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 Efter ett häftigt utbrott av vinter med hård vind och snö så är väder-

leken tillbaka till det normala igen. D.v.s. det ”normala” för de senast vint-

rarna med noll-gradigt och ishalka. Om inte alla upptäckt det så finns det 

finkornigt grus att hämta vid Byagården.  

 Som jag nämnt tidigare i Byabladet så läggs tidingen ner efter det här 

numret. Den kommer att ersättas av en informationsskrift där vi presente-

rar allt som kommer att hända i byaföreningen under 2018. Den beräknas 

finnas i era brevlådor i slutet av Januari nästa år. Naturligtvis kommer det 

att hända saker under året som gör att vi måste ändra eller flytta på något 

evenemang, och då får vi kungöra det på något sätt. Spara i alla fall den 

första informationen någonstans, så att ni hittar det vid behov. 

 Roknäs/Stockbäcken byablad har utkommit med 4 nr/år i samman-

lagt drygt 7 år. Jag tackar alla våra annonsörer/sponsorer för samarbetet, 

och tackar också alla som med text eller bilder bidragit till innehållet i tid-

ningen. 

  Ingemar Edström redaktör och ordförande. 

 

   Byaföreningens styrelse består av : 
 Ingemar Edström      ordf.  tel. 073 8026095                     
 Tore Sundström       vice ordf.  tel. 073 0818310
 Gun Sundström    kassör   tel. 070 5568804                  
 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.      

   Medlemsavgiften 150:- betalas in på bankgiro  5554-8630 



 



 
 

 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                                   

Du vet väl att du har återbäring på 

nästan alla varor inkl. bränsle. Inte 

medlem – skicka ett SMS till 71120 

med texten OKQ8 xxxxxxxxxxxx 

(ditt personnummer). Medlem men 

inget kort – ring kundtjänst 020-65 

65 65 så hjälper dom dig. 



 

 Konsert i Byagården med J.P. Nyströms. 

 
 En nästan fullsatt byagård gästades i lördagskväll (25/11) av den 

välkända folkmusikensemblen J.P. Nyströms. 4 av 5 medlemmar kommer 

från malmfälten och musiken varvades med historier från uppväxttiden 

där både humor och allvar blandades. Låtarna hade i huvudsak norrbott-

niskt ursprung och bar namn som t.ex. ”Pligg-Nisse”, ”Forsbergarnas”, 

”Kyrkvaktarvalsen” eller ”Hadar.” Namn efter personer som lämnat mu-

sik efter sig och som gjort intryck på gruppens medlemmar. Namnet på 

gruppen har man från den första tramporgeln man använde, den är sedan 

länge utsliten och ersatt.  

 Publiken var entusiastisk och applåderade och klappade stundtals 

med i takten på låtarna. Ett extranummer blev det innan konserten var 

slut.  

 Som alltid vid byaföreningens evenemang fanns gott fika att köpa. 

Alltid hembakt bröd och kakor vilket uppskattas högt av den tacksamma 

publiken. 
       Text och foto: Ingemar Edström 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Handarbetscafé i Byagården har startat upp under hösten som ni 

kanske har sett. 

 Vi är ett tio-tal kvinnor som troget har träffats för att handarbeta 

men även för att fika och umgås. 

 Det är olika handarbeten på gång, sticka, virka, näversöm, pärltavlor 

är några exempel. 

 Några har bara tittat in för ett fika och lite prat. 

 

 Vi skulle önska att fler tittar in under våren då vi planerar att fortsät-

ta med preliminär start den 9 januari. Håll utkik! Vi kommer att affischera 

och skriva på FaceBook. 

 

 

 

    Yoga i Byagården 

 

 Under oktober genomfördes 5 yogapass på 

söndagar med Birgitta Marklund som ledare. De 

enkla yogapassen var uppskattade men tyvärr 

kom inte så många deltagare som vi kunnat öns-

ka. Vi var som mest 10 stycken. För att kunna 

fortsätta bör vi vara minst 15. 

 Känner du att du vill vara med på yoga så 

anmäl ditt intresse till Margith Ström 070-

3938265. Det vore roligt om vi kunde bli en 

grupp på 15 deltagare. Vi välkomnar även delta-

gare från andra byar. 

Har du andra förslag på studiecirklar så hör av dig. 



Vad stort sker sker tyst! Om Roknäs – mitt i 

Pitebygden II 
För att gå rakt på sak. Många bybor frågar sig: När kommer andra delen av 

”Roknäsboken” ut? Tio år har ju gått sedan del I såg dagens ljus. Svaret blir: Se-

nast ”mellan hägg och syrén” 2018! Forskargruppen hade hoppats på en bok till 

jul men så blir det alltså inte. 

Fullständigt manus har skickats till vårt förlag Ord & Visor i Skellefteå. Där 

kommer viss redigering att slutföras och dessutom kommer ett par korrekturvän-

dor. Arbetet har på grund av olika omständigheter försenats. Boken ska förstås 

också tryckas och bindas vilket tar sin tid.  

Roknäs – mitt i Pitebygden II består av 620 textsidor med ett stor antal svartvita 

fotografier, de flesta aldrig tidigare publicerade, och även bilder i färg. Boken är 

indelad i 33 kapitel som handlar om allt från näringslivets utveckling till emigra-

tionen, skolväsendet, kända profiler m.m.  

Arbetet omsluter perioden 1850-tal till 1950-tal. Roknäs visar sig vara en dyna-

misk by med blomstrande näringar och aktivt föreningsliv. En centralort i pite-

bygden dit många vägar ledde. Det är en by i förändring under en växlingsrik 

epok för vårt land. Trots alla nya impulser förblev jord- och skogsbruk basen för 

människors liv i området. 

Forskargruppen vill redan nu tacka för alla bidrag och synpunkter, gamla foton 

m.m. som inkommit från såväl nuvarande Roknäsbor som från bybor i försking-

ringen. Tack också för det tålamod ni visar! Vi kommer att under våren hålla er 

underrättade om hur arbetet fortskrider. 

För forskargruppen i Roknäs     Nils Dahlbäck 070-320 22 69 

 

Buick 1930 

års modell 

med Martin 

Berglund, 

Roknäs taxi, 

vid ratten. 

Övriga på 

fotot obekan-

ta. Känns nå-

gon igen så 

meddela oss  

gärna. 

 



 

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. 
 

 

 

 

  



 

I detta det sista numret av byatidningen passar det bra att stifta närmare 

bekantskap med Roknäs/ Stockbäckens byaförening. Texten är tagen från 

äldre handlingar och protokoll. Författaren är okänd för dagens redaktör . 

 

  Roknäs/Stockbäckens byaförenings tillkomst och utveckling.  
  

 Första idén kom närnågra bybor hösten 1984 satt och samtalade 

över en kopp kaffe. Det var Kent Lundkvist och Karin Bergstedt. Det re-

sonerades som så, att det borde finnas något gemensamt samlingsställeför 

byborna. Idén växte till handling. Det startades en namninsamling för att 

undersöka vilket intresse som fanns för att starta en byaförening. Detta 

visade sig vara stort. 

 Funderingar fanns över hur vi skulle gå tillväga för att i praktiken 

starta en förening.  Kent Lundkvist vidtalade en arbetskamrat, Kurt 

Strömberg, som vi visste hade erfarenhet av allehanda föreningsliv. Kurt 

rådde oss att kalla till ett första möte. Detta gjorde då initiativgruppen. Till 

mötet var Kurt S. Gösta Lidman och alla bybor inbjudna. Intresset var 

mycket stort, 60-70 deltagare. Under detta möte tas beslut om att bilda en 

byaförening men tidpunkten fastställs ej. En interimstyrelse valdes dock. 

 Efter 2-3 månader, närmare bestämt i februari 1985, kallar interim-

styrelsen till ett första årsmöte. Här beslutas det att bilda en förening. 

Namnet blir Verdandi/Stockbäckens hembygdsförening. Samarbetet med 

Verdandi uppskattades dock inte av alla bybor. 

 Den första styrelsen bestod av: Ordf. Allan Eichwurzel, sekr. Elisa-

beth Öhman, kassör Willy Lundberg, stud.org. Karin Lundberg, ledamö-

terna Ros-Marie Eichwurzel, Kent Lundkvist, Sonja Wikström, supplean-

terna Julia Lindström, Leif Holm och Urban Eichwurzel. 

Lokalfrågan. 
 Det stora problemet var lokalfrågan för föreningens verksamhet. 

Lokaler vid den gamla skolan i Stockbäcken blev intressanta för den nya 

föreningen. Där var det så att kommunen ägde huset.Föreningen begärde 

genom uppvaktningar och skrivelser att kommunen även i fortsättningen 

skulle stå som ägare till huset. Detta var man inte villig att göra utan vän-

de sig till Roknäs byamän som äger marken där huset står och därmed 

hade förköpsrätt, med en begäran om ett pris för huset. Efter div. förhand-

lingar enades man om ett pris på 5.000 kr. Vissa idéer fanns från byamän-

nens  



 
sida och även idéer från byaföreningen om hur fastigheten skulle nyttjas. 

Styrelsen försökte genom sammanträffande med byamännen och kommu-

nen förhindra att huset såldes och krävde istället att kommunen skulle ta 

sitt ansvar och stå kvar som ägare till huset. Detta för att garantera byns 

behov av en offentlig lokal. 

 I ena halvan av huset fanns det ett snickeri med kontrakt på att nytt-

ja lokalen som inte var den bästa för detta ändamål. Det löste sig dock av 

sig självt, hyresgästen begick kontraktsbrott och blev därmed vräkt. I 

andra halvan huserade en loppmarknad. Det var kommunen som hyrt ut 

lokalen innan byamännen förvärvade den. Loppmarknaden upphörde dock 

ganska snart p.g.a. att verksamhetsidkaren försvann spårlöst. Det visade 

sig senare att han avtjänade ett fängelsestraff. 

 När vi fått tillgång till nyckeln vilken vi fick hämta på polisstationen 

började ett arbete med att röja upp efter hyresgästen. Detta visade sig inte 

uppskattas av densamme då han anklagade den blivande byaföreningen 

för att förstört delar av hans varulager. Detta ärende rann dock ut i sanden 

p.g.a. att kommunen i sin tur hade krav på hyresgästen. Uppstädningen 

blev så småningom klar. 

 Våren –85 gick åt till att rusta lokalerna. Det var mycket som be-

hövdes. Det lånades bord och stolar från kommunen, det köptes gardiner, 

porslin, bestick, kyl, frys o.s.v. Under årens lopp har det kompletterats 

med nyare spis, diskmaskin och mikrovågsugn. Hösten –86 införskaffades 

även ett biljardbord, leksaker och spel. Ekonomin var till en början väldigt 

ansträngd och inköpen fick göras därefter. Den 24/1 –85 fick vi det första 

bidraget till föreningen, 2.000:- . Detta levde föreningen på fram till i de-

cember samma år då kommunen utbetalade 10.000:-. Nu gick det betyd-      

         ligt lättare att bedriva 

         verksamhet. 

 

 

 

         På bilden ser vi den 

         gamla byagården i 

         Stockbäcken innan 

         starten för Midnatts

         trampen 2013. 

          

          VÄND! 



 Under årens lopp har ungdomar sommarjobbat för byagården. De 

har hjälpt till med gräsklippning, lättare renovering, underhåll och städ-

ning. 

 Under åren 1986-91 ordnades gemenskapsresor till uppsatta mål. 

Någon resa gick bl.a. till Arjeplog, Kukkulaforsen, Boliden och Kristine-

berg. 

 Den 1/4-90 delades ansvaret för verksamhet och underhåll upp, det-

ta på grund av att det var svårt att klara båda sakerna samtidigt, rent eko-

nomiskt. Verdandi blev ansvarig för verksamheten och byaföreningen för 

underhållet av fastigheten. Efter 1990 har mer och mer av verksamheten 

övertagits av byaföreningen, beroende på att Verdandi efterhand upphörde 

som organisation. 

 I samband med att byaföreningen förvärvade en annan fastighet,    

 såldes den f.d. byagården i Stockbäcken och är nu i privat ägo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I Oktober 2013 blev EFS-fastigheten i Roknäs till salu. Eftersom 

den tidigare byagården behövde en rejäl och kostsam renovering såg 

många i byaföreningens styrelse en möjlighet att få en ny byagård i bra 

skick. Efter en jämn omröstning bland medlemmarna inköptes det f.d. 

bönhuset till ny byagård. Ett nytt magasin har byggts det senaste året, och 

en ledig tomt har blivit parkeringsplats.  



 Nu är det snart jul igen! 

 

Tänk vad tiden går, nu är det redan adventstid och vi börjar allt mer rikta in oss 

på julfirandet. 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 

tradition, 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 under 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 Immanuel (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 



 

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!         



 

Välkommen 

KONSERTER  - Fri entré! 
Lördag 16 december kl. 18.00 i Öjeby kyrka.  
Julkonsert Infjärdens kyrkokör, Öjeby kyrko-
kör.  
 

Söndag 17 december kl. 16.00 i Långträsk 
kyrka. Sofiakören med gäster.  
 

Måndag 18 december kl. 19.00 i Piteå kyrka.  
”Midvinterljus”. Kören Blå toner & musiker.  
 

Onsdag 20 december kl. 19.00 i Piteå kyrka.  
”I alla fönster brinner ljus”. Piteå kyrkokör,  

till kyrkan i advent och jul 

För att se solister,  

körer, medverkande,  

läs predikoturer eller  

gå in via: 

SÖNDAG 3 DECEMBER 
Adventsgudstjänst kl. 11.00 i Öjeby kyrka 
Adventsgudstjänst kl. 11.00 i Piteå kyrka 
Adventsgudstjänst kl. 11.00 i Infjärdens kyrka 
Adventsgudstjänst kl. 11.00 i Furubergskyrkan 
Adventsgudstjänst kl. 14.00 i Gråträsk kapell 
Återinvigning av kapellet. 
Sinnesromässa Pride-tema kl. 18.00 i Piteå kyrka 
 

SÖNDAG 10 DECEMBER 
Gudstjänst för små och stora kl. 11.00 i Öjeby 
kyrka 
Högmässa kl. 11.00 i Piteå kyrka 
Gudstjänst kl. 11.00 i Furubergskyrkan 
Gudstjänst kl. 14.00 i Infjärdens kyrka 
Teckenspråkig mässa kl. 14.00 i Öjeby kyrka 
 

TISDAG 12 DECEMBER 
Lions Luciakröning kl. 19.00 i Öjeby kyrka  
 

SÖNDAG 17 DECEMBER 
Gudstjänst kl. 11.00 i Piteå kyrka 
Nattvardsgudstjänst kl. 11.00 i Infjärdens kyrka 

SÖNDAG 24 DECEMBER 
Julbön i Piteå kyrka kl. 11.00.  
Julbön i Öjeby kyrka kl. 11.00.  
Julbön i Infjärdens kyrka kl. 12.00  
Julbön i Furubergskyrkan kl. 12.00  
Julnattsgudstjänst i Infjärdens kyrka kl. 23.30 
Julnattsmässa i Piteå kyrka kl. 23.30 
 

MÅNDAG 25 DECEMBER 
Julotta i Piteå kyrka kl. 07.00 
Julotta i Öjeby kyrka kl. 8.00  
Julotta i Långträsk kyrka kl. 08.00 
 

TISDAG 26 DECEMBER 
Annandagsmässa kl. 11.00 i Öjeby kyrka 
Annandagsmässa kl. 11.00 i Piteå kyrka 
 

SÖNDAG 31 DECEMBER 
Nyårsgudstjänst kl. 11.00 i Öjeby kyrka 
Nyårsbön kl. 17.00 i Piteå kyrka 
 



 

 

 

 

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 kontant, 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, Tryckimpregne-

rat, Skruv och trall. 

 Ved, valfri längd allt 
från små säckar till stora 
lass. 

Välkomna! C. FORSSMAN   TEL. 070  3698434 

  

ROKNÄSREVYN HAR INTE LYCKATS  ATT 

 MÖNSTRA ”FULLT LAG” I HÖST. DÄRFÖR TVING-

 AS VINTERNS REPETITIONER OCH VÅRENS FÖ-

 RESTÄLLNINGAR STÄLLAS IN.   

 

Trist, tycker revyns 

medlemmar men det 

är inte så lätt att hitta 

nytt folk som vill vara 

med och som passar in 

i gänget. Vi hoppas att 

komma tillbaka nästa 

år. 

  

      ÖPPETTIDER. 

    VARDAGAR  07.00— 17.00 

 

ÖVRIGA TIDER EFTER           

ÖVERENSKOMMELSE.       

 KALATRÄ 



 



 

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 vinter-

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 


