GOD JUL

Vintern 2015

”Julgranen” vid OKQ8 i Roknäs. Foto: Ingemar Edström

Den uppmärksamme Infjärdensbon har säkert sett att den julgran
som brukat stå vid OK har i advent bytts ut mot en reslig flaggstång med
ljusslingor. Det finns säkert delade meningar kring detta men beslutet har
tagigts gemensamt i de båda byaföreningarna. Hanteringen blir betydligt
enklare och riskerna minskar. Pengar som fanns kvar sedan byggandet av
byacentrat har betalat ”julgranen.”
För övrigt ser det ut som årets vinter kommer att upprepa de två tidigare vintrarnas milda och isiga väglag som ställer till för både gångare
och vägtrafikanter. Största försiktighet och broddar under fötterna anbefalles.
I övrigt rullar verksamheten på som vanligt i byaföreningen, även
om vinterhalvåret innebär färre arrangemang och mindre arbetsbörda. Byagården fortsätter att vara
ofta uthyrd, och de två värmeväxlare som
installerats håller värmekostnaden nere och innetemperaturen uppe.
Med tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År!
Ingemar Edström ordförande.

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
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
Vi tackar alla som lämnat
till det här höstnum300:- bidrag
för föreningar
ret. Vi tackar också våra annonsörer som gör det möjligt att

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
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.

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
ge ut vårt Byablad.

TOMTEN.
Nu har tomten börjat tassa i vart fönster
ser han in
Säg, har barnen varit snälla
Lyser adventsstjärnan din?
Tomten smyger runt i husen
Kikar, undrar, mår ni bra?
Kliar i sitt gråa huvud
Säg, vad vill barnen ha?
Vet och hör din minsta önskan
Kikar sig försynt omkring
Smyger sen till ullestrumpan
Smeker lätt en barna kind.
Tomtens allra största lycka
Det är alla jordens barn
Till dem vill han skänka
Frid och frihet alla dar

här,

Önskas alla Byabladets läsare.

Men så grå och trött och sliten
står han där i dammig vrå
barnen tror ej mer på tomten
Ensam får han tassa då.

Som ett pudervitt täcke ligger snön
Ge värme och glädje till någon du håller kär.
Låt friden komma till alla i världens länder.
Härlig doft - kakor bakad av mjöliga händer.
Barnens iver och glädje i ögonen tindrar,
Stjärnor på nattsvart himmel glimmar.
Stjärnor & ljusstakar i fönster pryder.
Tomten hoar och barnen lyder.
Så är julen för många,
Men för en del tråkiga och långa.
Inte roligt att känna sig ensam och rädd…
Jag önskar er alla lycka och den varmaste
bädd
…
Må gott alla denna jule jul

KALATRÄ
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!

ÖPPETTIDER.
VARDAGAR 07.00— 17.00
ÖVRIGA TIDER EFTER ÖVERENSKOMMELSE.

C. FORSSMAN

TEL.

070 3698434

Adventsfika med många sorters fikabröd.
Söndagen den 6/12 kl. 14.00 –16.00.

ROKNÄS/STOCKBÄCKENS
BYAGÅRD

Roknäsvägen 190
Öppettider
Mån-Fre
Lör
Sön.

9.00-20.00
9.00-18.00
9.00-18.00

VARMT VÄLKOMNA!
Styrelsen.

OK ROKNÄS

Välkommen in till oss!
Hos oss hittar
du allt inför vintern som: kupévärmare, spadar, isskrapor,
borstar och
mycket mer.

Tel. 0911 240008

4 liter färdigblandad
spolarvätska
1 för 79, 2 för 139, 3
för 189

Öppettider:
Måndag– Fredag 7.00 - 21.00
Lördag—Söndag 9.00 - 21.00

ROST-IT: Ett historiskt byaprojekt i Roknäs åren 1999-2003
1887 Postkontor inrättas i Roknäs
1887 Telegraf
1891 Telefonförening
1903 Rikstelefon
1925 Rundradio
1961 Television
2003 Internet
Så enkelt är inte att teckna historien om Internets tillblivelse i Roknäs även
om bara drygt tio år gått sen start. Bröderna Fredrik och Johan Öberg i
Roknäs var de som tillsammans med Jonny Johansson, vid den tiden också
han bosatt i byn, tog initiativ till att förse Roknäs och Stockbäcken med
bredbandsuppkoppling. Enligt vad man minns inleddes tidigt överläggningar med Piteå kommun, kanske var det redan 1999. Också IT Norrbotten kom snart med i bilden och därmed EU-medel. Bakgrunden till initiativet från Roknäs var att man från kommunens sida ställt upp ett antal kriterier för att en by skulle få ta del av ekonomiskt stöd till etablering av bredband. Eftersom ett av kriterierna stipulerade att en skola skulle finnas på
orten, föll Roknäs bort medan Svensbyn, Sjulnäs och Lillpite var mer lyckligt lottade. Byn måste med andra ord ta saken i egna händer.
Roknäs-Stockbäckens IT, ROST-IT, bildades som ideell förening och
2001 söktes bidrag från bysamfälligheten för den fortsatta projekteringen.
Samtalen med kommunen drog ut på tiden, men vid årsskiftet 2001-2002
slöts ett preliminärt avtal mellan Piteå kommun (Piteenergi), IT Norrbotten
och ROST-IT om bredbandsinstallation i Roknäs. Förlösande blev en uppvaktning av Peter Roslund. Projektledning utgjordes av nämnda Fredrik
Öberg, Johan Öberg och Jonny Johansson. Konceptet innebar att man
skulle stå på två ben: byakraft respektive bidragsfinansiering från olika
håll.
Grävning för kabel inleddes så snart tjälen gått ur jorden efter midsommaren 2002. Då hade den ideella föreningen ROST-IT den 10 juni ombildats
till ekonomisk förening, ett formellt villkor för att klara kommande finansiella åtaganden. Förutsättningarna var att intresserade fastighetsägare antingen kunde erlägga 3 000 kr till föreningen och dessutom göra ett antal
arbetstimmar i projektet eller om man inte kunde gå in med arbete i stället
betala 6 000 kr. Projektet såg då till att schakt också grävdes från närmsta
fiberkabel till husvägg. Abonnentavtal började tecknas från 21 april 2002.

Tänd ett ljus!
Jag tror inte att jag är ensam om att varje år när det blir dags att plocka fram
olika julsaker, som har med el att göra, då är det alltid någon lampa som inte
lyser. Då måste jag skruva och byta lampor till dess att jag lyckats lokalisera
vilken lampa som är trasig.
Julen är ljusets högtid för oss i den kristna kyrkan. Lövhyddohögtiden var
ljusetshögtid för Israels barn, den firades i början på oktober till minne av
Israels tid i öknen men också som en tacksamhets fest för den inbärgade
skörden.
Då tändes de 25 meter höga ljusstakarna som stod inne på kvinnornas förgård. Stora delar av Jerusalem lystes upp av dessa. Under detta flödande ljus
firade man en jublande Gudstjänst i templet.
Där vid ljusstakarna ställde sig Jesus och ropade ut. ”Jag är världens ljus.
Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus”.
Det kan man väl kalla, att vara pedagogisk. Det var nog inte någon som
kunde glömma den predikan.
Bibeln berättar om stjärnan som tändes i öster, vi läser även om hur natten
lystes upp av änglabesök och jubelsång ute vid herdarnas äng, och att i Marias och Josefs hjärtan tändes en låga av hopp och glädje när de fick se det
lilla gosse- barnet och höra herdarnas, och de vise männens vittnesbörd.
Jag tror att när de unga makarna såg på varandra och på det lilla knytet i
krubban, fylldes de av innerlig tacksamhet och förundran. Kanske sa de till
varandra. ”Vad ska det bli av detta barn”?
I dag är vi lika förundrade över undret där i Julenatten. Gud blir människa.
Vilken svindlande tanke! Han kom för att hjälpa oss ut ifrån vårt eget mörker, till att komma in i hans underbara ljus.
Tänd ljus i denna mörka tid och tänk på honom som är Guds underbara ljus
och frälsning till oss.

En skön Jul och nyårstid önskar jag er alla.
Gösta Degerman

Vinternumrets profil är Margith
Ström, körsångare och aktiv föreningsmänniska.

I byn Glommersträsk nära gränsen till Västerbotten finns en av de
finaste hembygdsgårdarna i övre Norrland. Den s.k. ”Hängen-gården” innehåller en samling gamla hus , verktyg och redskap och en autentisk
skolsal från mitten av 1800-talet. På den gården är Margith Ström, född
Nilsson uppvuxen. Huset är av betydligt senare datum än de byggnader
som tillhör hembygdsgården, men själva hemmanet har gått i arv i många
generationer. Ett småjordbruk som var det vanliga på den här tiden (50talet) och med en pappa som dessutom var byns brevbärare.
Margith som är äldst av 3 syskon gick som alla andra barn i skolan i
Glommers, som byn ofta benämnes. ”Innan jag var klar med skolgången
infördes den s.k. enhetsskola vilket innebar 9 år i stället för 7 år, som tidigare. Vi var väldigt många barn i byn och årskurserna hade t.o.m. parallellklasser. På red. fråga om hon har några särskilda minnen från skoltiden
svarar Margith att ett minne som hon tydligt kommer ihåg var hur man
samlade pengar till en skolresa i 9:an. En resa som bar ända till Hamburg.
”Vi är ett gäng skolkamrater som finns här i Piteå-området som fortfarande
håller kontakten och träffas regelbundet. Vi är 8 st. och vi brukar äta surströmming de gånger vi ses.”
Det första sommarjobbet var av ganska naturliga skäl, ett vikariat
som brevbärare. Skolgången fortsatte, nu i Skellefteå i realbiologisk linje.
(natur) Inneboende i Skellefteå men ofta hem på helgerna. Sedan följde en
5 terminer lång vidareutbildning på högskola i Bergnäset och i Boden. Utbildningen ledde till examen som laboratorieassistent. Arbetade sedan under 1 år på lasarettet i Luleå.
Nu hade Margith också träffat sin blivande man, Lars-Erik och 1971
flyttade de tillsammans till Öjebyn. ”Första året pendlade jag till jobbet i
Luleå men 1971 sökte jag och fick arbete i Piteå. Där blev jag kvar till –75

då jag valde att bli hemarbetande.” Då hade nämligen barnen börjat komma,
Staffan-72 och Annika –75. 1980 föddes så det tredje barnet, Jonas.
Staffan föddes med en funktionsnedsättning, Downs syndrom, vilket
bidrog till att Margith valde att stanna hemma. ”Vi fick naturligtvis lära oss
mycket nytt i samband med Staffans handikapp. Det förde med sig att jag
engagerade mig i Föreningen för utvecklingsstörda barn (FUB) och från slutet av 70-talet fick jag möjlighet att vara medlemsrådgivare i föreningen. Ett
helt ideellt arbete med föräldragrupper, kamratträffar för barn från särskolan.
Jag gick en utbildning på 2 veckor inför uppgiften. Jag fick också möjligheten att i utbildningsradion berätta om verksamheten och om mina erfarenheter.”
1986 kändes det rätt för Margith att söka sig ut i arbetslivet på nytt.
”Det visade sig svårt att få jobb i mitt gamla yrke, dessutom hade tiden
sprungit ifrån mig. Jag kände starkt för att jobba med barn och det blev en 1årig utbildning till barnskötare. Jag blev klar 1989 och fick arbete inom
kommunen, på förskolan som assistent till barn med särskilda behov. Jag
har alltid trivts bra med mitt arbete.”
Jag frågar Margith med vad hon fyller fritiden med. ”Jag virkar och
stickar. Det blir väl en del prydnadsaker och leksaker. Vantar och sockor till
barn och barnbarn, förstås. Sedan sjunger jag i kör vilket jag har gjort ända
sedan mellanstadiet. Ett uppehåll blev det under tiden i Luleå. Jag sökte en
kör att kunna vara med i men hittade ingen. 1975 flyttade vi till Roknäs och
sedan dess är det Infjärdens kyrkokör som gäller.
Hur är det med idrottsintresset, är min nästa fråga. ”Som barn var jag
och andra i min ålder väldigt aktiva. Fotboll för tjejer var inte aktuellt på den
tiden men skridskoåkning, friidrott var något vi sysslade med. En gren som
varit ända från barnsben var skidåkning. Den sporten har jag dessutom tävlat
i.” Paret Ström är också flitiga åskådare på Infjärden SK:s hemmamatcher i
fotboll, och då kommer också Staffan hit till IVAB-Arena från Piteå. (reds
anm.)
En annan förening där Margith gör en stor och uppskattad insats är
Roknäs/Stockbäckens byaförening. Där sköter Margith sekreterarsysslan
med den äran. ”Jag och många andra skulle gärna vilja få med fler unga i
föreningen. Unga människor tänker ofta nya tankar och har andra synpunkter än vi äldre. Det får bli en uppmaning och önskan från mig.”
Text och foto: Ingemar Edström

NOTISER
EFTERLYSNING !
Har du en mindre frysbox (150 l.) som du inte behöver?
Kan du tänka dig att sälja eller rentav skänka den till Byaföreningen? Bra också om den rel. ny och strömsnål.
Kontakta Ingemar Edström tel. 073 8026095. Tack!

Julklappsbekymmer?
Nu finns biljetter till Roknäsrevyns föreställningar i
Mars 2016. ”DELBAKKS ÅTTER” heter revyn och
platsen är som vanligt Gotis i Lillpite.
Lördagen 12 mars kl.19.00
Söndagen 13 mars kl.19.00
Fredagen 18 mars kl.19.00
Lördagen 19 mars kl.19.00
Söndagen 20 mars kl.19.00

Roknäsrevyn.

Biljetter kan du köpa hos
OKQ8 i Roknäs
Eller på Delikatessbutiken Bölefisk i Piteå.
Pris: 200:- inklusive fika. Välkomna!

fiberkabel till husvägg. Abonnentavtal började tecknas från 21 april 2002.
Sommaren och hösten 2002 innebar hårt arbete med grävning och kabelnedläggning för den utsträckta bebyggelse som utgör byn Roknäs-Stockbäcken.
Enligt avtalet med kommunen skulle det lokala nätet ombesörjas av ROSTIT medan stamkabeln Piteå-Infjärden var en fråga för Energibolaget. Den 21
september ansågs arbetet ha hunnit så långt i Roknäs att det var dags för fest
för alla projektdeltagare. Partyt gick av stapeln i den renoverade ladugården
hos Yngve Öberg, en av eldsjälarna, och blev en mycket uppsluppen tillställning. Men även senhösten 2002 kom att ägnas åt avslutande grävningsarbeten. Man arbetade i kvällsskift och även under helgerna enligt schema.
Därpå vidtog så kallad fiberblåsning. Det innebar att man med en egenkonstruerad fiberblåsare och en lånad kraftfull kompressor tryckte in fibern genom kabellängderna. Vintern 2002-2003 var huvuduppgiften att
”kontaktera”, alltså sätta kontakter på fibern för att ansluta till den så kallade
mediakonvertern. Dessutom uppmättes och kontrollerades fiberkabeln. Det
är värt att notera att detta dryga arbete utfördes av ideella krafter utan medverkan av Piteenergi. När denna fas i arbetet var klar hade 135 hushåll i
Roknäs fått sin fiber indragen. Då hade intressenterna i byn lagt ner inte
mindre än 8 664 arbetstimmar för projektets förverkligande. De mest idoga
kunde stoltsera med en insats om drygt 1 000 mantimmar vardera och ett par
noterade mer än 400 timmar! Sedan fanns förstås hela skalan. I juni 2003
bokfördes de sista uppkopplingarna.
Den 29 juli 2003 hade Piteenergi äntligen färdigställt den strategiska stamfibern eller svartfibern som den också kallas. Den löpte via Svensbyn mellan
kommunens huvudnod på Ankarskatan och överlämningspunkten vid Roknäsgården. Då hade också den 1 juli ett skriftligt slutgiltigt avtal ingåtts mellan Piteå kommun och ROST-IT. Roknäsnätet hade vid den tidpunkten sedan länge stått klart att startas upp. Den 18 augusti 2003 är det historiska
datum när den första abonnenten, Tommy Berglund på Färgarevägen, kunde
gå ut på InternetHelt klart är att ROST-IT blev ett pilotprojekt inom Piteå
kommun. Utan den pionjärinsats som några dataintresserade grabbar i övre
Roknäs gjorde åren 1999-2003 hade knappast Infjärden så tidigt kommit i
åtnjutande av en av den moderna tidens viktigaste uppfinningar: Internet.
Eftersom man i Roknäs låg i framkant ställdes man också inför en rad tekniska och praktiska utmaningar. Men problem är som bekant till för att lösas
och det lyckades våra engagerade ungdomar med.

Grannbyarna Svensbyn och Sjulnäs följde Roknäs i spåren och passerade i
spurten av olika skäl. Projektledare i Sjulnäs var Birger Widerfjell och i
Svensbyn Ulla och Henry Persson. Snopet för roknäsborna blev att man i
Sjulnäs var klara med grävningen redan innan roknäsborna hunnit avsluta
sitt arbete. Orsaken är att man i Sjulnäs hade mycket kortare sträckor att
dra sin kabel. Vad gäller Svensbyn så låg man också långt framme. Där var
kabelarbetet avklarat våren 2003. Man hade då lagt ner ca 4 000 manstimmar. Svensbyn hade också glädje av en ideellt satsande entreprenör med
speciellt lämpad utrustning. Invigningen ägde rum den 3 april 2003 enligt
reportage i PT. Tempot i de tre byarnas grävningsarbeten visade sig spela
mindre roll då man i alla fall var beroende av kommunens, dvs Piteenergis,
stegvisa framdragning av huvudkabeln.
Mot bakgrund av det trassel och de samarbetssvårigheter kring lokala
bredband som medierna än i dessa dagar rapporterar om från olika landsändar måste man beundra initiativrika infjärdenbors och då i synnerhet
ROST-IT-gruppens framsynthet och tekniska förmåga. År 2015 är fibertäckningen i Roknäs ca 50 procent. En del bybor har av olika skäl helt avstått från bredband och andra har valt ADSL-teknik. När nu mer än tio år
har gått sen start kan man konstatera att det optiska fibernätet i RoknäsStockbäcken fungerat oklanderligt efter att de initiala problemen lösts.
Infjärden och Roknäs hade än en gång visat vägen och 1999-2003
års bredbandsprojekt kommer med all sannolikhet att gå till historien.
För att sammanfatta: Roknäs bredbandssatsning utmärkte sig för två saker:
Dels var man tidigt ute, dels tvingades man i sann piteanda att arbeta i
högsta grad självständigt! Typ, häjn jära vä sjölv! Utan medfinansiering
utifrån hade projektet dock inte varit möjligt att genomföra. Äganderätten
till det lokala ROST-IT-nätet övergick enligt vad som tidigare avtalats från
och med den 1 augusti 2008 från kommunen till den ekonomiska föreningen Roknäs-Stockbäcken IT, ROST-IT, idag med 145 anslutna abonnenter
tillika delägare.
Källor: ROST-ITs arkiv hos Fredrik Öberg, Roknäs. Intervjuer med Fredrik och Johan Öberg och med Ulla Persson, Svensbyn. Reportage i PT 9/4
2003. Fotodokumentation från grävningsarbetet i Roknäs finns på nätet.
Text: Nils Dahlbäck

Behöver du hjälp
med målning av
PANELTAK
-ring oss!

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

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

Ett av norra Europas största industriprojekt har gått i
stå. Men i det tysta fortsätter förberedelserna i Markbygden – och nyligen kom positiva signaler från staten.
Svenska kraftnät meddelade nämligen att man
beslutat att satsa 85 miljoner på att bygga det
andra ställverket i projektet.
”Det är ett beslut som har stort värde. Det är
en viktig del i processen och nu skapas möjligheter att gå vidare,” säger Fredrik Bäcklund,
mark-och anläggningsansvarig vid Svevind.
Hela projektet i det väldiga skogsområdet mellan Lillpite och Koler är beräknat till 70 miljarder kronor. Det andra ställverket är en förutsättningför den
andra etappen av vindkraftsparken sla kunna byggas. ”Ställverket är att lokna
vid en transformatorstation. Härifrån matas elen ut på stamnätet,” säger Fredrik Bäcklund.
Det första ställverket är redan byggt och togs i drift under 2013. Det är kopplat till etapp 1 som är påbörjat. Sedan 2012 är 12 snurror i Dragaliden i drift.
Nu är även 36 vindkraftverk vid Skogberget färdiga att tas i bruk. ”Det här
området är precis i stadiet att övergå från byggarbetsplats till vindkraftspark i
full driftfas,” säger Fredrik Bäcklund. De 48 vindkraftverken väntas tillsammans producera el motsvarande 12.000 villors helårsbehov. Totalt ska upp
till 1101 vindkraftverk byggas enligt planen. Sedan våren 2014 står byggandet dock stilla. Projektbolaget drog i handbromsen sedan elpriset sjunkit från
70 öre per kilowattimme (kwh) till 50 öre per kwh. Sedan dess har elpriset
fortsatt nedåt till nuvarande cirka 20 öre per kwh. ”Verkligheten är krass.
Det måste förstås finnas avkastningsmöjligheter, annars är det svårjobbat.
Det är inga små investeringar det handlar om,” säger Fredrik Bäcklund. Att
parken ska fortsätta byggas är dock alla övertygade om. Och i kulisserna fortsätter Svevind förberedelserna.
”Vi nyttjar tiden på bästa sätt
för att hålla fast i projektet. Vi optimerar det vi kan påverka nu. Logistik, exempelvis. Vägar och ledningar. Vi jobbar också kontinuerligt med finansieringen och tillståndsprocessen,” säger Fredrik Bäcklund.

Välkommen

till Sjulnäs bibliotek!
Missa inte …
PitePoeterna kommer att finnas på Sjulnäs bibliotek den 14/12 mellan klockan 18 och 19. De kommer att skriva och läsa sina dikter.
Kom hit och träffa dem och se hur de arbetar. Kanske vill du vara
med?
Fika på onsdagskvällar. Dock inte 23/12 och 30/12
Berättarcaféerna kommer att fortsätta även nästa år. Kom med och berätta, lyssna och fika tillsammans
Vi har en dator som du kan använda i biblioteket
Vi hjälper dig att söka och reservera böcker och ljudböcker
Vi svarar gärna på frågor
Varmt välkommen!
Öppettider vardagar

Öppettider under jul- och nyårshelgerna

Måndag och onsdag 13-19
Tisdag och torsdag 13-17
Fredag 13-16

23/12 öppet 13-16
Julafton och juldagen stängt
30/12 öppet 13-16
Nyårsafton och nyårsdagen
stängt
5/1 Trettondagsafton stängt6/1 Trettondagen stängt

Du hittar biblioteket i Sjulnässkolan
Gamla Sjulnäsvägen 8B
Telefon: 697259
E-post: Sjulnas.Bibliotek@pitea.se
Följ oss på Facebook: www.facebook.se/sjulnasbibliotek
Du hittar oss också på Bibblo.se
Du hittar oss också på Bibblo.se

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.

