Vintern 2014

Almanackan visar att det är den 18:e November när jag skriver den här
s.k. ledaren. Liksom förra året den här tiden så håller sig den ”riktiga vintern”
på avstånd. Den årstid som förknippas med snö och kyla. Vädret är som vanligt ett allmänt samtalsämne och diskussioner om miljöförstöring, kontra återkommande naturliga växlingar i nederbörd och temperatur ger stoff till våra
samtal. Säkert är dock, att brukar du promenera och ännu inte skaffat broddar
så är det hög tid att göra det. Gångarens dubbdäck med andra ord.
I Oktober månad ”firade” vi ett år med vår nya byagård. Allt med det
nya huset har varit enbart positivt. Uthyrningen av lokalen har ökat markant
och en del investeringar har gjorts. Projektor för bild– och filmvisning, tillhörande filmduk, uppfräschning av rummen på 2:a våningen och lite annat
smått och gott. Dessutom disponerar vi numera en stor parkeringsplats för
besökare. Målning av fasaden väntar men får av naturliga skäl anstå till sommaren.
Så, välkommen att hyra vår byagård om du har behov av en stor lokal.
Varmt välkommen också på våra arrangemang under året.
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
Roland Dahlberg
ledamot
tel. 241012
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.

9.00-20.00
9.00-18.00
9.00-18.00

OK ROKNÄS

Välkommen in till oss!
VI ÖNSKAR ALLA VÅRA
KUNDER EN GOD JUL
OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

Öppettider:
Måndag– Fredag 7.00 - 21.00
Lördag—Söndag 9.00 - 21.00
Tel. 0911-240008

TEL. 0911-240008

VÅR

JULGRAN.

Seden att pynta en julgran är ungefär 500 år gammal, och härstammar från
Bayern. På den tiden var julgranen inte dekorerad med kulor och ljus, utan kakor, nötter och godis. När julen var över fick barnen plundra trädet och äta sig
proppmätt på alla goda saker.
Efter en tid började seden att sprida sig i Europa. Den första julgranen i
Norge tex kunde vi läsa om 1822. Det var då fängelsets direktör Petersen från
Christiania berättar om en fröken Wienshenk som tog med sig denna sed från
Tyskland och hur konstigt han tyckte det var. Efter som åren gick spred
sig seden i alla hem, och i dag räknas det som en del av julen att ha en gran. I
Sverige hör vi om första rapporterade granen i 1741, men det dröjde länge innan
seden spred sig utanför herrgårdarna.
Kyrkan uppskattade som förväntat inte denna sed att ta in en gran och pynta
den, det ansågs som avgudadyrkan. Seden att gå runt granen och sjunga var heller inte det någonting som sågs med glada ögon. Men faktum är att kyrkan var
tidigare ute att bannlysa symbolik förknippat med träd.
Långt innan kristendomens intåg eldade man bål vid heliga träd. Denna tradition
blev bannlyst av kyrkan vid år 452. Och Karl den stora bannlyste seden i sin
bok Capitularia vid år 800. I hedens tid hade man ett konstgjort träd, en påle
med sidogrenar, dekorerat med levande ljus. I dag har svenskarna ett minne av
detta i den trearmade ljusstaken. I en Frankisk text från 1200 talet hittar vi beskrivningar av ett grönt träd med brinnande ljus. Sen hör man inget mer förrän
vid 1600 talet i Alsace, där man tar in ett träd och dekorerar med kulörta pappersfigurer, kakor, frukt, godis, socker och glitter.
Går vi till medeltiden hittar vi ett Paradisträd, en gran som stod vid kyrkans ingång 1 och 2 november, på alla helgons dag och alla själars dag. Trädet
blev dekorerat med kulor som representerade de dödas själar.
Slutligen har vi det som kallast adventsträdet. Från 1:a december till julafton
stod ett träd i kyrkan och varje söndag tändes ett ljus för alla dom dagar som
gått. Vid julafton brann 24 levande ljus i trädet, och således räknades det ned till
julen. Denna tradition överlever i dag i dom 4 adventsljus
vi tänder, samt dom ljus vi sätter på julgranen varje år.

Byaförening = Levande landsbygd, eller???
Roknäs/Stockbäckens byaförening är en förening med visionen att hålla byn
levande. Det anordnas våffelkvällar tisdagar uppe på Kalahatten, från Juni—
Augusti. Torsdagar serveras palt på Kvarnen under 8 veckor om sommaren. Det
anordnas Loppis genom byn, cykeltramp, konserter, pubkvällar, adventsfika och
nu även försök med ungdomsverksamhet, allt av en tillsynes outtröttlig styrelse
och ett litet antal frivilliga medhjälpare.
Byaföreningen har även köpt en ny fastighet centralt belägen i byn. Vår
ambition var/är att kunna få in pengar till att göra mindre reparationer och förändringar i huset, allt för att höja trivselfaktorn.
Vi tror nämligen att om vi håller byn levande, så hjälper vi till att göra vår
by attraktiv så att familjer vill köpa hus och flytta hit.
Men… är det verkligen det byborna vill??? Vi i styrelsen börjar tvivla när
vi ser att antalet som betalar medlemsavgiften blir färre och färre. År 2014 betalade endast 66 hushåll.
Vi i styrelsen känner att vi behöver hjälp av er bybor, först genom att ni
betalar medlemsavgiften. Sen gärna frivilliga som kan hjälpa till vid våra arrangemang någon gång, då och då.
Med detta lilla inlägg hoppas vi att ni förstår att ni är viktiga. Om vi ska
få Byagården att gå runt måste vi hjälpas åt.
VI TACKAR PÅ FÖRHAND!
Styrelsen genom Maria Engman, Catarina Strandberg.
Vi söker Saccosäckar till en billig penning, helst gratis, till vår Byagård.
Detta till vår ungdomsverksamhet (filmkvällar.)
Hör av er
till Catarina, tel: 070-3691330.

Har du som privatperson eller i din förening tankar på projekt som kan komma våra byar till gagn?
Rokådalens ekonomiska förening som handhar byapengen från vindkraften, låter meddela att efter årsskiftet kommer en i sammanhanget blygsam summa att
tilldelas våra byar. Information lämnas av Jan Jonsson tel. 070-6767981 eller
Ingemar Edström tel. 070-8026095.

Behöver du hjälp
med målning av
PANELTAK
-ring oss!

Nyttja rotavdraget!

Alla tapeter 25% rabatt.
Mattläggning av våtrum utföres.
Öppettider
Mån.-Tors. 16.00-19.00
Fredag
16.00-18-00

Vägskylten BRÖSTFALLET stulen!!

Skylten som visar vägen till Bröstfallet har försvunnit i sommar, stulen
för tredje gången!
Bakgrunden till att vägarna i byn skulle skyltas upp var ett krav från
kommunens sida. Det var nödvändigt för att räddningstjänst och ambulans
lätt skulle hitta till platsen om det inträffat en olycka av något slag. Kommunen bekostade skyltarna och vi fick sätta upp dom själva. Detta skedde när
Per-Olof Karlsson var ordförande för Roknäs Vägsamfällighet.
Skylten försvann och även röret som den var fastskruvad i. Sune Lindström ordnade då en ny skylt som vi satte upp, även den blev stulen.
Ove Johansson som kunde fixa det mesta lovade då att tillverka en
skylt som man inte lätt kunde skruva loss, han svetsade fast den i röret!
Men nu i sommar var det dags igen, skylten verkar ha brutits av.(se bilden)
Att ha en vägskylt till Bröstfallet är viktigt eftersom det är ett populärt utflyktsmål, inte bara för byns befolkning
utan för boende i hela Pitebygden. Det är
även nödvändigt att ambulans och brandkår snabbt hittar till platsen om något
händer.
Vi tar gärna emot tips om det är
någon som vet.
Text: Lars Hedström
Foto: Curth Svedberg

Efter förra vinterns istid på vägarna uppvaktade byaföreningen
Piteå kommun om möjligheten att få sandlåda
till byn. Denna önskan har nu infriats och vid
byagården finns sand att hämta för isiga gårdsplaner och infarter.

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.
Vi finns på
Hängbrovägen 10 i Lillpite ● Tel 070 – 360 57 25

Willy Lundberg från Stockbäcken.
Innehavare av firman ”Hugg & Stubb.”
Text och foto: Ingemar Edström

Willy som räknar sig som äkta Pitebo är egentligen född i Jämtland.
Efter att ha tillbringat sitt första levnadsår på barnhem kom han som ettåring till Stockbäcken och paret Anny och Wilhelm Lundberg. Själv säger
Willy att bättre föräldrar än de två går inte att tänka sig. ”Aldrig ett hårt
ord i hemmet, varken mellan mina föräldrar eller till mig, fastän jag nog
skulle behövt tillrättavisning då och då. Jag ser med största tacksamhet tillbaka på min uppväxtmiljö.”
Låg- och mellanstadiet avverkades i Stockbäckens skola. Numera
riven men på den tiden (60-talet) fick många barn sina första lärospån i
Stockbäcken. ”Jag trivdes bra i skolan, var väl inte den flitigaste eleven
kanske. Däremot hade vi en sträng men rättvis lärare. Det kändes okay då,
och så här i efterhand förstår jag mera hur värdefullt det var.” På min fråga
berättar Willy att fritiden ägnades åt verksamhet som de flesta känner igen
sig i. Ishockey, skidåkning för att nämna några. ”Hockeybanan spolades av
brandkåren, skridskorna tog man på hemma och sedan åkte man längs
vägen till banan. Jag tyckte dessutom om att hjälpa till hemma i jordbruket
med diverse sysslor.”
Högstadiet avverkades i Sjulnässkolan och Willy räknar upp en del
av sina gamla lärare. ”Bra lärare hade vi förmånen att ha också i högstadiet.” Skolgången gick sedan vidare med yrkesskola i Öjebyn. Rep, smed
och svets var hans ämnen i 2 år. Efter avslutad skolgång sökte och fick
Willy arbete på IVAB. 69-70 jobbade han där, sedan väntade ”lumpen” på
F 17 i Blekinge. Efter 3 månader, förflyttning till F 21 i Luleå. Efter avslutad militärtjänst träffade Willy en kvinna och tillsammans gick resan till
Umeå. 1973 föddes deras gemensamma dotter. ”Förhållandes tog slut –78
och därefter flyttade jag tillbaka till Piteå.” Arbetade på BPA industri fram
till 1990. Under den tiden träffade han Ulla, sin nuvarande fru och de gifte
sig 1985

sig -85. ”Vi byggde också hus och tog hand om mina föräldrar som bodde i
ett gårdshus på tomten.”
Willys arbete innebar en hel del bortavaro från hemmet, ofta tillbringades arbetsdagarna på annan ort runt om i Norrland. En längre vistelse genom jobbet blev det också i Thailand. ”Spännande och intressant att möta
en annan kultur på det sättet, och man inser snabbt hur väl och bra vi har det
här hemma.” Det torde inom parentes vara många av oss som kunnat konstatera detta genom resor till andra länder och kulturer.
1987 föddes Fredrik och 1990 kom Ida. Det året konstaterades att
Willy led av astma med sjukskrivning som följd. Arbetsträning väntade och
det var genom den som han kom till Framnäs Folkhögskola. ”Jag började
1990 och har jobbat heltid fram till förra året då jag gick ner i tjänst. Jag
trivs verkligen med mitt jobb, bra arbetskamrater och en förmån att ha en
arbetsplats med kontakt med så många fina ungdomar.”
Fritiden då, undrar jag? Willy pekar på en bjässe till hund och ett par
katter på köksgolvet och menar att djur är något som både han och frun
tycker om.
Vi bybor, både i Roknäs och Stockbäcken känner nog Willy bäst genom firman ”Hugg & Stubb.” Vi ser titt som tätt hur han kommer genom
byn med något av sina stora fordon lastade med ris och träd som fällts någonstans i kommunen. Det är minsann inte bara i Infjärdensområdet som
Willy har sin kunder, utan i stort sett hela kommunen. ”Jag startade den här
verksamheten mera som en hobby, men nu har jag hållit på i 3 år. Jag röjer
och fäller träd åt folk. Det kan också vara mera skogsarbete där jag hugger
”på rot” som det heter. Allra viktigast för mig är att folk är nöjda med mig
och mitt arbete,” säger Willy. Om något år blir jag pensionär och då är det
fullt möjligt att jag utvidgar företaget. Jag hoppas naturligtvis att hälsan står
mig bi. Det här jobbet är ju verkligen ett fysiskt arbete och man får vara
tacksam så länge det går.”
Undertecknad red. för Byabladet kan intyga genom egen erfarenhet att
firma ”Hugg & Stubb” jobbar både snabbt och noggrant, och kan liksom
Byaföreningen ansluta sig till den nöjda krets av kunder som vår tidnings
Profil driver.
Vi säger; Lycka till fortsättningsvis!

SVEVINDS BIDRAG TILL ENERGIOMSTÄLLNINGEN NÅR MILJARDNIVÅ.
Under söndagen den 5 oktober 2014 firades det när Svevind passerade en totalproduktion av 1 TWh eller 1000 000 000
KWh vilket motsvarar:






elförbrukningen för att köra en elbil
som drar 2 KWh/mil 500 000 000 mil (tur och retur planeten Mars)
Eller elförbrukningen för att driva alla Sveriges tåg. Tunnelbanor och
spårvagnar under 5 månader
Eller totalförbrukningen av el under ett år i en stad av tex. Luleås storlek
Eller årsförbrukningen av hushållsel i ca 250 000 lägenheter.

I markbygden har också 4 ekonomiska föreningar bildats: Kost Vind ek. förening, Markbygden 2008 ek. förening, Lillpite Älvdals ek. förening och Rokådalens ek. förening. Bygdemedel som genererats från vindkraftsparken i
Dragaliden går initialt till Kost Vind ek. förening (Koler/Storsund) i enlighet
med avtal med alla föreningar.
Kost Vind har bland annat mottagit ansökningar om en uppbyggnad av grillplats för allmänheten, stöd till byastugor, upprustning av skoterleder och
utplantering av fisk. Flertalet projekt har realiserats, däribland upprustning
och underhåll av skoterleder och en grillplats i Brännträsk. Det senaste årets
peng har öronmärkts för utbyggnad av bredbandet. Fiberkabel var redan indraget till byn tack vare vindkraften och nu kan föreningen bidra med nästa
steg, att ansluta bredbandet till hushållen. ”Det känns som en väldigt bra sak
som pengarna går till, då bredband både ger nytta till boende, företag och
turister i bygden,” säger Majvor Sjölund, Kost Vind ek. förening.
Svevind tycker det är härligt att se vilket engagemang det finns för byarnas
utveckling och är stolta över att vara en liten del i den!

UTSTÄLLNINGAR:
Vecka 47-48:
Sydda och broderade örngott
(Åk 6 Sjulnäs & Böle)

NYHETSBREV
Prenumererar du
på vårt nyhetsbrev?
Här får du information om utställningar, evenemang,
nya böcker och filmer mm.
Lämna din epostadress om du
vill vara med på sändlistan!

PS. Kom ihåg att meddela
om du bytt epostadress
- en del av våra utskick
kommer i retur...

ORDINARIE ÖPPETTIDER
Måndag, onsdag
Tisdag, torsdag
Fredag

13-19
13-17
13-16

Vecka 47 och fram till jul:
Haikudikter
(Åk 6 Sjulnäs)
Hela december:
Adventskalendrar
(utlånade av
Annsofhie Wiklund)
Vecka 49-50:
Piteå kommuns
mångfaldsarbete

JULÖPPETTIDER
Måndag 22/12
Tisdag 23/12

13-19
13-16

Måndag 29/12
Tisdag 30/12

13-19
13-16

Fredag 2/1

13-16

Övriga dagar stängt
PS. Vi finns på Facebook:
www.facebook.se/
sjulnasbibliotek

Fr.o.m. 7/1 återgår vi
till ordinarie öppettider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
Telefon: 69 72 59
Adress: Gamla Sjulnäsvägen 8B
E-post: sjulnas.bibliotek@pitea.se

För medlemsskap kontakta Robert Öhrwall
tel. 073 8413762

ROKNÄSREVYN gör ett uppehåll.

”Vi väljer att ta en paus i vårt arbete med Roknäsrevyn och får tillfälle
att ladda batterierna i år i stället. Vi kommer givetvis igen nästa år. Och hoppas att vår trogna publik inte glömmer oss.” Så säger samfällt medlemmarna
i ROKNÄSREVYN.

Adventsfika med
många sorters fikabröd.
Söndagen den 7/12 kl. 14.00.

VARMT VÄLKOMNA!
ROKNÄS/STOCKBÄCKENS BYAGÅRD

Roknäsvägen 190

Styrelsen.

Cafeét: Kringtorpsv1, gula huset mittemot Sigvards - Tel 0911-271 273
Catering: Hällgrensvägen 7, Roknäs - Tel: 070-5090484
Café & mer... öppettider inför advent & Jul.
Vi förbereder oss inför Julmarknad på Fagervik.
Av den anledningen har Cafeét förändrade öppettider vissa dagar
Fredag 28/11: 11-14 Lördag 29/11: Stängt
Vi hälsar er välkomna att besöka oss på Julmarknaden på Fagervik där vi kommer att sälja mat & bak ( vi står i sporthallen)
Marknaden har öppet: lörd 29/11 kl 10-16, sönd 30/11 kl 12-16
Torsdag 4/12: Handarbetscafé 18:30-20:30
Vi träffas och har trevligt, om du vill, ta med ett handarbete/pyssel eller kom
som du är! Då det är begränsat med platser samt för att beräkna fika anmäl om
du är intresserad av att komma. Anmäl till Lotta på tel: 070-5090484. (anmälan
är Inte bindande)
Extraöppet på cafeét under december.
Fredag 5/12: 11-14
2:a advent 7/12: 12-15
3:e advent 14/12: 12-15
4:e advent 21/12: 12-15
Julafton - Juldagen - Annandagjul Stängt

Övriga dagar i dec.
Onsdagar 14—19
Torsdagar 11—15
Fredagar 11—16.30
Lördagar 11—15

Önskar du beställa julmat eller julfika?
Hör av dig i god tid till Lottas Catering på tel 070-5090484
Önskar er alla en fridfull adventstid & Jul /Lotta med personal

Klippa gräs eller skotta snö?

I början på 1990 talet bodde vi i Hortlax. En av dessa förvintrar minns jag att vi
plockade fram gräsklipparen. Det var barmark vid Lucia och vi klippte gräsmattan, i ljuset av stjärnan som hängde i köksfönstret. Gräset behövde förstås inte
klippas, men det var kul att få göra det och dokumentera en lite udda företeelse.
Jag menar, hur ofta kan vi klippa gräset till Lucia?
Snön den kom till slut, och visst vi fick en vit jul med mycket snö. Nu när jag
flyttat in till stan och bor i en lägenhet behöver jag inte bekymra mig om snöskottning eller gräsklippning. Men det jag saknar är de tysta, sköna, vinterkvällarna, när frugan tog mig under armen på en vinterkvällspromenad, för att titta
på grannarnas advents och julsmyckning. Det lyste så vackert vid varje hus av
änglar, stjärnor och tjusiga ljusslingor. Visserligen gör vi på ett likande sätt även
här i stan, men tystnaden, när man enbart hör knarret från den kalla snön och
sina egna andetag, där varje utandning snabbt blir till ett litet ismoln som läger
sig över skägget. Det saknar jag. Här i stan är det aldrig så tyst som på landet.
En mörk natt utanför Betlehem, satt några herdar vid sin lägereld. Tystnaden
hade lagt sig över nejden. Det enda som hördes var sprakandet från elden och
något svagt bräkande från fåren. Vissa teologer menar att de vaktade fåren som
skulle användas till offerdjur vid de stora högtiderna i Jerusalem.
Helt plötsligt bröts tystnaden och mörkret. De överrumplades av änglabesök.
Herdarna blir oerhört rädda av det enorma ljusflödet, från dessa änglar. De får
höra om att ett under har skett i Betlehem. Änglarna säger att de ska gå in till
staden och finna ett nyfött barn, som är lindat och ligger i en krubba. Herdarna
lyssnade till änglarnas proklamation. ”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt
dem han har utvalt”.
När änglaskaran försvunnit skyndade de in till Betlehem för att se vad som hade
hänt. De mötte Maria och Josef inne i ett stall. Där i en krubba, i en matho, hittade de det lilla Jesusbarnet, lindat, precis som änglarna förkunnat. De berättade
för Maria och Josef vad de varit med om, och glada gick de tillbaka till sin uppgift, att vakta fåren. Men överallt berättade de vad de sett och upplevt. Det står
att alla som hörde deras vittnesbörd, häpnade över vad de sade.
Att klippa gräset vid Lucia är ju en unik händelse, men att Gud blir människa,
och låter några tonårsungdomar vårda honom, det är en av världens mest unika
händelser.
Låt oss förundras över julevangeliets djupaste tanke, att Gud blir människa för
att skapa fred och frid mellan honom och sin skapelse. Låt oss stanna av och
lyssna inåt så kanske vi Låt oss förundras över julevangeliets djupaste tanke, att Gud

Låt oss förundras över julevangeliets djupaste tanke, att Gud blir
människa för att skapa fred och frid mellan honom och sin skapelse. Låt
oss stanna av och lyssna inåt så kanske vi hör änglakörens proklamation
också in i vårt eget, i vår familjs, vår bygds liv. ”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt”.
En God jul och ett gott nytt år. Gösta Degerman
Gösta Degerman

Bron över Rokån vid den
gamla badplatsen som
kallas Getinga, är som
bilden visar helt fallfärdig
och därmed livsfarlig att
använda. För att förhindra
olyckor har därför Lars
Hedström och Curth
Svedberg med förenade
krafter plockat ner den
gamla bron.
Foto: Curth Svedberg
Flottningsstigen blir

vandringsled.
ROKNÄS (PT)
När timmer flottades i Rokån fanns det
en flottningsstig som gick längs ån. Nu
ska den gamla flottningsstigen återupp
stå igen. Fast som vandringsled. Första
steget är att bygga en bro över Rokån
och det håller Leif Strandberg och Emil
Berglund på med just nu. De hugger,
fraktar och sågar till timret till bron
som byggs med gamla, nästan helt bort
glömda metoder.
Här ovan ett klipp ur Pitetidningen från
9/12 1998. Ibland blir det inte som man
tänkt sig….

Nu har vi internetuppkoppling i byagården så nu kan du hyra för LAN!
Boka genom Catarina Strandberg.
070-3691330
200:- /dygn.

BOKA BYAGÅRDEN

RING CATARINA STRANDBERG TEL 240291
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

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 vinternumret. Vi tackar också våra annonsörer som gör det möjligt att
ge ut vårt Byablad.

