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 Det är ingen tvekan om att Vädret varit det vanligaste samtalsämnet 
i sommar. Inte bara när det varit kallt, blåsigt och regnigt utan också när 
solen och värmen behagat infinna sig. För byaföreningens del har regnet 
gjort att vi tvingats ställa in våffelgräddningen på Kalahatten 3 gånger. 
Det svider förstås i kassakistan, men i gengäld har nämnda väder bidragit 
till att åtgången på palt har varit god hela sommaren. Byaloppiset regnade 
bort, men vi har som kompensation ett loppis nu i september istället. Se 
annons i tidningen. Cykeltrampen var också den en fuktig upplevelse men 
cyklister skrämmer man inte bort så lätt.  

 I övrigt har vi arrangerat några evenemang som lockat bra med 
folk. Ronny Eriksson med ”Ibland Band” och nu senast en föreställning 

med friteatern. Klurigt och tankeväckande på alla sätt.  Från Norrbottens-
musiken kommer  ”Varken finne eller svensk,”  i slutet på september. 
Välkomna alla till vår Byagård!  Ingemar Edström  ordf.    

          
  

Byaföreningen riktar ett varmt tack till de privatpersoner som 
skänkt gåvor till föreningen i form av pengar eller/ föremål.  

   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 9.00-20.00 

Lör   9.00-18.00 

Sön.         9.00-18.00 



  
  

     OK  ROKNÄS 
    Välkommen in till oss! 
 
   

  
  

 
 
 

Öppettider:   
Måndag– Fredag  7.00 - 21.00 

     Lördag—Söndag  9.00 - 21.00 
 
 Tel. 0911-240008 
 
 
  

 
 
 

  
     TEL. 0911-240008       

Mackor 
från Lot-
tas Cate-
ring 

Filmsugen? 
 
1 film 1 dygn 39:- 
 
2 filmer 2 dygn 69:- 
 
3 filmer 3 dygn 99:- 



  
  Fönsterbyte. 

   

Vid sammanträde i början på mars må-
nad beslutade Rokådalens ek. förening 
om fördelning av den byapeng som 
vindkraftsåterbäringen gett. Byaföre-
ningen hade ansökt om medel för byte 
av 3 st. fönster i byagården. Ansökan 
beviljades.  
 
 

 
 
 
 
 

Här ovan 
ser vi Leif Strandberg i full färd med att riva 
ut det gamla fönstret, och till vänster ses Tore 
Sundström med samma syssla. ”Hög tid att få 
nytt” säger de båda som gläds över de under-
hållsfria fönster som nu sitter på plats. 
 
 
 
 

  Roknäsrevyn kommer           till-
baka!   
 
 

Nu är vi sugna på att spela revy 
igen, hälsar  medlemmarna i Rok-
näsrevyn. ”Glädjande nog så är det 
många som tycks ha saknat oss, så 
nu kommer vi att sätta igång arbetet 
med en ny föreställning. 
Det blir som vanligt, så att alla våra 
trogna fans kommer att känna igen 
sig. Slutet på februari och början på 

mars blir föreställningarna. Välkomna!” 
 
 



  
 

 

 FRITEATERN GER:  HAR TÅGET GÅTT ELLER…... 
 

 Så var rubriken på den teaterföreställning som gav på Roknäs bya-
gård tis. 25 augusti. En skön blandning av teater och musik där handlingen 
var förlagd till Ofelhöjdens nedlagda öde stationshus. Där fick tågen som 
varken kom eller gick representera de tankar och känslor som driver oss 
framåt, eller stoppar oss. Öppenhet inför vad som sker, ger föreställningens 
rubrik ett antal dimensioner.   
 Kvällens publik ( närmare ett 50-tal) fick oss serverade en mängd 
klurigheter och tänkvärda ord om livet och dess mening, eller brist på me-
ning. Lägg därtill till att kvällens skådespelare visar sig vara urstyva musi-
ker, så har vi anledningen till publikens förtjusning. 
 

OBS! Missa inte nästa konsert på byagården. Sön. 27/9 kl. 16.00 ger 
Norrbottensmusiken tillsammans med byaföreningen, föreställningen   
”VARKEN FINNE ELLER SVENSK”.  Sång o musik och finur-
liga historier med Egon Fredriksson git. Dan Engman bas och Sture Kuusi-
salo dragspel.    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  



  
 



 

 
 

Sommarens aktiviteter har rullat på som vanligt. Byaföreningen har arran-
gerat våffelgräddning, cykeltramp, loppis, paltservering med underhåll-
ning. På bilden ovan ser du två glada tjejer, Ellen och Maja innan start på 
cykeltrampen. Hädanefter kommer trampen att genomföras med den nya 
sträckningen, Byagården-Råbäcken- Yttersta- Lillpite och tillbaka till Rok-
näs. Med andra ord, ingen monsterbacke att klara av. Loppiset som 
dessvärre drabbades av regn, kommer tillbaka 13:e september. Se annons 
längre fram i tidningen. 
 

Torsdagarnas paltservering har i sommar lockat ovanligt mån-ga gäster. 
Kanske det svala vädret har 
bidragit. Trubaduren Tony 
Berglund Sjulnäs, får represen-
tera de artister som upp-trätt på 
Kvarnen. Dragspelare, tjejband 
från Infjärden, fiolmusik har 
varit andra inslag. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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. 
 



   
  Roknäsprofilen. 
 
Dennis Sundkvist som byabladet pre-
senterar i det här höstnumret, har 
många intressen i livet, bl.a. jakt och 
fiske. Det största intresset är trots allt 
skyttet. 
 
 
 Född och uppvuxen på Kvarnbacken i Roknäs i ett hus som fortfa-
rande finns kvar, har Dennis många minnen kvar från sin barndom. Som 
för alla barn uppe i Tjöl`n blev det skolgång i Stockbäckens skola. 6 år till-
bringades i den skolan, det 7:e året gjordes i skolan på Gamla Skolvägen i 
Roknäs. Den skola som är borta sedan länge, där äldre Roknäsbor tillbring-
ade sin skolgång. ”Jag trivdes bra även om jag tror att klimatet i skolan var 
lite tuffare på den tiden. På fritiden spelade vi bl.a. fotboll. Dessutom gick 
vi alla barn i U.G. en kväll i veckan på Sion i Stockbäcken .”  
 Efter avslutad skolgång blev det snickarkurs på ett år innan det var 
dags för utbildning till byggnadsmålare på Strömbacka. 3 år i skolan, 1 års 
praktik. ”På den här tiden fanns det gott om jobb, alla som gick utbildning 
kontrakterades av företag på orten redan under skoltiden. Militärtjänst på 
I19 i Boden i nästan 1 år stod sedan i tur.      
  1964 träffade Dennis sin fru Gunilla, som flyttat upp till Stor-
söder från Södertälje. Yrkeslivet som målare startade och det blev anställ-
ning på Lundgrens måleri i 23 år, och sedan på ASSI. 1971 förvärvades ett 
hus på Storsöder  som efter 8 år revs och på tomten byggdes en ny villa. 
”Det gamla huset var ett timmerhus och den timringen finns kvar inne i 
SAS– hotellet i Luleå. Jag hade tänkt bränna ner det gamla huset men efter 
mycket tjat från Luleå så såldes det hela dit.” 
 Paret Sundkvist har begåvats med 3 barn, 2 flickor födda –69 och—
72. 1974 föddes så sonen Jonas.  
 Att vistas ute i skog och mark och då gärna med en bössa i handen är 
något som Dennis sätter stort värde på. ”Redan som 5-åring följde jag med 
min pappa ut på jakt och det var den bästa lärdomen man kunde få. Han 
var mycket noga med att man handskades på rätt sätt med vapnet, och iakt-
tog den största försiktighet. Det man får lära som barn sitter sedan i hela 
livet.” 
 
 

livet. Man måste däremot vara 18 år innan man får licens och kunde jaga på 
egen hand. I första hand har det blivit småviltsjakt men sedan 1976 jagar jag 
också älg.” På min fråga hur många älgar som nerlagts, säger Dennis att han 
inte hållit räkningen. ”Det har blivit en del, måste jag tillstå.” 
 I 40-årsålden kom så tävlingsskyttet in i livet. ”Det var några karlar 
som tycke att jag skulle börja skjuta med K-pist. ”Det var lika bra att det 
dröjde med skyttet, med tanke på hur oerhört många skott jag skjutit under 
träning, och den kostnad som det innebär.” Framgångarna kom snart och i 
familjens villa finns ett fullmatat prisskåp. Första SM-guldet kom i riks-
skytte –98, 2003 final i Karlstad, -05 vinst i Halmstad. Allt i liggande skytte 
och med K-pist. –06 Svenskt mästerskap i liggande, knästående och stående 
skytte. Har satt svenskt rekord med 1 poäng. ”I september åker jag till 
Malmö för att tävla om svenskt mästerskap. Parallellt har jag också tävlat 
med salongsgevär. Tyvärr är fältskyttet nästan helt borta numera, man får 
hålla sig till banskytte. Med salongsgeväret är det 50 m. liggande som är den 
vanligaste tävlingsformen. Många medaljer och priser har det blivit under 
åren som skytt.”  
 På min fråga om det finns och hinns med andra intressen, berättar 
Dennis att vara ute i skog och mark, är viktigt för att må bra. ”Jag plockar 
hjortron och lingon och dessutom är jag intresserad av svampplockning. Vi 
fjällvandrar gärna och har i många år haft vår husvagn placerad i Voug-
gatjolme för fiske.”  
 Medlem i Roknäs Viltvårdsområde där han under 9 år varit ordfö-
rande, långa dagliga  promenader med hund, 
håller denne aktive man igång i vardagslivet.  
 
 Vi får väl från byabladet önska Dennis 
lycka till på tävlingarna i Malmö i september. 
Rapporter från tävlingarna lär dyka upp i Pi-
tetidningen så småningom.  
 
 
 Text o bild: Ingemar Edström 



  
 

 

Läxhjälp Start 8/9 

För elever på mellan-

stadiet. 

Dag och tid: Tisdag kl 

14.30-16.30 

Lokal: Infjärdens kyrka 

 

Himlakul Start 3/9 

För barn mellan 5-9 år.   

Dag och tid:  Torsdag kl. 18-19.00. 

Lokal: Svensby EFS 

Piteå  
försam-

lings 
höstfolder 

 

www.svenskakyrkan.se/pitea 

www.facebook.com/piteaforsamling 

Läs mer på vår hemsida! 

 Barn BARN och  FAMILJ 

       HÖSTEN     2015 

Liten och Stor 

För barn 0-6 år och föräldrar/andra 

vuxna. 

 

EFS Sjulnäs Start 14/9  

Dag och tid: Måndag kl. 09.30-12 

 

Furubergskyrkan Start 22/9 

Dag och tid: Tisdag kl. 10-13.00 

OBS! Lättlunch, Samarr med EFS 

 

Margretelund, Öjebyn Start 17/9  

Dag och tid: Torsdag kl. 9.30-12 

 

Kyrkcenter, Nygat. 23 Start 18/9 

Dag och tid: Fredag kl. 9.30-12  

 

Skatten (söndagsskola) Start 6/9 

Söndag kl. 11.00 i Infjärdens kyrka.  

 

Scouter Start  2/9 

Scouter för årskurs 3-6.  

Dag och tid: Onsdag kl. 18–19.30  

Lokal: EFS Sjulnäs bönhus 

 

Scouter Start 10/9 

Scouter för åldrarna 9-13 år. 

Dag och tid: Torsdag kl. 18.00 

Lokal: Furubergskyrkan 



  
 



 

 

För medlemsskap kontakta  Robert Öhrwall 
      tel. 073 8413762 



 

 

 

Sommartankar inför att gå på ”klo.” 
 
Vid vår sommarstuga ute på ön där har vi ett utedass som jag byggde som-
maren 1995. Det utedasset är ett hopplock av material från olika rivningsob-
jekt som jag haft genom åren. Jag gissar att vi har Sveriges vackraste golv, 
när det gäller utedass. Jag har nämligen lagt in gamla, breda, tjocka och na-
rade golvplank från vår bagarstuga som vi hade när vi bodde i Hortlax. Ett 
av fönstren är ifrån ett hyreshus efter storgatan, tvättställsbordet kommer 
från Piteålasarett osv. När jag sitter där med dörren öppen mot skogen finns 
det plats för nostalgisk filosofering. När man blir så gammal som jag är, bör-
jar man tänka bakåt och funderar på ord. Frugan överraskade mig för ett tag 
sedan och sa att hon skulle gå på klo. Genast startade det ett funderingspro-
gram i min hjärna om just ordet klo var enbart Umeåbondska men efter att 
konsulterat boken ”Pitemålet – ållt mila àagg å `ööx”, att ordet klo det fanns 
även på Pitemålet som ett ord för Toa eller dasset. 
Jag hörde berättas om en student vid Johannelunds missionsskola, om hur 
han försökte få sin rumskamrat att komma hem tidigare på kvällarna. Det 
här hände någon gång under 30 eller 40 talet. Han gick ner till källarförrådet 
och letade fram en genomrostig potta med lämpligt många hål i. Denna pla-
cerade han i deras gemensamma kommod, den rätta pottan ställde han under 
sin säng. Sedan släckte han ljuset och lade sig ner för att invänta sin kamrat. 
Som brukligt kom nattsuddaren sent, mycket sent på kvällen. Studenten be-
rättade med inlevelse hur han hörde nyckeln vridas om i dörrlåset och hur 
dörren försiktigt öppnades och stängdes. Sedan hörde han i mörkret det väl-
kända ljudet när pottan drogs fram ur kommoden och hur det speciella ljudet 
kom när kisset mötte den plåtbetäckta pottan. Men sen upphörde ljudet för 
att åter komma för att sedan åter upphöra för att sedan komma igen. Då 
hörde han sin rumskamrat mumla i mörkret, ”Konstigt än hur jag vänder 
pottan kommer kisset på golvet”. 
Att skriva om klo och potta i en from andakt kanske inte riktigt är på sin 
plats för den moraletiska personen som vill att allt ska vara andligt rätt skri-
vet. Men till dig som har sådana funderingar vill jag påminna om Paulus 
som berättar om pottan. Han beskriver hur krukmakaren gör kärl av samma 
lerklump något till hedersamt bruk, någon anan till mindre hedersamt bruk, 
(Rom 9:21). Det står också om hur Gud ger Israels folk instruktioner hur de 
ska göra med sina toalettbesök. (5 Mos 23: 12-13). 
             

            

 för de första lärjungarna de blev utskrattade och utfrysta på grund av deras överty-

gelse om att Jesus är uppstånden. Att berätta om det mest häpnadsväckande som hänt i 



 

 

Min tanke med denna utläggning är att vi som Guds barn är behovets barn 
både när det gäller det naturliga men också när det gäller det övernaturliga. 
Som Guds barn kan vi misslyckas som studenten med den rostiga pottan. Vi 
hade en tanke men det blev fel. När vi då gjort fel sitter det kanske någon 
bakom ett fönster och skrattar åt oss och tycker att vi bär oss klumpigt åt. Vi 
har åtminstone försökt. Men då är vi också i ett gott sällskap för de första 
lärjungarna de blev utskrattade och utfrysta på grund av deras övertygelse 
om att Jesus är uppstånden. Att berätta om det mest häpnadsväckande som 
hänt i världshistorien det är svårt, mycket svårt mitt i det allra av allt enkla. 
När vi berättar om Jesus, och vad han betyder för oss, då kan det ibland kän-
nas om för studenten med den rostiga pottan, att allt hamnar på golvet. Vi 
tycker att än hur vi vänder och vrider på vårt budskap tas det inte emot. Den 
här krönikan eller andakten eller vad vi nu vill kalla mina rader är förmodli-
gen de sista ni läser från min penna i detta blad eftersom jag går i pension till 
hösten. Om ni vill ha några fler rader från mig så kan ni höra av er till bla-
dets redaktör. Vi kommer alltid till vägs ände så är det också med mitt enga-
gemang i Infjärden. 
 Frågan är hur mina försök att presentera Jesus har landat hos er? Jag har 
försökt att vända och vrida på orden för att någon skulle få insikt i vad Evan-
gelium är. Att det inte är VAD vi gör som räknas utan vad vi ÄR. Vi är hans 
skapelse, vi är hans älskade, vi är hans djupaste kärlek och förälskelse. För 
så högt älskade han oss så att han gav oss sin egen älskade Son för att var 
och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha ett evigt liv. Så kan 
funderingar komma när jag sitter på klo i mitt eget hopsnickrade utedass, 
med breda, narade golvplank. 
 
En skön sommar önskar jag dig. 
Gösta Degerman 

 

 Vi från byabladet och Roknäs/Stockbäckens byaförening sä-

ger ett stort TACK till Gösta för hans mycket uppskattade bidrag 

till vår tidning. I nästan alla år som byatidningen utkommit har 

Gösta bidragit med sina tankar. Återigen; ett stort tack. 



 

 
 

 

 Många bybor i Roknäs har säkert undrat vem som äger de 6 får som 
går i inhägnad och betar nära byagården i Roknäs. Nu kan Byabladet avslöja 
hur det förhåller sig. Caroline Lundmark heter den djurintresserade unga 
dam som köpt huset efter Björn och Anita Borg och flyttat till byn. 
”Eftersom jag jobbar skift på Kappa så har jag inte hunnit lära känna så 
många människor ännu. Jag trivs väldigt bra med att komma ut i på landet, 
och för mig som älskar djur är det perfekt.” 
 Efter uppväxt i Vebomark utanför Lövånger, skolgång på Grans i Öje-
byn, processutbildning på högskola har hon sedan 2011 fast anställning på 
Kappa. Efter en mellanlandning i Svensbyn är det nu Roknäs som gäller. 
”Jag har 2 katter, 2 hundar och nu lånar jag 6 st. får. Hundarna är engelska 
fårhundar (bordercollier) så där finns anledningen till varför jag också har 
får. 5 tackor och en bagge som heter Anders. 
 Byabladet låter Caroline representera den unga generationen som flyt-
tar in till vår by, och hälsar henne välkommen hit. 
 
 



  
 



 

 
 

 
 
 
 
 

        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 
 
 

 Ni kommer väl ihåg att när vi arrangerade vårt byaloppis så var vädret 
inte på vår sida. Därför kommer vi igen och ordnar ett nytt loppis. 
 

Så, söndagen den 13 september mellan kl. 15.00– 18.00 
    blir det på nytt  
 

  BYALOPPIS I ROKNÄS. 
 
   Fika på byagården under samma tid. Titta in! 
 
   Anmälan till Catarina Strandberg tel. 070 3691330 
 
 VÄLKOMNA! Roknäs/Stockbäckens byaförening. 
 

      ÖPPETTIDER. 
    VARDAGAR  07.00— 17.00 
 
  ÖVRIGA TIDER EFTER ÖVER-       

ENSKOMMELSE. 

 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 höstnum-
ret. 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 


