
 

  Våren  2016  



 

 

 

 Visst är våren här! När jag sitter vid datorn och skriver den här ”ledaren” 
så skiner solen över snötäckta åkrar och den grå morgonen har förbytts i ett ljus 
som för ögat kan vara nästan besvärande. En härlig tid har vi i sanning framför 
oss. Ta gärna också del av de arrangemang som byaföreningen erbjuder. Palt-
servering, filmförevisning och konserter finns i utbudet för våren.  
 Träffade häromdagen en bybo på vägen som ville att byabladet skulle 
framföra en hälsning. ”Kan inte byabladet  göra en tummen upp för alla trevliga 
ungdomar som man möter, och som hälsar så trevligt.” Absolut vill vi göra det, 
undertecknad noterade också som nyinflyttad, att alla hälsade på varandra.  
 Ett annat glädjebesked för året som gått var att antalet bybor som betalade 
medlemsavgift till byaföreningen i stort fördubblades, jämfört med året innan. 
En trend som vi hoppas håller i sig. Med det här numret av tidningen följer 
också med en påminnelse om medlemsavgiften. Den är oförändrad och så varit i 
många år. Bättre att få fler som erlägger avgiften än att höja den.   
    God Vår, önskar Ingemar, ordförande. 
   

   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.      



 

 
 



  

 

 Öppettider 
Mån-Fre 9.00-21.00 

Lör   9.00-18.00 

Sön.         9.00-18.00 



  
  

     OK  ROKNÄS 
    Välkommen in till oss! 
 

 

   
  

 

    Roknäs 0911-240008 
 
 
       
     Roknäs 0911-240008 

 

     Du har väl inte missat  att vi har nya       
 öppettider. 
 
 Måndag-Fredag   6.00 - 21.00 
 Lördag     8.00 - 21.00 
 Söndag     8.00 - 21.00  



 

     ROKNÄSREVYN    ger 
 

DELLBAKKS ÅTTER!  

 Lördagen 12/3  

 GOTIS LILLPITE. 
 Söndagen 13/3   Inträde 200:- inkl. fika 

 Fredagen  18/3   Biljetter finns på OK- 
 Lördagen  19/3   Q8 i Roknäs och på Deli 
 Söndagen  20/3   katessbutiken Bölefisk i 
       Piteå. 

 Alla kvällar kl. 19.00   Välkomna! 



  
     
             

  
   
 
 
 
 
 

 
 Paltservering i Byagården för skoter folk och bybor. 
 
 När?  Söndagen den 13/3 mellan kl. 14.00—16.30 
 

 Pris:  75 :- för hel portion (2 paltar)   VI MÖTS! 
 50:- för halv portion, extra palt 25:-   Välkomna.   
  
 

 Månaderna Mars och April är ju den tid då de flesta föreningar håller 

sina årsmöten. Roknäs Byasamfällighet låter meddela att deras årsmöte 
äger rum onsdagen 6 April kl. 19.00 i Roknäs/Stockbäckens byagård. En repre-
sentant för Infjärdens brandkår kommer att informera om verksamheten. 
  

   Alla hälsas hjärtligt välkomna.  

 
   

   

GLÖM INTE ATT HÅLLA NER FARTEN NÄR DU ÅKER GE-
NOM BYN! 
 

 Många bybor upplever att många bilister har 
alltför bråttom när man åker på byavägen. Tänk på 

det. Lätta på gasen.  Tack! 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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

 Bygdemedel, d.v.s. en halv procent av vinsten från Svevinds  
vindkraftsanläggningar kommer för andra 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 ansökningshand-
lingar). Bygdepengens storlek  är beroende på hur många verk som 
varit i drift, och kommer att öka i takt med att fler kraftverk byggs 
och startas.   
 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 Okt. 2016 och inlämnas till Ma-
ritha Magnusson. Ansökan till föreningen innebär också att man blir 
medlem i föreningen där medlemsavgiften är satt till 100:- /år. Den 
ska betalas senast 30/4 2016. 
 Välkomna med ansökan! 

 

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

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

    Rokådalens ekonomiska förening håller årsmöte på 

 Byagården   Roknäsv. 190  Onsdagen 23 Mars 19.00 

          Välkomna! 

  

 

  



  
 



 

 
 

 
      DET HÄNDER I ROKNÄS  VÅREN 2016! 
 

        Byaföreningen inbjuder till årsmöte.  
 

Var: Byagården Roknäsvägen 190. 
 När: Tisdagen 15 mars kl. 19.00.        

  
 Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Smörgås, te, kaffe. 
 

     Välkomna. 
 
  PITE VISKLUBB GÄSTAR OSS IGEN.  
 
 Senast det begav sig var sent i augusti 2014. En minnesvärd 
 kväll med sång och musik kryddat med historier av alla de slag. 
 Nu hälsar vi visklubben välkomna igen till vår byagård. 
 

 Tisdagen 26 April kl. 19.00.  Entré   100:-  Fika! 
 
 

 Filmaren  Åke Edström  kommer till Roknäs. 
 Åke från Glommersträsk, är förmodligen mest känd för sina fil-
mer från byn Gallejaur, och då speciellt om de 3 systrarna som 
skötte sitt jordbruk på gammalt vis. Han visar också andra filmer 
som är lika intressanta.  
 Välkomna till byagården  sön. 3 April kl. 14.00. Entré 100:- 
 Filmförevisning och resonemang kring gammalt åkerbruk. 

 Fikaförsäljning. 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. 
 



   
 

         Jan Carlsson. 
 
 Motorentusiast med sång och musik som 
 stort intresse. 
 
 Text och foto: Ingemar Edström 
 
 När man sitter och hör Jan berätta om sitt 
liv, sina olika yrken och arbeten så är fordon och kommunikationsmedel 
centrala inslag i hans sysselsättningar.  
 Det började dock inte på det sättet. Född och uppvuxen i Blåsmark 
där fadern var bagare och dessutom drev ett konditori, så var det helt na-
turligt att uppväxande barn fick hjälpa till i verksamheten. Jan och hans 
yngre bror fick stiga upp tidigt på morgnarna för att hjälpa till i bageriet. 
”Vi levererade bröd till Svensbyn och till vår egen by förstås.” 
 6-årig folkskola som efter Jans första år blev 7-årig väntade, däremot 
inte i Blåsmark utan i Lillpite. Jan berättar: ”Pappa blev inkallad under 
krigsåren och förlagd i Sveg, varför jag fick bo hos morfar och mormor  i 
Lillpite.” Efter 2 år var fadern hemma igen och Jan tillbringade de övriga 
skolåren i Blåsmarks skola. Många barn fanns på den här tiden i alla byar, 
Blåsmark var inget undantag. ”Vi var sammanlagt över 90 barn.” berättar 
Jan. ” Vi lekte, spelade fotboll, åkte skridskor på Hemträsket. Pappa var 
dessutom lagledare inom fotbollen. Jag har enbart goda minnen från barn-
domen.” 
 Att söka sommarjobb var inte något problem, det fanns därhemma. 
Upp tidigt för att arbeta i bageriet  är en bagares lott, allt för att brödet vara 
dagsfärskt.  
 Efter skolgången var det tämligen naturligt att en bagarson sökte lär-
lingsjobb på ett bageri. ”Man fick inte göra den praktiken hemma utan jag 
sökte mig till Ekborgs i Munksund och Ekströms bageri i Piteå.” Sedan 
visade det sig snart att Jan blev allergisk mot mjöl, och det ändade hans 
möjlighet att fortsätta i yrket. ”Det hände t.o.m. en gång att jag svimmade 
vid degblandaren.” 
 Vid det här laget var Jan ca. 15 år och det blev till att söka sig till 
något annat. Det blev en hel rad kortare anställningar. I flottningen, på  

barkverket på Tingsholmen, mejeriet i Piteå, boardfabriken, också i Piteå. 
”Jag har aldrig varit arbetslös,” säger Jan. ”Många av de här arbetena var 
fysiskt tunga jobb för en ung grabb.”  
 Via en farbror som arbetade inom järnvägen, kom Jan så till Stock-
holm där han arbetade som växlare på centralstationen. ”Växlarna var bara 
delvis automatiserade så vi lade om växlar för hand, flyttade lok för att få 
trafiken att flyta. Många vagnar skulle till Tomteboda för renovering och 
städning.” 
 Sedan väntade militärtjänst. Mönstrade och hamnade i Karlskrona och 
flottbasen där. Förlades på motortorpedbåt och fick dessutom utbildning som 
radiotelegrafist. ”Vi fick åka runt mycket. Ett speciellt minne var när vi es-
korterade drottning Elisabeth av England genom Stockholms skärgård och in 
till staden. Denna kalla vinter 1955, tjänstgjorde vi dessutom på isbrytare.” 
Efter ”lumpen” tillbaka till Stockholm och SJ. Under året före militärtjäns-
ten hade Jan passat på att ta busskort och nu fick han en del uppdrag som 
chaufför. Som SJ-anställd hade man som löneförmån fria resor med tåg. 
”Jag var hemma åtminstone en gång i månaden. Men jag trivdes inte så bra i 
storstaden, så jag sade upp mig från järnvägen och flyttade hem.” 
 Då hade Jan redan träffat sin blivande hustru Margaretha, Roknäsbo 
redan då. En kortare tid jobb på Furunäset, innan åkaren Knut Lindkvist 
sökte bussförare. Infjärdens Trafik hette företaget och där blev Jan kvar i 
många år. Margaretha var vid det här laget utbildad lågstadielärare och till-
sammans gjorde man en ettårig sejour i Barkhyttan, en ort utanför Hofors. 
Efter det året tillbaka till Piteå igen, nu hyrde man ett boende i Lillpite.   
 Sonen Per föddes 1966 och nu flyttade familjen till Hellgrensväg i 
Roknäs, först till en av de lärarvillor som var uppförda där, sedan till den 
gård där man fortfarande bor. Jan fortsatte som busschaufför men övertog 
dessutom ett mindre åkeri. Det innebar sedan närmare 30 år i asfalteringsar-
bete. ”Jag och alla andra åkerier var anslutna till Lastbilscentralen, vilket 
innebar att man aldrig saknade arbete.” Ryggen tog stryk och Jan sålde åke-
riet 1995. 
 Det stora fritidsintresset har alltid varit sången och musiken. ”Vi sjöng 
och spelade mycket i mitt föräldrahem så därifrån har intresset kommit. Jag 
har sjungit i flera körer och manskörer i Pitebygden, men nu nöjer jag mig 
med Infjärdens kyrkokör. ”Sången har gett mig många fina upplevelser,” 
säger Jan som dessutom är en flitig bokslukare.  
         



  
 

    www.svenskakyrkan.se/pitea 



  
  

 Välkommen till Sjulnäs bibliotek! 
 Missa inte … 

Fika på onsdagskvällar.  Det finns färgpennor och bilder att färg-
lägga för de yngre. 

Berättarcaféerna fortsätter. Kom med och berätta, lyssna och fika 
tillsammans. Nästa Berättarcafé blir den 7 mars klockan 17.30 
och har temat ”Änglavakt”. 

Vi har en dator som du kan använda i biblioteket 
Vi hjälper dig att söka och reservera böcker och ljudböcker 
Vi har många tidskrifter som du får låna hem. 
Under mars månad har Repris en utställning i vår monter- kom och 

titta! 
Vi har nu många äldre tidskriftsnummer och gallrade böcker till 

försäljning. 

 Varmt välkommen! 
 

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



  
  

 
 

    
 
 
 

      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 



  
 

  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  



  
 

 Flytt-tankar! 
Under de ca 40 år som jag och frugan varit gifta har vi bott i hus. Men den första 
april 2009 flyttade vi till en lägenhet i Piteå. Det första jag gjorde var att tapetsera 
om i köket och montera in en ny köksfläkt och diskmaskin. Det är väldigt bekvämt 
att bo i en lägenhet där hyresvärden står för snöskottning och de små reparationer 
som ofrånkomligt behövs i ett boende. Jag kan stå i köksfönstret och se hur traktorn 
skottar undan snön eller hur vaktmästaren klipper gräset. Går kylen sönder kan jag 
bara ringa hyresvärden så fixar han det. Jag som alltid fått sköta allt själv när det 
gäller reparationer i vårt boende, får nu leva rena lyxlivet som får bo på detta sätt. 
När vi gör förändringar i våra liv dyker många frågor upp som rör om i vår tanke-
verkstad. I mina tankar började en tanke gro om hur Gud vill få flytta in i våra hjär-
tan och få bo där. 
Till dig som läser det här tror jag att Gud vill göra en inflyttning i ditt liv. Han vill 
ta plats i ditt hjärtas rum. När vi ser ut över vår värld i dag är det faktiskt så att ald-
rig förr i världshistorien har vi haft så många kristna. Varje dag kommer tusen och 
åter tusen människor till tro på Jesus Kristus som världens frälsare. Det är en väck-
else utan motstycke vi får uppleva idag. 
Gud flyttar in och städar i människohjärtan, han tar plats och förvandlar liv runt om 
i vår värld. 
Det pågår en ”renovering” i mångas hjärterum. Han vill också få ta plats i ditt in-
nersta rum och förvandla dina tankar till att bli fridens och kärlekens tankar. 
Du håller i nyckeln till ditt innersta rum, det är du som bestämmer om du vill låsa 
upp din dörr för Herren. Dörren går bara att öppna inifrån. 
Det var ett par män som satt vid en kolbrasa och diskuterade detta fenomen att 
människor kan förlora glöden när man inte vill släppa in Jesus i sitt hjärtas rum. 
Den äldre av dessa män gick fram till kolbrasan och plockade ut ett glödande kol 
därifrån. Han lade den på spishällen men sa ingenting. Han satt bara där och såg hur 
kolet sakta miste sin glöd. När kolet hade svalnat tog han kolet och lade tillbaka 
den i kolbrasan och genast blev kolet rött av värmen. Den återfick sin glöd. 
De båda männen tittade tyst på varandra och den yngre förstod genast andemening-
en i handlingen. Den att en kristen utan gemenskap är som ett kol vid sidan av el-
den. Man mister sakta sin glöd. Jag tror att det är livsviktigt med församlingsge-
menskapen. Det är viktigt att få dela tro med varandra. Därför är du så viktig, du 
som läser detta. Du är välkommen med i gemenskapen kring att dela livet det helt 
vanligaste, vanliga livet men också gudstjänstlivet, bibelstudierna, lovsången och 
bönestunderna. 
Gud vill flytta in i ditt hjärtas alla rum. Du har nyckeln. Släpp honom in. 
En skön vårtid önskar jag dig 
 Gösta Degerman 



  

 

 Full fart på kyrkans mellanstadiekör! 

   
 Varje onsdageftermiddag träffas ca 15 tjejer i mellanstadieåldern i In-
fjärdens kyrka för att sjunga tillsammans. Det är Infjärdens mellanstadiekör 
som har övning.  
 ”Ungdomarna kommer hit direkt från skolan, så därför börjar vi med 
att äta en smörgås innan vi sätter igång.” Den som säger detta är kyrkomu-
siker Ewa Edström, som är den som leder både den här kören och en kör för 
barn i lägre ålder. ”Vi hade tidigare några pojkar men just nu är det bara tje-
jer i kören. Vi sjunger på familjegudstjänster ibland, och alldeles nyligen var 
vi i Långträsk och sjöng.”  
 ”Vi har varit med längst i kören” säger Sara och Siri som båda går i 
7:e klass. ”Vi tycker det är kul att sjunga. Vi sjunger mest kyrkliga sånger.” 
 Byabladets red. kan intyga att ungdomarna sjunger med glädje och stor 
inlevelse. 



  
 



  
  
 
 
 
 

        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!  C. FORSSMAN      TEL. 070 3698434 
  
 
 

  

      ÖPPETTIDER. 
    VARDAGAR  07.00— 17.00 
 
  ÖVRIGA TIDER EFTER ÖVER-       

ENSKOMMELSE. 

 KALATRÄ 

  Hällgrensvägen   
 7, Roknäs.   
  Tel: 070-5090484
      

 Godsaker för en God sak på gång… 

Lottas Catering kommer att börja sälja Kola-strutar med vår  hemgjorda kola i 
olika smaker. Varje kola är inslagen i eget papper. Strutarna kommer att kosta 49 
kr/st varav 20 kr/såld strut går oavkortat till Reumatikerförbundets forskning om 
bl.a artros. Kola-strutarna kommer att finnas på OKQ8 i Roknäs, Piteå Handel och 
Trädgård i Öjebyn samt att man kan beställa via Lottas Catering. Väntar nu bara 
på beställda etiketter. Så håll utkik! 

Varför gör jag detta?  
Jag har själv drabbats av Artros samt psoriasisartrit sedan en tid tillbaka vilket har 
förändrat mitt liv och vardag samt även för min familj som funnits där och stöttat . 
Det är en otrevlig reumatisk ledsjukdom som ej kan botas, men den kan lindras. 
Var 4:e svensk drabbas. Nu vill jag ge något tillbaka, till forskningen, genom 
dessa strutar. 

Kram,Lotta/Lottas catering. 

Hemsida. Www.Lottas catering 



  
 

SVEVIND OCH ENERCON PRESENTE-

RAR NY ÄGARSTRUKTUR FÖR MARK-

BYGDEN 1101-PROJEKTET 

 

 

 

 

 

 

 

SVEVIND och ENERCON presenterar en ny struktur för organisation och 
ägande av Markbygden 1101-projektet. Den nya organisationen innebär att 
SVEVIND och ENERCON delar på ägandet av de två etapperna. Den nya 
organisationen skapar en ny grund för att fortsätta etableringen av den 
unika vindkraftparken i Piteå kommun, Norrbotten. 

Den nya strukturen innebär att ENERCON övertar SVEVINDS del av 
första delarna av etapp 1. I denna del ingår den redan etablerade vindkraft-
parken Skogberget samt den delvis påbörjade vindkraftparken Ersträsk. 
Återstoden av etapp 1, bestående av ytterligare 179 verk, har tagits över av 
SVEVIND både vad gäller ägande och projektgenomförande. Elprodukt-
ionen från hela etapp 1 överförs till den redan uppförda transformatorstat-
ionen ”Råbäcken” för vidare distribution.  

ENERCON har helt tagit över ägande och projektgenomförande av Etapp 
2, med upp till 440 verk. Ansvaret gällande byggnationen av den nya 
transformatorstationen ”Trolltjärn” för etapp 2 tas över av ENERCON till-
sammans med Svensk kraftnät.  

Förändringarna har gjorts för att effektivisera realiseringen av Markbyg-
den 1101-projektet. 

Nya vindar blåser över Markbygden. För att stödja förverkligandet av den 
gigantiska vindkraft-parken i Piteå kommun med upp till 1 101 vindkraft-
verk har en omstrukturering av tidigare ägarförhållanden skett. 



  

 

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 vårnumret. 
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 
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 


