
 

   Sommaren 2017 



 

 
 

 

 En ny sommar ”står för dörren” och sällan har väderleken och tem-
peraturen, (den blygsamma) varit så aktuell och ett ständigt samtalsämne. 
En period som kommer med normal sommarvärme låter  den långa och 
kalla våren  bli ett minne blott. Låt oss i stället glädjas åt att vi bor i en 
landsända med tillgång till rent dricksvatten , till ren luft att andas och med 
avstånd till vår samtids naturkatastrofer. Även katastrofer förorsakade av 
människan i dess mest avskyvärda skepnad i form av terrordåd, tycker vi 
känns avlägsna vår vardag, men ingenting ska tas för givet. Människor i 
den omedelbara närheten av en terrorhandling kan alla känna hur det mesta 
inte betyder något, utan att det är människor och relationer till dessa som 
är det verkligt väsentliga. 
 Efter den lite djupsinniga inledningen får vi i byaföreningen hälsa er 
alla välkomna att besöka våra sommararrangemang, allt från det ”gamla 
vanliga,” våfflor och palt till loppis och cykeltramp. Varför inte ta fram 
och smörja kedjan på er cykel och ställa upp och cykla sträckan Roknäs- 
Yttersta-Roknäs. Läs mera om allt detta i vår tidning. 
  Väl mött: Ingemar Edström red. och 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.      



 



 

 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                                  

 Frågan är… 
 har vi piteås smaskigaste  

 mjukglass? 



  

 Vad händer  Sommaren 2017 i Roknäs? 
 
 Liksom vi gjort i många år nu så startar vi byaföre- 
  ningens sommarverksamheter med  
 

     Våffelkvällar på Kalahatten! 
 Start tis. 13/6 t.o.m. tis. 15/8 kl. 18.30—20.30. 
 

  Paltservering på Roka Kvarn 
 
 Start: Tors. 29/6 t.o.m. Tors. 3/8 mellan 11.00—13.30. 
 

         VÄLKOMNA! 



 

Som vanligt försö-

ker vi ordna med någon typ av underhåll-



    Midnattstrampen  Roknäs-Yttesta-Sjulnäs-Roknäs. 

    Fredagen 7/7  
  Längd: 30 km. Start kl. 20.30 från Byagården. 
  Startavgift: 150:- för vuxna, 40:- för barn. 

  Mat ingår och den väntar vid målgång. 

   BYALOPPIS GENOM ROKNÄS! 
 Obs! Dag och tid! Torsdagen 13/7 14.00—18.00. 
 Paltservering i Byagården. Kontakt: Catarina Strand-
 berg tel. 070 3691330.   
  



 

  Gemensam föreningsdag med ankrace. 
         Tisdagen 4 Juni. 
  
 11.30  Försäljning av ankor på byacentret. 
 12.00 Dragkamp mellan byarna på bron. 
 12.30 Anksläpp från bron över Lillpiteälven. 

 

       Alla välkomna! 
 

      Byaföreningarna i Sjulnäs och     
        Roknäs/Stockbäcken. 
  



 
 
 

 Vår Roknäsprofil i det här sommar-

numret är Åsa Wilen, barnbibliotekarie 
och en person engagerad i många olika sam-
manhang. Hon berättar här och skriver  om 
sig själv. 
 
 
 
 
 
 

 
 Om jag hade all tid i världen, då skulle 
jag dansa. Bugg, foxtrot, schottis, hambo och tango, ja allt skulle jag ta 
mig an. Mellan danserna skulle jag träna kampsport, företrädesvis aikido, 
men karate skulle också vara kul att blanda in. Och köra motorcykel till 
och från alla danser och träningar, helst en fin liten Honda Shadow. Med 
all tid i världen, då skulle jag även hinna med att vara aktiv i byaförening-
en, för det skulle vara kul. Få lära känna byborna bättre, och delta i eve-
nemang som föreningen ordnar. Sen skulle jag fråga scoutledarna om jag 
fick vara med på deras aktiviteter, och träffa alla fina scouter som vi har 
här i byn. Följa med på scoutläger skulle jag också göra. Spela mer på 
mina instrument, flöjt och piano, och kanske gå med i en orkester. Eller 
hitta någon att spela duetter med, det vore roligt. 
 Sjunger i kyrkokören det gör jag redan, om än jag har fått prioritera 
bort det under det sistgångna året för att mitt engagemang inom Zonta 
International har tagit över tillfälligt. Tyvärr så har man ju inte all tid i 
världen som vanlig dödlig, och då gäller det att välja och välja bort så att 
man orkar med. Kyrkokören känner nog de flesta läsare till, den som övar 
i Infjärdens kyrka på torsdagarna och som sjunger så fint på gudstjänster-
na. Men Zonta, där tror jag att ni hajade till litegrand. 
 Zonta International är en internationell organisation som består av 
personer i olika yrkesgrupper. Vi arbetar för att stärka kvinnors ställning 
genom stödjande insatser och påverkansarbete, som t ex insändare i tid-
ningen. Ni kanske har läst något som jag har skickat in under årens lopp? 
Jag har varit stolt medlem där sedan 2004, och har haft olika förtroende-
uppdrag i Luleå Zontaklubb. Sedan förra sommaren är jag sk area 
director, vilket innebär att jag är ansvarig för de fem zontaklubbarna som 
ligger i norra Norrland, samt medlem i distriktstyrelsen. Vårt distrikt består av Sve-
rige och Lettland. Det är spännande, intressant, roligt och utvecklande, och har gett mig 



 uppdrag i Luleå Zontaklubb. Sedan förra sommaren är jag sk area 
director, vilket innebär att jag är ansvarig för de fem zontaklubbarna som 
ligger i norra Norrland, samt medlem i distriktstyrelsen. Vårt distrikt be-
står av Sverige och Lettland. Det är spännande, intressant, roligt och ut-
vecklande, och har gett mig vänner över hela världen.  
Jag är född och uppvuxen i Höglandsnäs utanför Piteå. Efter några år i 
Paris, Umeå och Tromsö flyttade jag år 2000 hit till Roknäs, där jag bor 
tillsammans med min man Kent och våra två barn, Felicia 12 år och Ben-
jamin 9 år, samt en kanin. 
 Yrkesmässigt är jag utbildad barnbibliotekarie och sedan 2003 är 
jag ansvarig för barnverksamheten på Piteå Stadsbibliotek samt för biblio-
tekets sociala medier. Innan dess arbetade jag som musikbibliotekarie på 
Musikhögskolan i Piteå och på Tromsö folkebibliotek. Jag har ett roligt 
och varierande jobb och älskar att läsa, vilket förstås är rätt så praktiskt. 
Ingen dag är den andra lik, och man lär sig något nytt varje dag, mycket 
tack vare alla spännande frågor från besökarna. 
 Familjen är väldigt viktig, och jag tillbringar gärna tid tillsammans 
med min man och/eller mina barn. Yoga är numera en del av min vardag, 
men den har fått stå tillbaka sedan jag för snart två år sedan blev medryt-
tare på min systers häst (det var det där med att priorietera, igen). Det är 
fantastiskt roligt att få hålla på med hästar igen, men jag har även upptäckt 
att kroppen inte riktigt tål lika mycket nu som när jag var 15. Under hel-
gerna försöker jag även hinna med att gå i kyrkan här i Infjärden. Kanske 
är det från kyrkan som jag har fått ett av mina viktigaste ledord i livet: 
”Du ska göra mot andra så som du vill att de ska göra mot dig”. Det är 
inte helt lätt att leva upp till, men jag gör mitt bästa. Sen ska man vara 
snäll mot sig själv också, och ett sätt att vara det är faktiskt att tvinga sig 
själv att välja ut några av alla aktiviteter man vill hålla på med. För man 
har inte all tid i världen. 
 
 
 
 
 

        Styrelsen i Roknäs/Stockbäckensbyaförening 
       önskar alla en riktigt varm och bra sommar! 
 



 

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. 
 
 
 
 

  



 En dag på stranden! 
Vi besökte vår son och hans lilla familj i Umeå under några av de varm-
aste dagarna i juli förra året. Det var en liten fel bokning kan tyckas, att 
sätta sig i bilen, när vi i stället kunde ha varit i båten. Men det var den 
enda helgen de var lediga och vi kunde vara tillsammans och få möjlighet 
att rå om Nora vår sondotter och hennes alldeles nyfödde lillebror Albin. 
Värmen tvingade ut oss till ett av Umeås havsbad, där lilla Nora kunde 
springa obehindrat i det ljumma havsvattnet. Jag själv lade mig ner på en 
filt där jag kunde se hur frugan och sonen lekte roliga vattenlekar med 
barnen. Jag blundade och hörde bruset från havet, tog in dofterna och 
även det rop och stoj av glada barn och föräldrar som fanns där på stran-
den. 
Jag är inte någon som brukar tjuvlyssna på andra, men där jag låg och 
blundade, hörde jag röster med skånsk eller småländsk dialekt. Jag hörde 
även den lite släpiga Daladialekten men också den speciella nasala Umeå 
dialekten. 
Det pratades om vädret och värmen, men också en intressant konversation 
och utläggning, om hur dåliga männen var på att lyssna och vara delaktiga 
i ett samtal. Om de bara visste att där i sommarhettan låg jag, en man, och 
tjuvlyssnade på deras samtal om män som hade svårt att lyssna. Tänk om 
de visste att deras konversation fick mig att tänka på vad jag skulle kunna 
skrivas om i Roknäsbladet. Mina associationer fastnade, att en dag, så ska 
alla folk och språk, samlas i en väldig lovsång till Gud som skaparen och 
frälsaren. Då ska det brusa av lovsång i himmelen av alla folk stammar 
och språk. 
”Härligt sången där skall brusa stark som dånet av ett vattuflod”. (psalm 
300)  En dag ska vi Pitebor, Roknäsbor, Umebor, Skåningar och Dalmasar 
sjunga tillsammans en lovsång som aldrig skall tystna. Då ska vi få upp-
leva det som CH. Lövestam skriver i psalmen 766. ” Jag tror på en Gud 
som är helig och varm…. Som gråter med mig…. Som vill skratta med 
mig… och som lever med mig när jag dör.” Det kommer att bli en härlig 
sommar där hemma hos Gud, en sommar som aldrig tar slut och där Gud 
själv är solen, värmen och ljuset. 
Bruset från folkhavet kommer då att bara ha en enad vilja att prisa Jesus 
Kristus som Herre och kung. 
Så kan en dag på stranden forma tankar hos en tjuvlyssnade predikant. 
En skön sommar 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,  
 Tryckimpregnerat   
     Stolpar 
 Skruv och Trall. 
 Ved, valfri längd, 
 allt från små säck-
ar till stora lass. 
 Välkomna!  C. FORSSMAN      TEL. 070 
3698434 
 

 ÄR DU INTRESSERAD AV STUDIECIRKEL ? 
 
Byaföreningen vill erbjuda studiecirklar i samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan. 
En cirkel ska vara minst 3 personer och minst 3 träffar. 
Byaföreningens förslag på cirklar 
 
Sticka eller virka 
Yoga 
Jägarexamen 
 
Vad skulle du önska ? 
Kom med fler förslag eller en intresseanmälan till Margith Ström  
 070-393 82 65 
 
Du kan läsa mer om studiecirklar på www.sv.se/norrbotten 
 
 

       

 

      ÖPPETTIDER. 
    VARDAGAR  07.00— 17.00 
 
  ÖVRIGA TIDER EFTER ÖVER-       

ENSKOMMELSE. 

 KALA-



 



 

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 möj-

ligt 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 bi-
drag publiceras 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 



 


