i Kalamark, Stockbäcken och Roknäs.
Byabladet påminner om möjligheten för föreningar och enskilda att söka pengar till investeringar som kommer byarna och
dess innevånare till nytta och gagn. 3 föreningar har redan sökt och
beviljats med ansökt belopp. Ny möjlighet ges i och med en andra
ansökningsperiod. (se nedan)
Ansökningshandlingar finns att få hos Maritha Magnusson på
Infjärdens SK:s kansli. Noggrant ifylld ansökan underlättar för Rokådalens ek. förenings styrelse att bedöma och ta ställning till ansökan. Sista ansökningsdag är 30:e Okt. 2016 och inlämnas till Maritha Magnusson. Ansökan till föreningen innebär också att man blir
medlem i föreningen där medlemsavgiften är satt till 100:- /år. Den
ska betalas senast 30/9 2016.
Kontonumret är
8264-4 63079331-3
Välkomna med ansökan!

Styrelsen för Rokådalen ek. förening består f.n. av följande
personer.
Ordf.Ingemar Edström Vice ordf. Jan Jonsson
Kassör Ann-Kristina Lindberg
Ledamöter Maritha Magnusson, Christer Forsman .
Suppleanter Jonny Björkman, Jonas Södereld.

Ett nyfött barn luktar gott!
För någon vecka sedan var jag ner till Umeå för att få se, hålla och lukta på
vårt nyaste barnbarn. Hans namn är Albin, och är vårt åttonde barnbarn, en
söt liten pojke, ni kan förstå hur stolt jag känner mig. I dopritualet ber jag
med orden, ”Barnen är vår framtid, vår oro och vår glädje”. Det är ju så vi
känt det inför hans födelse. Den har varit kantad med läkarbesök och sista
veckan bodde praktiskt taget vår son och sonhustru på sjukhuset på grund
av olika komplikationer. Vi var rädda, oroliga och vi fullkomligt stormade
himlen med våra förböner för denne lilla krabat. Nu har jag fått se honom,
hålla i honom och lukta på honom. Det var en vacker syn, när han låg
tryggt i sin mammas famn, ovetandes om vilken uppståndelse och oro han
skapat.
Jag tänker att det är på ett liknade sätt Gud känner för dig och mig. Han
känner oro för oss, han vill bara vårt allra bästa. Han vill ta oss i famnen,
lukta på oss och krama om oss och viska kärleksord in i våra öron. Vi är
totalt ovetande om hur mycket problem vi orsakat honom. Vi kan ana det
vid korset när Jesus ropar ut, ”Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör”.
Vi kan läsa i Guds ord om den vedermöda som Jesus fick genomlida. Paulus skriver att vi inte kan fatta, längden, bredden och djupet i Guds kärlek
till oss.
Vi är inne i sommarmånaderna när du läser detta, en tid då vi gläder oss
över värmen och ljuset. Vi har olika planer på hur sommaren ska bli för
oss. En del planerar sin husvagnssemester, andra har sin sommarstuga att
ta hand om, andra har planer på att besöka släkten. Medan vissa bara tänker på att vila i en hängmatta eller sitta i en skön solstol och läsa en god
bok.
Hur vi än har för planer inför denna sommar har Gud en plan för dig och
mig. Han är som en orolig förälder som inte släpper sitt barn ur sikte. Han
vill ha sina barn nära intill sig. Gud planerar inför den stora semestern, den
stora friheten för alla sina barn. Han har ställt allt iordning inför den himmelska festen där vi ska få gå in i den eviga vilan, där all oro, sjukdom,
ångest ska vara borta. Där i det himmelska semesterparadiset där skiner
solen alltid eftersom det är Gud själv som är den evigt värmande ljuset.
Där får vi, liksom vårt barnbarn Albin, helt bekymmerslöst vila i Guds
famn och vara med i den stora skaran som prisar hans namn.
Jag önskar dig en skön sommartid och hoppas att du också tar med det
himmelska perspektivet i din semesterplan.
Gösta Degerman.
Allt gott
Gösta Degerman

Senaste nytt från Svevind.

NU HAR HELA MARKBYGDEN 1101-PROJEKTET FÅTT TILLSTÅND
FRÅN MILJÖPRÖVNINGSDELEGATIONEN.

Den 17 mars 2016 beslutade Miljöprövningsdelegationen inom Norrbottens län om ti
den tredje och sista etappen av det stora Markbygdenprojektet. Det innebär att hela p
fått tillstånd för genomförande.

Redan 2010 fick hela Markbygdenprojektet regeringens tillåtlighet med ett
antal villkor samt med en delegation till Miljöprövningsdelegationen vid
Länsstyrelsen i Norrbotten om fortsatt prövning av bolagets ansökan om tillstånd enligt miljöbalken.
Det känns stort säger Mikael Kyrk, operativ chef för Svevind som samtidigt
vill passa på att tacka alla duktiga medarbetare och alla andra runt om som
gjort detta möjligt.
- Projektet går nu vidare med nya förutsättningar (se länkad pressrelease
2016-02-03) och nya utmaningar.
Beslutet för tredje etappen hålls tillgängligt hos Miljö- och tillsynsnämnden i Piteå Kommun och på miljöskyddsenheten vid Länsstyrelsen i Norrbottens län.

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

Lister,
ÖPPETTIDER.
Tryckimpregnerat
VARDAGAR
07.00— 17.00
Stolpar
Skruv och Trall.
ÖVRIGA TIDER EFTER ÖVERVed, valfri längd,
ENSKOMMELSE.
allt från små säckar
till stora lass.
Välkomna! C.
FORSSMAN
TEL. 070 3698434

Rost-IT
Vid årsmötet kom förfrågningar ang. fibernätet i
Roknäs.
Inflyttning har skett och alla har inte tillgång.
Beslöts gå ut och be om en intresseanmälan för att få en
uppfattning om läget. Hur ser det ut för Er?
OBS! Detta är en intresseanmälan och inte något
bindande,men viktigt att vi får in det som underlag
för att se vilka möjligheter till eventuell utbyggnad
som behövs.
Hör av Er senast 7 augusti till:
Robert Enberg, Färgarevägen 7, 946 31 Roknäs
tel. 070-6598182, mail. robenb61@gmail.com
Företrädesvis via telefon.
Styrelsen för Rost-IT

Utdrag från ”Stilblommor och grodor” av Albert Holmkvist.
”Om Människan.”

Om vi röra oss i sydlig riktning från hjässan
komma vi till höfterna, vilka på somliga
människor behöva vadderas, samt till benen. Benen hålla kroppen i vädret och användas emellanåt till att gå med. Åker man
automobil, upptaga benen en betydlig plats,
som kan användas på bättre sätt. Fästade
vid benen äro fötterna. Somliga sorters fötter äro kalla. De kunna vara kalla av födelsen eller bliva det med åren. Foten användes att sparka boll med samt till skodonen.
På övre ändan av huvudet hänga armarna ner och sluta med händerna, vilka
man vanligen inte vet var man ska göra av.
På ansiktet sitter huden fästad. Ansiktsmassörer och skönhetsmedelsfabrikanter tjäna mycket pengar på den. Den duger

att måla på och dekorera.
Mellan skelettet och skinnet finnas musklerna, vilka hålla ihop skelettet
och hindra det att falla ur kroppen. De sätta oss även i rörelse.
Omsorgsfullt inpackade och allesammans liggande innanför oss hava vi
hjärtat, levern och lungorna. Även gallan hava vi där. Hos somliga människor är
gallan synnerligen stor och gör dem på dåligt humör.
Dessa inälvor äro huvudsakligen avsedda för de personer som äga dem,
men de tjäna även till levebröd för läkarna.—
I en annan uppsats om samma ämne heter det: Människan består av ett
långt ben som räcker från hjässan ner till fotabjället, men för att mänskan skall
kunna sitta är detta ben brutet på mitten, eljest hade hon fått sitta stående.

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

eller

Vi tackar alla som lämnat bidrag till det här sommarnumHAR 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
ret. Vi tackar också våra annonsörer som gör det möjligt att ge
ut vårt Byablad.

