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 Söndag morgon den 1:a mars 2015. 
 
 När jag denna morgon sätter mig vid datorn för att skriva denna ”ledare” 
till vårens nummer, så är dagen lika grå som de flesta dagar varit hitintills under 
februari månad. Det milda februarivädret för med sig en ofta grå himmel och för 
den som är beroende av högtryck och soliga dagar är det säkert en kämpig tid. 
Men håll ut, den uppmärksamme har säkert noterat hur de första visslingarna 
från den tidigaste vårfågeln, talgoxen, fått hoppet att spira, hoppet om en vår 
som väntar om hörnet.   
 Häruppe i norr så brukar vi räkna månaderna mars och april som våra vår-
månader. Innehållet under den här tiden skiftar från person till person beroende 
på intressen och förutsättningar. För många står skotern i centrum med utflykter 
och fisketurer, för andra är det ett par timmar i solgasset vid stugväggen.  
 På vilket sätt man än tillbringar sina lediga stunder, så ta tillvara tiden. 
Använd snön och naturen, ta promenader och känn den friska vårluften mot kin-
den.  
  God Vår !   Ingemar Edström   ordf. Byaföreningen. 
 

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.      



 

 
 



  
 

 Öppettider 
Mån-Fre 9.00-20.00 

Lör   9.00-18.00 

Sön.         9.00-18.00 



  
 

 

     OK  ROKNÄS 
    Välkommen in till oss! 
 
  

    Hos oss hittar du färsk mag-
got och annat för fiske och sko-

terturen! 
  

 
Öppettider:   

Måndag– Fredag  7.00 - 21.00 

     Lördag—Söndag  9.00 - 21.00 
 
 Tel. 0911-240008 
 
 
  

 
 
 

  
     
TEL. 0911-240008       



  
  NY STRÄCKNING AV NASALEDEN 
I samband med att vindkraftverken på Skogberget i Etapp 1, 
Markbygden började byggas påbörjades även diskussioner med 
Piteå Snöskoterklubb för att komma till en lösning om hur den 
befintliga skoterleden, Nasaleden, genom den då planerade 
vindkraftparken skulle dras om. Lokaliseringen av vindkraftver-
ken påverkade skoterleden i den grad att en omdragning var 
nödvändig.   
 
Efter gemensamma besök i området kring Skogberget och sko-
terleden har omdragning nu skett. Den nya dragningen kan ses 
i kartan till höger i bild. Nasaleden löper nu delvis i bolagets 
nya elledningsgata ovanför Lidbodarna. 

Har ni frågor som rör den nya dragningen av Nasaleden kan ni 
kontakta oss på Svevind tel. 090-12 07 93. 

 
 

 

Nasaleden 
Kartan visar omdragningen av Nasaleden vid Lidbodarna 

http://svevind.se/UploadedFiles/Nyheter/Nasaleden omdragning 141119.jpg


  
  
 

Till föreningar och intresserade enskilda personer verksamma i Ka-
lamark, Stockbäcken, Roknäs/Sjulnäs-området. 
 

Bygdemedel, d.v.s. en halv procent av vinsten från Svevinds  vind-
kraftsanläggningar kommer för första gången att betalas ut till vårt 
område. Detta sker under våren 2015 och nu finns möjligheten för 
intresserade föreningar och enskilda att söka pengar till projekt som 
stöder bygdens attraktion och utveckling. (se ansökningshandling-
ar). Vårens bygdepeng är tämligen blygsam i sammanhanget, men 
kommer att öka i takt med att fler kraftverk byggs och tas i drift.   
 Ansökningshandlingar finns att få hos Maritha Magnusson på 
Infjärdens SK:s kansli. Noggrant ifylld ansökan underlättar för Ro-
kådalens ek. förenings styrelse att bedöma och ta ställning till ansö-
kan. Sista ansökningsdag är 30:e April 2015 och inlämnas till Ma-
ritha Magnusson. Ansökan till föreningen innebär också att man blir 
medlem i föreningen där medlemsavgiften är satt till 100:- /år. 
 Välkomna med ansökan! 

    Styrelsen för Rokådalen ek. förening består f.n. av följande personer. 

 Ordf.  Ingemar Edström Vice ordf. Jan Jonsson           
 Kassör  Maritha Magnusson   Ledamöter  Jonas Södereld, 
 Christer Forsman .  Suppleanter   Jonny Björkman    vakant.           
   

 Rokådalens ekonomiska förening håller årsmöte på 

 Byagården   Roknäsv. 190  Onsdagen 25 Mars 19.00 

          Välkomna! 

  

 

  

                                                                                           



  

 

  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     
    



  
 



  
  

   Händer i Roknäs. 
 

 Torsten Åhlander. 
 
Kom och lyssna till den legenda-
riske medarbetaren inom press, ra-
dio och television. 
”Torsten tog studentexamen i Uppsala 1951 och 

officersexamen 1953 i Karlberg samt tjänst-

gjorde på I 5 i Östersund mellan åren 1953 och 

1955. Därefter blev det arbete inom medievärl-

den med undantag för två års FN-tjänst. Han 

har arbetat inom press, radio och tv under nära 

40 år samt även varit egen företagare. 

Torsten har haft förtroendeuppdrag inom pens-

ionärsrörelsen och idrotten, både nationellt och 

internationellt. Han är medlem i bland annat La 

societé des Garcons och Kolarorden samt ord-

förande i RTPK Luleå, en klubb för före detta 

medarbetare på SVT och SR i Norrbotten som 

för närvarande håller på att producera en bok 

om televisionens första 50 år i länet. 

Natur, friluftsliv och sport tillhör hans fritidsintressen men allra störst intresse röner sonso-

nen Sixten, 15 månader. 

Torsten reser fortfarande runt och håller kåseriföredrag med rubrikerna "Hjärnan och min-

nesträning" samt "Människor jag mött". Det har blivit drygt 130 framträdanden under åren. 

Slutligen kan det avslöjas att Torsten är gravt motionsberoende. I princip varje morgon går 

han sex-sju kilometer med hunden Ruffa.” 

 
       Byagården söndagen 26 april kl. 16.00 
 
    VÄLKOMNA! 
 
 
 



 

 

 

Björkved 

Torr kapad & huggen bjo rkved, 

30 cm klabbar, i container 1,1 kb stja lpt ma tt. 
 

Pris 600 kronor vid ha mtning, vi lastar pa  sla pvagn  

med traktor med tillkopplad rotator.  

 

Ö nskas hemko rning med lastbil, minst 2 container, 700 

kr/st. 

Vi tippar ur korgarna med hja lp av kran pa  lastbilen hos 

kund.   

Vedbaronen Piteå 

Hängbrovägen 10 i Lillpite ● Tel 070 – 360 57 25 

innehar F– skatt. 
 



 

För Måns är det OK att 

 cykla året runt.   
 
 

Text och foto: STEN ANDER 
 
 
Isande kallt ute och tanken att bara dra täcket över huvudet och stanna i 
sängen borde infinna sig. 
Då grenslar Måns Berglund, OK-föreståndare i Roknäs, cykeln och tram-
par glatt de elva kilometerna till jobbet. 
-Det kallaste jag cyklat i är –34 grader, säger Bergsviksbon Berglund som 
föredrar att cykla till arbetet i Roknäs, oavsett årstid, väder och vind. 
 
Mången Infjärdenbo har säkerligen mött Måns Berglund längs Arvidsjaurvägen 
eller Infjärdenvägen då han kommer trampandes i mörkret och snöyran. På av-
stånd ser det ut som om polstjärnan kommer en till mötes, men det är den kraf-
tiga pannlampan på cykelhjälmen han har för att själv se och framför allt synas 
av medtrafikanterna. Även baktill är cykeln utrustad med starkt och blinkande 
rött ljus, allt för att inte bli påkörd. 
Men trots all säkerhetsutrustning har det hänt incidenter. 
-En gång höll jag på att krocka. Det var en bilist som körde om en mötande bil. 
Jag tvingades köra ner i dikeskanten, vet inte hur nära det egentligen var. Det 
var snörök och svårt att se. 
 

Undrade hur det gått 

 

-Senare ringde en kvinna som kom bakom mig och såg händelsen. Hon undrade 
hur det gick för mig, säger Måns med ett skratt. Han tycker inte det är något 
märkvärdigt att cykla trots sträng kyla och snöyra. 
Nej, kroppen är det inget problem med men cykeln går trögt i kylan. 
Med specialkläder som är vindtäta men ändå ventilerar och cykelskor och 
handskar anpassade för kyla håller han kroppen varm. För att skydda ansiktet 
från frostskador har han en mask så att bara näsan och ögonen syns. 
Måns Berglund som fyller 49 år i höst, började sin ”cykelkarriär” i 30-årsåldern med att köra 
mountainbike vilket ledde till att han blev nyfiken på att testa det verkliga mandomsprovet 
”Ironman”. För den oinvigde ter det sig, i bästa fall, som en nära-döden-upplevelse med sina tre 
grenar som ska genomföras i en och samma tävling. 

 
-Måns Berglund som fyller 49 år i höst, började sin ”cykelkarriär” i 30-
årsåldern med att köra mountainbike vilket ledde till att han blev nyfiken på att 



 

 
 

provet ”Ironman”. För den oinvigde ter det sig, i bästa fall, som en nära-
döden-upplevelse med sina tre grenar som ska genomföras i en och samma 
tävling. 
-Det börjar med simning 3860 meter, sedan cykling 18 mil och avslutas med 
löpning drygt 42 kilometer, det vill säga ett maratonlopp, berättar Måns 
Berglund och fortsätter:Efter cyklingen är man så less på cykeln att det 
känns som en befrielse att springa maran. En vanlig motionär vore näst intill 
död efter de två första grenarna, men Måns förklarar hur han samlar kraft att 
fortsätta tävlingen. 

Arbetsdagen inte slut än 

 

-Det handlar om en mental inställning, arbets-
dagen är inte slut än! 
Totalt har Berglund genomfört fyra Ironmen-
tävlingar och som bäst har han klarat av gre-
narna på 11,5 timmar.För Måns Berglund är 
träning, och då i synnerhet cykling, en livsstil. 
Jag känner att kroppen mår väl, cykling är 
 Full fart framåt trots att termo-så skonsamt.     
 metern visar –17 grader.    
Men trots passionen för sporten har den sina risker. Motionsloppet Vättern-
rundan kunde ha slutat riktigt illa då han råkade ut för en otäck vurpa för 
några år sedan. 
-Det var jag och en kille som kom in i en vänsterkurva samtidigt och vi höll 
väl cirka 40 knyck. Det regnade och av någon anledning var det en oljefläck 
på vägen. Vi föll bägge två, han skrapade sig bara och fortsatte, men jag bröt 
höftbenet. Jag försökte komma upp på cykeln och fortsätta men en läkare 
som fanns på platsen och plåstrade om andra cyklister som även de vurpat, 
rådde mig att bryta, berättar Berglund. 
Väl hemma i Piteå uppsökte han lasarettet och röntgen visade att det var en 
rejäl spricka i höftbenet. 
-Jag blev sjukskriven i elva veckor men kunde så smått börja cykla igen ef-
ter åtta. Idag har han ingen känning av skadan men säger att risken finns för 
att det kan bli problem längre fram. 
Nästa år går jag upp i H50, då ska jag ta medaljer, säger han sammanbitet, 
men konstaterar samtidigt att konkurrensen är stenhård eftersom cykling är  
en riktig ”gubbsport”.  Av veckans sju dagar tränar Berglund alla utom fredagar. 
          
       



  
  Veckodosen blir 30 till 40  mil. Nej, fredagarna är heliga, då kan jag och sam-
bon ta det lugnt och umgås istället.  
För att kompensera träningsledigheten en dag i veckan blir det ofta desto mer 
dagen efter. 
-På nyårsdagen cyklade jag sju timmar. Till Älvsbyn, sedan Rosfors-
Norrfjärden- Havsbadet och tillbaks till Bergsviken, unge-
fär 15 mil, säger OK-föreståndaren och cykelentusiasten 
Måns Berglund och avslutar med sitt karaktäristiska 
skratt.    Det kallaste jag cyklat till job-
bet i är    –34 grader, säger Måns Berglund.  
 
 
 
  
 
 
 

 PUBAFTON PÅ BYAGÅR-

DEN! 

 

 

 

 

Valborgsmässoafton  30/4 kl. 20.00

 Var?  På byagården , Roknäs. 

       Roknäsvägen 190. 

 

       Välkomna till en mysig 

       kväll  med atmos-sfär.  

 

        BYAFÖRENINGEN. 

 



 

 

                                    
 
 
 
 
    Välkommen till Sjulnäs bibliotek! 
 
Här kan du  
 Låna böcker, tidskrifter och ljudböcker  
 Hyra film för 20 kr/ vecka 
 Använda dator, kopiera eller skanna dokument 
 Fika på onsdagkvällar 
 Titta på månadens utställning och själv ställa ut i vår monter 
 Få hjälp med att söka och reservera litteratur 
 Läsa dagstidningar 
 Ladda ner appen PressReader och läsa dagstidningar ochtid-

skrifter från hela världen, på många olika språk i din  mobil 
eller surfplatta 

 Eller bara sitt ner och prata en stund   
 
 Eller bara sitta ner och prata en stund  
 
 
 
 
Öppettider: 

Måndag, onsdag  13-19 

Tisdag, torsdag  13-17 

Fredag   13-16 

 

Du hittar biblioteket i Sjulnässlolan, Gamla Sjulnäsvägen 8B. 

Telefon +911-69 72 59, E-post: Sjulnas.bibliotek@pitea.se 

 

Följ oss på Facebook: www.facebook.se/sjulnasbibliotek 
 

 



  

För medlemsskap kontakta  Robert Öhrwall 
      tel. 073 8413762 



  

 

  
  

 HÄNDER I   
 ROKNÄS! 
 
 
 

 Paltservering i Byagården för skoter folk och bybor. 
 
 När?  Lördagen den 15/3 mellan kl. 11.00—14.00 
 

 Pris:  75 :- för hel portion (2 paltar) 
    50:- för halv portion, extra palt 25:- 
 

.Behöver din knivar slipas? 

Jag kommer att stå på ICA Sigvards    
Onsdag 11 mars mellan kl 13.00 - 18.00.  Pris 40kr/kniv.  

VÄLKOMMEN! 
 

Hilmer Marklund telefon: 070-63 56 374 
Alternativt, lämna in dina knivar väl förpackade med namn i charken 

den10 mars, tillsammans med betalning, hämtas när det passar dig. 
   

   

 
 
 
 
 

 
Som inlaga i det här numret av byatidningen finns ett upprop om 
betydelsen av att vi får allas stöd för verksamheten. Ett stöd som 
man enklast ger genom att betala in medlemsavgiften för år 
2015. Denna avgift som är låg och varit oförändrad genom 
många år är ovärderlig  för att hålla igång det rikhaltiga utbud 
som byaföreningen har, sommar som vinter. Tack på förhand! 



  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Hällgrensv 7. mobilnr: 070-5090484 
   Hemsida: www.lottascatering.se 
 
Ett beslut som varit både ledsamt & tungt att ta är att jag 
p.g.a hälsoskäl tyvärr inte kan driva Café & mer längre. 
Sista dag för öppet var 27/2. 

Tusen tack till er alla som besökt mitt Café! Extra stort Tack 
till alla Stammisar! 

Min Cateringverksamhet kommer att fortsätta och mitt pro-
duktions-kök hittar du såsom tidigare på Hällgrensvägen 7. 
Välkommen förbi på en kaffe!  
Till sommaren får vi se om vi kan ha bord ute i all enkelhet 
där man kan sitta å fika. 
 
Hos mig kan du beställa… 

Smörgåsar, Smörgåstårta 
Gräddtårta, Fikabröd, Matbröd 
Matpaj, Kall & varm mat/buffé 
Catering till möten, fest, bröllop, dop, minnesstund 
Praliner mm. 

Allt är bakat/lagat från grunden. Jag levererar alla dagar i 
veckan, med reservation för storhelger. Det går även bra 
att hämta från mitt kök. 

/Hälsningar Lotta  Ps. Vi finns även på Facebook & Instagram 
 
Ps. Vi finns även på Facebook & Instagram 

http://www.lottascatering.se


  
 



 

 

  

 Tankar inför påsken. 

 En liten pojke kom fram till biskopen och sa ”vilken stor nyckel du har 
hängande kring din hals”! 
 Han menade förstås biskopens stora kors. Biskopen tittade på pojken och 
funderade lite, sen sa han,  ” Ja det är faktiskt en nyckel”. 
Korset är nyckeln till försoningen med Gud. När vi nu snart ska fira den 
största av alla kristna högtider så måste vi få fokusera än tydligare kring det 
som är nyckeln till det nya livet med Gud. 
 Där i korset försonade Jesus alla människor i alla tider med Gud. Där 
öppnades en ny och levande väg för oss alla. Där blev alla människor från 
evighetens begynnelse förlåtna och försonade med Gud. Där vid Golgata, fick 
du och jag möjlighet att se Gud, inte bara på ryggen, utan att se honom ansikte 
mot ansikte. 
  I denna förlåtelse och försoningshandling har Gud sträckt ut sin hand till 
oss, till dig och mig. Han har i sin stora kärlek gett oss en möjlighet att svara 
ja eller nej till hans stora gåva. Han har räckt oss sin ”nyckel,”  är vi beredda 
att ta emot den? 
 I berättelserna om Jesus i Nya testamentet så står det att folket, ”sökte 
efter Jesus”. 
 Det finns positiva tecken,  ett trendbrott i Sverige att allt fler människor 
börjar söka efter Gud. Enligt en internationell undersökning av World Vale 
Survey har antalet personer som ägnar kortare stunder av bön här i Sverige 
ökat från 35% till 45%. Ett annat positivt tecken är att aldrig förr i världshisto-
rien, har vi varit så många kristna som i dag. Medan du läser detta så har ca 80 
personer kommit till tro. Tusentals människor söker sig varje dag till Jesus 
som försonaren. De har upptäckt att Jesus är den ende som kan ge svaret på 
våra djupaste livsfrågor. 
 Har du gjort det? Har du sett att korset är ”nyckeln” till det eviga livet? 
Tillhör du dessa som söker efter Jesus? Har du mött Jesus som försonaren? 
Vill du möta honom som är världshistoriens störste person?  Han som är 
”nyckeln” för det eviga livet väntar på dig. 
 
          En välsignad vår och påskhögtid önskar jag dig. 
  Gösta Degerman 



 

 

Söndagen 22 febr. hade 
Roknäs Byagård besök 
av ”Teater Mila” som 
gav en uppskattad före-
ställning för barn mellan 
3- 6 år. Det vackra väd-
ret bidrog till att det inte 
blev fullsatt men de barn 
och vuxna som var där 
fick vara med om en ro-
lig och medryckande 
föreställning. 
2 av barnen som var där 
var syskonen Noomi och 

Josef som på alla sätt levde med i det som 
hände på scenen. 
På frågan från byabladets red. om vad de 
tyckte, så svarade de med en mun; Jätte-
bra och jättekul. 
Byaföreningen planerar att kunna erbjuda 
åtminstone en teater för barn per termin. 
 

KONSERT MED ELEVER FRÅN 
SJULNÄS HÖGSTADIUM. 

   Vi upprepar succén från förra våren.  
 

Byagården Roknäs. Söndagen 29 Mars kl. 18.00. 
 

ENTRÈ: Vuxna 50:- inkl. fika. 
Skolungdom 20:- inkl. fika. Med-
verkande och barn /ungdomar i låg
– och mel-
lanstadiet 
fritt in-
träde. 
 

Väl-
komna! 



 

 
 

  
   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 pub-
liceras 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 
 

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 
 

 Vi tackar alla som lämnat bidrag till det här vårnumret. 
Vi tackar också våra annonsörer som gör det möjligt att ge ut 
vårt Byablad. 

Nu har vi internetuppkoppling i byagår-

den så nu kan du hyra för LAN! 
 
Boka genom Gun S. och Inger E. (se nedan)
  
   200:- /dygn. 


