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 ”Än så är det långt till vår” lyder en strof ur en av våra kända vårsånger. 
Så sant som det är sagt, men vintern kan också innehålla fina dagar. Som den 
soliga förvinterdag när det vackra vädret lockade ut mig för att ta den bild som 
kan ses på omslaget till den här tidningen. Många föredrar nog att vänta ut vin-
tern med göra det mysigt inomhus, med levande ljus, en god bok eller liknande. 
Julen står ju för dörren som det heter, med allt vad det innebär. Man kan ofta 
höra folk säga  att det är tur att julen kommer när den gör, för den lyser upp till-
varon och hjälper till att klara den allra mörkaste tiden. 
 I det här numret kan ni läsa om vårt senaste tillskott i byaföreningens sty-
relse Iris Svensson, som tillbringat 40 dagar med gå ”Jacobsleden,” en  pil-
grimsvandring mellan St.Jean de Port i södra Frankrike och Compostela i norra 
Spanien. En nätt promenad på 80 mil. Halva resan skriver hon om i det här 
numret, och återstoden i nästa nummer. En strong prestation.  
 
 En God Jul och ett Gott Nytt År önskar byaföreningen alla genom 
        Ingemar Edström. 

   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 9.00-21.00 

Lör   9.00-18.00 



  

 

     OK  ROKNÄS 
    Välkommen in till oss! 
 

    tel. 0911-240008 
    
  

 
 
 
 

       
    
 Rok- näs 0911-
240008 

 

  Du vet väl att du kan köpa dina julklappar  
  här hos oss. Generösa öppettider! 
 
 Måndag-Fredag   6.00 - 21.00 
 Lördag     8.00 - 21.00 
 Söndag     8.00 - 21.00  

Roknäs 0911-240008 



 

 

 

 Iris Svensson heter den senaste av våra nya i By-
aföreningens styrelse. Relativt nyinflyttad har hon re- dan 
visat sig vara kunnig på de flesta områden.  
Här får du följa med henne på sommarens pil-
grimsvandring.  
 
 
 

Min vandring 26 augusti – 24 
september 2016. 
Detta år går min dröm i uppfyllelse. För några år sedan 
hörde jag talas om pilgrimsleden som går i norra Spanien till 
Santiago de Compostela. Hade bestämt mig för att det skulle bli av när jag gått i 
pension och inte behövde någon biljett hem med förutbestämd datum. Ryggsäck-
en packad, med det som jag tycker är det nödvändigaste och vikten blir 8 kg. Till 
det skall komma det vatten jag behöver, vilket ryms i en vattensäck för 2 liter 
lagd i säcken, med slang bekvämt för att dricka. Jag har valt en lite större säck 
än vad som behövs, med följd att den tom väger 2,5 kg, men i gengäld ett rejält 
höftbälte, eftersom jag bär all vikt där. Tränat med den har inte blivit av pga. allt 
annat, som måste göras för att komma iväg. Litar på min vana att bära och att 
konditionen skall vara tillräcklig. 
Startar från Älvsbyn den 22 augusti med nattåg till Göteborg. Därifrån går sedan 
resan med båt till Kiel och sedan tåg via Hamburg, Paris, Bayonne och sist St. 
Jean Pied de Port i södra Frankrike. I Paris blir första vandringen då det är 6,2 km 
mellan stationerna och jag har 4 timmar på mig. Blir en härlig promenad som går 
förbi både Triumfbågen och Eifeltornet och tiden räcker gott. I St. Jean Pied de 
Port hämtar jag ut mitt pilgrimspass och övernattar på ett litet härbärge. Redan i 
dag möter jag pilgrimer från många länder. 
Fredag 26 augusti Börjar så min vandring på Jakobsleden med en sträcka 
av 80 mil framför mig. Fantastiskt väder, som håller i sig näst intill hela vandring-
en. Dock är det ju så att spanjorerna tar siesta när solen står som högst, men det 
gör inte pilgrimerna utan heta dagar blir det med 30-40 grader. 
Första sträckan går med rejäl stigning från 200 till 1450 på bara 20 km. Jag väljer 
en lindrigare första dag och tar in på härbärget Orisson bara 900 möh. 
En fantastisk första dag som bjuder på möte med pilgrimsvandrare från all värl-
dens hörn.  
Dag 2 I  dag går så vandringen vidare upp till toppen Col de Lepoeder, för 
att sedan gå brant nedåt igen till Roncevalles. På vägen upp till toppen passerar 
jag gränsen och kommer nu in i Spanien och provinsen Navarra. Roncevalles är 
en liten by med bara 30 invånare som domineras helt av klostret med stort  
härbärge, 180 platser fördelat på 4 salar. Efter Roncevalles går leden i ca 140  
km genom Navarra. Går härifrån under ett par dagar tillsammans med Lisa  
från Australien.  
 
 
från Australien.  



  
 Dag 3 Startar medan det är mörkt och efter 3,2 km i byn Burguete blir det 
frukost. Slutmålet för dagen är Larrasoana. På vägen dit passerar jag flera älvar 
med de typiska stenbroarna över. Även flera små byar varav den största är Zubiri.  
Larrasoana är en liten by med ett par härbärgen och en enda bar att äta på. Här 
möttes vi då igen för gemensam pilgrimsmiddag. Denna är 3-rätter med vin och 
kostar på de flesta ställen 10€.   
Dag 4 Följer mycket av vägen utefter floden Rio Aarga och vid lunchtid når   
jag Pamplona (18600 inv.) Fick på så sätt bra tid att se mig omkring. Pamplona är 
Navarras historiska huvudstad och det är också här de traditionella tjurrusningarna 
sker. 
Dag 5 Startar kl. 07 i Pamplona efter frukost, men blir tar en liten fikapaus 
efter 4,8 km i Cizur Menor. Det går det brant uppför igen till Alto de Perdon med 
Pilgrimsmonument. Första veckans vandring är på detta sätt med brant upp för att 
sedan gå lika brant ner igen. Denna dags etapp slutar i Puente la Reina (24 km). 
En mycket vacker bro över Rio Arga finns här. Får från Uterga följe med Jûrgen 
från Magdeburg och vi följs åt under 10 dagar. 
Dag 6 Går via flera små byar även här, innan jag når Estella. Denna stad 
grundades år 1090 för att franska hantverkare och köpmän skulle underlätta fär-
den för pilgrimerna. Här finns ett överflöd av kyrkor och 
monument. 
Dag 7 Efter 3,5 km når jag Bodegas Irache. Här 
gäller det att ha en eller två tomma flaskor till hands för 
här kan jag tanka både vin och vatten från Navarra. Den 
installerades 1991 till fromma för pilgrimerna. Bara att 
fylla för att ha till kvällen. Vägen går både uppför och 
nerför genom vackert odlingslandskap. Når dagens mål  
Los Arcos vid floden Odrón. Los Arcos har en lång hu-
vudgata där pilgrimerna dragit fram i mer än tusen år. 
Kyrkan Sana Maria de los Arcos, från 1100-talet har en 
vacker staty av jungfru Maria, tronande mitt på en altar-
tavla i valnöt, en av de finaste längs hela leden. 
Dag 8 En dag genom öppet odlingslandskap, där 
det inte finns mycket skugga och få vattenposter längs 
vägen. Mer kuperat än dagen innan och efter att ha gått 
lite fel blir etappen 31 km innan jag når Logrono. Lo-
grono är den största staden i provinsen Rioja med 133 
058 inv.  
Vandrar varje dag genom många små byar, alla med en 
gammal kyrka eller ruiner av en. Möter hela tiden pilgri-
mer från olika länder när jag stannar i byarna vid en bar 
för något att dricka och äta.  
Dag 9 Vägen ut från Logrono genom den nyare bebyggelsen känns lång 
men stiger så småningom och på höjden är utsikten bakåt vacker.  Går genom byn 
Navarrete som ligger på en kulle full av små grottor. De används för svampodling 
och lagring av Riojaviner. Kommer till Najera, 7900 inv. ännu en historisk stad. 
Den första staden som präglade kristna mynt. Här finns Pantéon den kungliga 
kryptan med ett trettiotal av Navarras kungar, drottningar och adelsmän begravda. 
 

 
 
  



 

 

Dag 10 Anländer i dag till Santo Domingo de la Calzada, det sista etappmå-
let i Rioja. Orten bär samma namn som sin grundare. Han levde år 1019-1109 och 
var en tidigare eremit. Han grundade staden och bosatte sig i den täta skogen nära 
rio Oja. Där påverkades han av pilgrimernas lidanden och ägnade sitt liv åt pilgrims-
leden. Han byggde både ett härbärge och ett sjukhus och skötte själv om sjuka pil-
grimer. 
Dag 11 Följer till en början småvägar genom ett platt landskap. Vägen går 
sedan uppåt och jag lämnar Rioja för att komma in i den autonoma regionen Castilla 
y León i landskapet Burgos. Castilla y León är den största autonoma regionen i Spa-
nien med 950 000 m², samtidigt som invånarantalet bara är 2,5 miljoner. Provinsen 
delas upp i Burgos, Palencia och León och här spenderar jag hälften av min vand-
ringstid. Går genom flera byar, som byggdes tack vare pilgrimerna på tusentalet. 
Dagens mål Belorado, en trevlig liten stad. Förutom 8 kyrkor finns flera härbärgen 
och många caféer och barer. Belorado blev en viktig stad då den fick stadsprivilegier 
år 1116. Staden är också känd för sin läderindustri. 
Dag 12 En dag som startar sakta uppför för att sedan bli allt brantare efter 
Villafranca. Sedan ner för att korsa Rio Peroja för att åter igen gå upp. Når San Juan 
de Ortega (26 inv.). Att komma fram hit känns som en lisa för själen och det känns 
skönt att bara sätta sig ner för att ta det lugnt. Ett trevligt härbärge i det gamla 
klostret och en hel del historia om denna by finns. 
 
Dag 13 De första 8,5 km går mestadels uppför tills jag når Alto do Cruceiro 
1080 m. Här uppe vid ett kors får jag en fin utsikt mot Burgos. Efter en stenig ner-
färd blir vägen bred, men inte särskilt trevlig att gå. De sista 8 km innan Burgos 
centrum är fruk-
tansvärt dryga, då 
det i början dessu-
tom är en vandring 
utanför flygfältets 
staket. Når Burgos 
med 169 682 inv. 
som är en arkitek-
tonisk juvel och full 
av monument värda 
att se. Burgos ur-
sprung är ett fort 
från år 882 byggt 
av Alfons III för att 
stå mot morerna. 
Katedralen Santa 
Maria påbörjades år 
1221. Under de 500 
år som kyrkan 
byggdes och utvidgades behölls den franska gotiken även om andra stilar också la-
des till. 
Katedralen sattes upp på världsarvslistan 1984. Det är omöjligt att räkna upp allt 
det som gör Burgos till en fantastisk historisk stad. Här stannar jag en dag extra för 
att hinna se denna plats. 
Dag 15 Lämnar Burgos och börjar förbereda mig på vandringen över meset-
an (spanska högplatån). Av dagens etapp går tre fjärdedelar på grusväg mellan 
oändliga skördade sädesfält utan platser för skugga. 31 km blir vandringen 
till Hontanas. En liten by med 67 invånare, 4 härbärgen och ett B&B. Byn 
domineras av 1300-talskyrkan Iglesia Inmaculada. Tar in på B&B för att få 
eget rum och kunna slappna av lite extra. Går till kyrkan på pilgrimsmässan 



  
 

oändliga skördade sädesfält utan platser för skugga. 31 km blir vandringen till 
Hontanas. En liten by med 67 invånare, 4 härbärgen och ett B&B. Byn domineras 
av 1300-talskyrkan Iglesia Inmaculada. Tar in på B&B för att få eget rum och 
kunna slappna av lite extra. Går till kyrkan på pilgrimsmässan före middagen och 
även om mässan är på spanska finns ett textpapper på svenska så jag kan följa 
med. 
Dag 16 Nu är vandringen över mesetan ett faktum. P latt, platt ,inget att 
se, längre mellan byarna och ingen skugga. Det är nu du går in i dig själv och har 
tid till dina egna tankar de närmaste dagarna. Passerar genom Castrojeriz med 
sina kyrkor och borgruinen. Efter den går det brant uppför i början och sedan 
vandrar jag längs tusenåriga vägar genom jordbrukslandskapet på 800 m höjd. 
Går till Boadilla del Camino, en liten by. Här träffar jag 2 svenska damer på samma 
härbärge. Tidigare hade jag endast mött en svensk vid middagen i Larrasoana. 
Dag 17 Startar tidigt och efter 6,4 km äter jag frukost i Fromista. En by jag 
väl missar lite sevärdheter i, eftersom det fortfarande är mörkt. I nästa by 
Población de Campos träffar jag Jûrgen igen. Han har sovit ute efter att det varit 
fullt på alla härbärgen. Går vidare till Carrion de los Condes där jag äter lunch och 
beslutar mig för att fortsätta till Calzadilla de la Cueza. Det innebär en eftermiddag 
med 17,5 km framför mig utan någon by och skugga. Gäller att ha tillräckligt med 
vätska och något att äta. Går alltså mitt över siestan i mer än 40 grader. Dagens 
etapp blir 38 km. Har tur att det finns plats på härbärget i denna lilla bortglömda 
by, där det blir fler pilgrimer än bybor över natten. 
 
Dag 18 Efter 8,4 km når jag Terradillos de los Templarios, vilket betyder 
att jag kommit halvvägs på min vandring. Känns fantastiskt att jag nu gått 40 mil.  
Kommer till Bercianos del real Camino efter 35 km. Alla härbärgen fullbelagda föru-

tom en våning med 
risk för att där finns 
vägglöss. Träffar Zoé 
från England och vi 
beslutar oss för att 
sova ute. Äter middag 
och vandrar ett par 
km tills vi finner en 
bra plats på ett fält. 
Ringer och bokar plats 
för nästa kväll för att 
då vara säkra på sov-
plats. 
Dag 19 Går vidare 
mot Mansilla de la Mu-
las där sovplats bo-
kats. I dag märks att 

vädret börjar slå om och drygt 6 km före kommer vandringens första regn. 
Skönt komma in och få torka upp. Staden är omgiven av en medeltida mur som på 
sina ställen är 3 m hög och gjord av soltorkad lera i typisk mudéjarstil, men delvis 
raserad på sina ställen. En plats känd för sin handel med hästar och mulor. Under 
medeltiden fanns här 7 kyrkor, 4 härbärgen och 2 kloster.  



  

        
   Nyttja rotavdraget! 

  
   Alla tapeter 25% rabatt. 

 
   Specialisten på våtrum. 
 

    Mattläggning av våtrum utföres      
.   Målning och tapetsering. 
            
     Öppettider 
    Mån.-Tors. 16.00-19.00 
   Fredag        16.00-18-00  



  
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jag är sedan drygt 6 år tillbaka bosatt i Roknäs, där hon flyttade in på 
Roknsvägen 135 tillsammans med maken David och deras son Benjamin 
dagen före midsommarafton 2010. Sedan dess har familjen vuxit sig större 
med ytterligare två barn, döttrarna Rebecca och Emilia. 
Att det blev just Roknäs som familjen bosatte sig i är något av en tillfällig-
het. 
- Vi hade letat hus en längre tid utan att hitta något intressant när vi åkte - 
på visningen av detta fina, vita gamla hus. Vi visste inte så mycket om 
byn, men blev förälskade i husets charm med en blandning av de gamla, 
små utrymmena och samtidige en modern touch av öppen planlösning.  
Mina rötter kommer från Västerbotten, född och uppvuxen i en liten by 
som heter Varuträsk, en dryg mil väster om Skellefteå. Där växte jag upp i 
en byagemenskap där alla kände alla, kompisar fanns i var och vartannat 
hus och släktingar i varje hörn.  
- Att bo i en by var därför ett självklart val, då inte bara jag utan även min 
man växt upp med fördelarna av att bo i en by, även om det inte var själv-

klart att det skulle bli just Roknäs. Ingen som känner mig skulle säga att 
jag är en stor resenär, jag har endast bytt hemadress till grannlänet och 
knappt åkt utanför Sveriges gränser. Vid två tillfällen har jag dock haft för-

månen att resa till Etiopien, ett land som ligger mig varmt om hjärtat. När 
jag som gymnasiestudent åkte två veckor till mina drömmars land, hade 
jag en naiv längtan efter att rädda världen, att skapa kontakter för att se-

nare återvända för att hjälpa dem till en bättre vardag. När jag efter resan 
åkte hem var det inte det självklara, fattigdomen och nöden, som hade 
gjort störst intryck hos mig, utan hur rika etiopierna är när det kommer till 

kärlek, omtanke och gästfrihet. Istället för att ge fick jag ta emot, en gåva 
som jag bär med mig än idag.  

 

     ROKNÄSPROFILEN 
 

  Lina Vikberg 
 Inflyttad västerbottning. 
 
       Text: Lina Vikberg 

  

jag bär med mig än idag.  
 Jag har alltid gillat att ha många bollar i luften och präglas av olika 
intressen, en livsstil som nu också har lett fram till det arbete jag har idag.  
 - När vi flyttade till Roknäs var jag föräldraledig med våra barn i vad 
som totalt blev nästan sju år, en fantastisk tid som format mig både som per-
son och förälder. När tiden hemma med barnen närmade sig slutet började 
jag fundera på vad jag skulle ta mig för. Jag hade ingenting att gå tillbaka 
till, och ingen tydlig bild över vad jag ville göra, men så kom en förfrågan 
om jag inte vill ta ett jobb på Storstrand och jag hoppade på direkt.  
 Efter ett år blev jag verksamhetschef på gården, och jobbar fortsatt 
med verksamheten och utvecklingen av Storstrand Kursgård. 
 - Jag har alltid trivts med att organisera saker utifrån mina många olika 
intressen, någon som nu kommer väl till pass i min yrkesroll. Här får jag 
dessutom kombinera detta med min personliga kristna tro, vilket gör mitt 
arbete ännu mer intressant. Att göra en så stor livsstilsförändring kan ibland 
vara svårt, och visst har det satt sina spår även hos mig. 
 - Att gå från att vara hemma på heltid, till att arbeta heltid och samti-
digt hinna med familj, hem och vänner, är såklart en utmaning precis som 
för så många andra. Det handlar om balans och om att välja vad som är vik-
tigt, ett val som är olika för alla och som var och en måste göra själv. De 

som känner mig väl kan nog se skillnaderna tydligt, men i grunden utgår jag 
från samma sak – jag arbetar med någonting jag stormtrivs med och värde-
sätter tiden med familj och vänner, resten får komma i andra hand. Liksom 

alla småbarnsföräldrar önskar jag att dygnet hade fler timmar, men istället 
får jag försöka fylla de timmar jag har till förfogande efter bästa förmåga, 
och försöka hinna med att njuta av livet under tiden.    

 

 

     Byaförening-
ens styrelse 

      önskar alla läsare  en 

            



  
 



  
 

Varmt välkomna! 
 

Telefon: 69 72 59 

Adress: Gamla Sjulnäsvägen 8B 
E-post: sjulnas.bibliotek@pitea.se 

Missa inte vår decemberutställning: 90 år av bibliotekshistoria i Infjärden 
Mycket har hänt sedan det första biblioteket startade i Roknäs 1926  

- den gången i regi av JUF (Jordbrukareungdomens förbund).  
Kom förbi och känn historiens vingslag!  

 Våra populära berättarcaféer återkommer efter jul! 
  Måndagar kl 17.30-19.00, följande datum:  

Dessutom bjuder vi på fika varje onsdag kl 16-19.  
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 
Nyhet! Nu finns vi även på Instagram - där heter vi sjulnasbibblan 

Välkommen till Sjulnäs bibliotek! 
 

Våra öppettider:  mån & ons 13 - 19, tis & tors 13 - 17, fre 13 - 16  
Vi har öppet som vanligt under jul & nyårshelgerna, men med  

 följande undantag: mån 26/12, tors 5/1, fre 6/1 – dessa dagar  har vi 
stängt. 

                               30/1, tema Då blir jag glad 
                               13/2, tema Vi tittar framåt 

                               27/2, tema Så här vill jag bo 
                                13/3, tema Hoppsan… 
                       27/3, tema Då kom rysningarna        

http://www.facebook.se/sjulnasbibliotek


  
  
 
 

    
 
 
 

      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 



  

 Nu är det snart jul igen! 

Tänk vad tiden går, nu är det redan adventstid och vi börjar allt mer rikta in oss på julfi-
randet. Frågor av praktisk art kommer över oss. Var ska vi fira Julafton, hos mormor 
och morfar eller hos farfar och farmor? Vilka julklappar ska vi köpa? Vilken mat och 
vilka kakor och godis ska vi göra? Behöver vi köpa oss några nya kläder? Ska vi ha en 
vanlig gran eller en plastgran i år? Vilka gardiner ska hängas upp och vilka bonader ska 
få plats på väggarna? Har vi tillräckligt med julgransdekorationer eller måste vi köpa 
hem mera glitter och ljus? 
För många är det här självklart. Naturligtvis ska vi göra precis som förra året. Så här 
har vi alltid gjort och det kommer vi att göra även i år. Traditionen är stark bland oss. 
Barnen vill ha det som man alltid har haft det. Granen ska stå på sin bestämda plats och 
julkrubban på sin. Är det någon gång under året som vi visar att vi är traditionalister så 
är det just under jul och adventstiden. 
Den här tiden på året fylls våra kyrkor och bönhus med människor som vill höra det 
gamla traditionella berättelsen som börjar: ”vid den tiden utfärdade Kejsare Augustus 
en förordning att hela världen skulle skattskrivas”………………. 
Ett flera tusen år gammalt budskap som väcker minnen till liv om fina jular med tradit-
ion, värme, kärlek, ljus och väldigt mycket stämning. Det är ju härligt med all denna 
stämningsfulla traditionsrika tid som vi nu går in i. Men det vi i kyrkan vill belysa un-
der den här tiden, det är att vi väntar inte att ett litet gossebarn ska födas utan vi väntar 
och förväntar oss att kungarnas kung och Herrarnas Herre ska komma till oss. 
Vi väntar ju i kyrkan på Jesu ankomst, inte att han ska födas igen, vi väntar inte på ett 

litet barn utan på honom som ska döma levande och döda. Vi väntar på honom som led 

döden på ett kors för vår skull. 

Det är ju en enorm proklamation som vi kan läsa under jultiden, över barnet som föds, 
han namn är: 
Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig Fader, Fredsfurste sägs det i Jesaja 9. Ängelns 
proklamation för herdarna ute på ängen är på samma sätt: ”I dag har en frälsare fötts åt 
er i Davids stad, han är Messias Herren.  Maria fick veta att hans namn skulle vara Im-
manuel (Gud med oss) att barnet hon skulle föda ska heta Guds Son. 
Det är fint med tradition men låt inte traditionen få bli ett hinder, att se djupare in  i 
detta mysterium, som heter Jesus Kristus. Låt den här tiden få bli en tid där du och jag 
söker honom som är Fredsfursten och den allvise Härskaren. Låt oss be till Herren om 
att vi ska kunna se djupare in i det som vi så traditionellt ser och hör under jultiden. Låt 
oss be till Herren att vi verkligen får syn på honom som bibeln så starkt proklamerar, 
som honom som:  ” att det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus”. 
 En härlig advents och jultid önskar jag dig.    Gösta Degerman 

 

 

En härlig advents och jultid önskar jag dig 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Adventsfika med många sorters fikabröd. 
    
  Söndagen den 4/12 kl. 14.00 –16.00.      
   
 

  ROKNÄS/STOCKBÄCKENS  
   BYAGÅRD 
     Roknäsvägen 190         
        

   VARMT VÄLKOMNA! 
    Styrelsen.   

     Julklappsbekymmer?  

 
 Nu finns biljetter till Roknäsrevyns föreställningar i 
 Mars 2016. ”ÅTERVINNING” heter revyn och   
 platsen är som vanligt Gotis i Lillpite.     
 
 Lördagen 25 mars  kl.19.00   
 Söndagen 26 mars  kl.19.00 
 
 Fredagen  31 mars kl.19.00 
 Lördagen  1 april  kl.19.00 
 Söndagen  2 april  kl.19.00 
 

 Biljetter kan du köpa hos OKQ8 i Roknäs 
 Eller på Delikatessbutiken Bölefisk i Piteå. 
 

 Pris: 200:- inklusive fika.  Välkomna!  
   



 

 
 

 

 

 

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 
  

Hej, skulle du vilja bo i en nyproducerad 
lägenhet i centrala Roknäs? 
 

Hur stor skulle den då vara? 
Vilka bekvämligheter önskas? AC, balkong, Diskmaskin, Internetupp-

koppling… 
Behöver du förvaring av bil? Garage, carport, motorvärmarplats 
 

 

Jag håller som bäst på med att planera för en eventuell återuppbyggnad av 
det som i folkmun gått under benämningen ”bankhuset”. Jag är därför intres-
serad av att höra ifrån dig som möjlig hyresgäst hur det borde se ut och vil-
ken standard som önskas. 
Med vänlig hälsning Torgny Långström/ 070-3322091 

 

 

       

      ÖPPETTIDER. 
    VARDAGAR  07.00— 17.00 
 
  ÖVRIGA TIDER EFTER ÖVER-       

ENSKOMMELSE. 

 KALATRÄ 



  
  Roknäs bysamfällighetsförening 
 

Roknäs bysamfällighet är en gammal organisation som genom århundraden 
förvaltat byns angelägenheter. Idag behöver vi inte ansvara för skola, äldre-
vård, vägar etc. som vi gjort tidigare. Nu har vi bara att ta hand om den skog 
och övriga markbitar som ägs gemensamt. Byns samfällighet ägs gemensamt 
av alla jord och skogsägare i Roknäs. De kallas varje år till ett årsmöte, van-
ligtvis i Mars månad. Där väljs en styrelse som förvaltar de gemensamma till-
gångarna. 
Aktuellt just nu 

Försäljning av mindre ytor till fastighetsägare som vill utöka sin tomt. Är 
du granne till någon av byns marker och skulle vilja utöka tomten kan 
det vara möjligt. Vi har ett enhetspris på 10kr/kvadratmeter +  försälj-
nings-  och lantmäterikostnader. 

Med de medel som kommer in från försäljningarna av markområden, 
skogsavverkningar etc. har vi möjlighet att stötta projekt och aktiviteter 
som är till gagn för hela byn. Det gör vi främst genom att låna ut 
pengar. Vi välkomnar föreningar och organisationer att komma in med 
förfrågningar. Genom att lämna stöttning i form av lån idag, kan vi se-
dan lånen återbetalats stötta ytterligare projekt i framtiden.  Styrelsen 
prövar inkomna förfrågningar och anpassar villkoren för eventuella lån 
individuellt. 

Det finns i byns skogar ett antal vindfällen som behöver tas omhand. Om 
du som delägare i byn är intresserad av att ta hand om dessa är du väl-
kommen att höra av dig. 

 
Torgny Långström, ordf Roknäs bysamfällighetsförening 
070-3322091 

 

 

Lottas Catering med personal önskar er Alla 
en  

    Riktigt God Jul & ett Gott   

 Nytt ÅR! 
 
 

   
 
 
 



  
 

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 vinternumret. 
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 nå-
got 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 
 


