Sommaren 2013

Hej och glad sommar på er alla byabladets läsare. Apropå sommar,
vad man kunnat se och förstå så är det många, åtminstone ungdomar, som
tagit sommarens första dopp i den blå böljan. Sommaren är här och vi
hoppas att den kommit för att stanna, även om olyckskorparna förstås
kraxar om motsatsen.
Byaföreningen laddar i alla fall upp med likartat utbud som vi bjudit på de senaste somrarna. Våfflor, palt med underhållning, cykeltramp,
loppis och konsert på Bröstfallet. Läs om detta på sid. 8 i tidningen.
Andra intressanta ting som är på gång är t.ex. ”Solander-leden,” en 10 mil
lång vandringsled som berör vår by. Bygdemedel, d.v.s. återbäringen från
vindkraften i Markbygden närmar sig också. Se sid.20. Ivan Karlsson avrundar sin serie om idrotten i Infjärden. Byabladet tackar Ivan.
Vidare kan rapporteras att vår Kaffekvarn har bättrats på utvändigt,
genom en gemensam målardag en vacker och solig majlördag. Så, alla
medborgare, välkomna att besöka våra arrangemang.
Ingemar Edström ( som tillfälligt vikarierar för Birgitta E.)
Omslagsbilden är tagen av Tore Sundström som ofta bidrar med
fina bilder till vårt byablad.

Byaföreningens styrelse består av :
Birgitta Elfgren
ordförande
Ingemar Edström
vice ordf.
Gun Sundström
kassör
Margith Ström
sekreterare
Leif Strandberg
ledamot
Roland Dahlberg
ledamot
Tore Sundström
ledamot
Johnny Ölund
suppleant
Catarina Strandberg
suppleant

tel. 242062
tel. 249070
tel. 240613
tel. 240264
tel. 240291
tel. 241012
tel. 240613
tel. 19936
tel. 240291

Tore S. är dessutom ansvarig för vår hemsida www.roknäs.se
Besök vår hemsida så kan du läsa om det som händer.

Öppet-tider
Mån-Fre
Lör
Sön.

9.00-20.00
9.00-17.00
10.00-17.00

OK ROKNÄS

Välkommen in till oss!
Passa på att utnyttja sommarens extraerbjudande.
Grillkol och briketter
Planteringsjord
Gödsel
Täckbark
Hyrfilm

3 för 99:3 för 99:3 för 99:3 för 99:-

1 för 39:- 3 för 99:-

Öppettider:
Måndag– Fredag 7.00 - 21.00
Lördag—Söndag 9.00 - 21.00

Idrott och idrottsföreningar i Infjärden Del 3.
Nu är och förblir klubbnamnet Infjärdens SK.
Vi börjar med att backa bandet till 1940 och då gäller det Infjärdensmästerskapet. Lillpite IF drog sig ur turneringen varför dåvarande lagledaren i Roknäs IF Sigurd Nordmark, tog kontakt med Blåsmarks SK med förfrågan om dom ville delta, och så blev det. År 1942 kom så Lillpite och ville delta i mästerskapet igen. Beskedet från Nordmark var att det var bara att
kliva in igen. Blåsmark fick inte något besked i frågan utan fick via PT se
att LIF hade deltagit. Det finns i gamla klippboken en insändare från en besviken Blåsmarkare som inte var nådig i sin kritik mot Nordmark, som i
stort sett lovat dom att för tid och evighet få delta i IM:et. Så blev det inte.
CITAT ur gamla klippboken.
IM-fotbollen den 20 juni 1943.
Roknäs IF tog 5:e titeln!
Vid 17.50-tiden i går radade följande elva pojkar iförda Roknäs IF:s blågula
dress, upp sig på den gröna planen i Svensbyn för att omringade av segerrusiga supporters, mottaga tecken på att den officiella titeln som Infjärdensmästare var bärgad. Pojkarna var: John Lundström, Ragnar Skicklig, Assar
Sandlund, Sigfrid Öberg, Harry Sjöberg, Elof Lidström, Mendel Öhman,
Lars Borg, Arne Sundberg, Göran Karlsson och Erik Åberg samt lagledaren
Sigurd Nordmark som är ett med Roknäsfotbollen. (slut citat)
Nu lämnar vi Gamla Klippboken och övergår till 1970-talet. Lagledare för RLSK:s A-lag var Holger ”Bagarn” Sandberg och Herbert Viklund.
Laget vinner div. 5-serien 1970 och spelar nästa säsong i div. 4. Seriestarten
ägde rum på Sinavallen i Bölebyn eftersom Näsåkra inte var spelklar. Matchen spelades mot Hornskroken. Förmodligen hade ”bagarn” inte några förhoppningar om vinst eftersom han ingick ett vad att vid vinst krypa på knä
över planen. 90 min. senare fick Sandberg under publikens stora jubel infria
sitt löfte, matchen vanns med 3-1.
Det finns ett årtal, datum och klockslag som säkert är och kommer att
vara det största som hänt föreningens fotbollsverksamhet. A-laget herrar,
var nämligen anmälda att delta i Svenska Cupen i fotboll. Vi spelade då i
div. 4-serien, vi låg lite risigt till i serietabellen, men när vi gick in i Cupen
var det som ett nytt lag. 4 div. 3-lag på raken fick se sig besegrade. Vid det
laget fanns endast 3 st. div. 4-lag kvar i Cupen i hela Sverige.
Vi hade serieuppehåll under juli månad så i slutet av månaden åkte

jag och ett par kompisar iväg på en fisketur. Efter ett par dar ringde jag
hem och frugan svarade. ”Nu kommer du hem omedelbart för både Expressen och Aftonbladet har ringt. Det handlade om den där Svenska Cupen. Vi
skulle få möta ett storlag i fotboll.” Vi packade ihop och åkte hem. Då fick
vi veta att klubben skulle möta Halmstad BK som då låg i topp i Allsvenskan.
Händelsen var så stor att tidningen Svensk Fotboll var uppe och gjorde ett reportage. Rubriken var: ”Dagen då storklubben kom till lilla Roknäs.” Så kommer vi det jag nämnt tidigare om datum och årtal. Matchen
skulle spelas tis. 9 aug. kl.19.00 på Näsåkras gröna och fina arena. Året var
1983. Det gällde ju att förbereda sig ev. storpublik, så vi lånade läktare från
travbanan i Vitsand och också från Svensbyn. Vi var ett stort gäng som
ställde upp för att få allting på plats.
Halmstad BK tog in på Pite Havsbad ett par dar före matchen och
dagen innan kom ett par ledare för att kolla in Näsåkra. Det var den grönaste och finaste gräsplan dom skulle få lira fotboll på den säsongen blev betyget.
Matchdagen kommer jag nog aldrig att glömma så länge min tankesmedja fungerar och gör den inte det så finns i min ägo en stor och gedigen
klippbok om denna minnesrika match. I god tid började publiken strömma
till. Då matchen startade hade hela 1640 betalande samlats på Näsåkra, ett
rekord som lär bli svårslaget. Matchresultat: Roknäs 1 mål, Halmstad 9
mål. RLK:s mål gjordes av Mårten Karlsson på straff.
Det var många som ställde upp och jobbade för att allt skulle fungera.
Ett stort tack till alla dom så här i efterhand. Tack även till fotbollsgänget
under ledning av Runo Åhlund.
Personligen har jag gjort en lång resa inom föreningen om man räknar åren från Långnäs IF då jag 1951 klev in i fotbollssektionen och plankommittén. Efter sammanslagningen sedan direkt in i RLSK:s verksamhet.
Det har blivit ett 60-tal år i obruten följd, även om min insats med åren
minskat allt mer. I dag är mitt ansvar att bastun i sporthallen är varm så att
gubbarna får basta på fredagarna. Jag sköter också till viss del klippboken.
Allt detta har jag kunnat göra tack vare att hela min familj varit delaktiga i
föreningens verksamhet, både som aktiva och som ledare.
Med det vill jag önska alla Byabladets läsare en riktigt varm och skön
sommar. SKÖT OM ER!
Ivan Karlsson.

Evenemang under sommaren. Roknäs/Stockbäckens
byaförening.
Pubafton på Roka Kvarn. Lörd. 15 juni från kl.21.00 och framåt.
Kom och trivs alla tillsammans.
Byns eget gäng ”Boudrocks,” sköter musiken.
Friluftsgudstjänst vid Bröstfallet. Sön. 16/6 kl. 14.00 Medv.
”Psaltaren 100.” Vid regn i Byagården, Stockbäcken.
Våffelgräddning på Kalahatten. Tisdagar 18.30-20.30
Start :18/6 t.o.m. 6/8.
Paltservering och underhållning på Roka Kvarn. Torsdagar
11.00- 13.30. Start 27/6 t.o.m. 1/8.
Midnattstrampen. Fre. 5/7. Anmälan 20.30. Start kl. 21.00 vid
Byagården i Stockbäcken. Startavgift 150:- . Barn gratis.
Mat och prisutdelning vid målgången.
Byaloppis tors. 1/8 kl. 10.00-14.00. Palt på kvarnen.
APROPÅ ROKNÄSBOKEN 2 (tiden 1850-1950)
Under vinterhalvåret 2012-13 har arbetsgruppen träffats en gång per månad
och var och varannan fredag på Södergården, Framnäs för tidningsläsning
av Norrbottens Allehanda.Vi har samlat material som vi i mån av tid under
sommaren ska sammanställa. I övrigt är en stor del av tidigare material klart
för korrekturläsning. Vi vill tacka alla som lämnat in bilder och personliga
berättelser. Glad sommar!
Ingeborg Sandberg

En 10 mil lång vandringsled planeras mellan Jävre och Alvik. Den ska passera förbi Roknäs där avstickare kan göras till de sevärdheter som erbjuds i
byn. LRF ”Gröna Piloter” har initierat projektet och artikeln nedan är saxad
ur deras tidning ”Pilotnytt” juni 2012.
KLART FÖR FÖRSTA PROVSTRÄCKAN.
Nu händer det saker. Med en grundlig förstudie i bagaget har arbetet
med den 10 mil långa vandringsleden mellan Jävre och Alvik gått in i nästa
fas. Flottarleden längs Piteälven röjs och ställs i ordning som provsträcka.
Strax är det dags för Destination Piteå att greppa stafettpinnen.
Testvandringar hade befäst det Britt-Louise Nyman och övriga eldsjälar redan känt till. Vandringsleden– som under resans gång bytt namn från
Bondeleden till Solanderleden– har potential. Engagemanget bland markägare och entreprenörer är stort, studenter som skrivit C-uppsats är entusiastiska och har föreslagit metod för hur leden ska utvecklas och hur målgrupper ska bearbetas. Produkter och provpaket lovar gott och Skogsstyrelsen är
på banan för att röja, skylta och ställa i ordning utsikts– och rastplatser.
Mitt uppdrag efter förstudien har varit att se till att arbetet kommer
igång. Nu händer det saker, konstaterar Britt-Louise Nyman.
Mycket av fotarbetet är redan gjort. Nu ska markägare kontaktas och
upplåtelseavtal skrivas. Där leden sammanfaller med skoterleder finns samordningsvinster att göra med skoterföreningarna. Ändå är det långt kvar innan leden i sin helhet kan tas i bruk, minst två-tre år, kanske mer.
Nytt projekt tar vid.
LRF Gröna Piloter initierade arbetet och är nu redo att lämna över stafettpinnen till andra aktörer. Karin Hedström riggar ett nytt projekt där Destination Piteå (f.d. Piteå Presenterar) blir projektägare och Piteå Unika, där
en grupp av entreprenörer längs sträckan Blåsmark, Långnäs och Sikfors
bildats, blir den operativa enheten som ska se till att projekt planen följs.
Produktutveckling, innovation, paketering till olika grupper, marknadsföring och profilering av leden är några av de mer skarpa frågor som nu
ska behandlas, berättar Karin Hedström.
Leden har en unik dragning mellan olika landsbygdsföretag som erbjuder lokala råvaror, cafeer, trädgårdar, boende och guidade aktiviteter.
Det i kombination med nya innovativa inslag, profilering av naturvärden

och interpretation ska sätta Piteå landsbygd på kartan.
Grundlig förankring.
Britt-LouiseNyman har haft otaliga möten med olika aktörer för att
förankra ide´n grundligt. Hon har blivit en fena på att luska reda på saker
och ting och på att engagera och entusiasmera dem hon mött.
Alla behövs i den här processen. Det har varit jätteroligt att provgå
leden, att själv få uppleva att vi verkligen har något att erbjuda. Utsiksplatser, olika typer av kulturmiljöer och byaliv. Tänk när människor kan vandra genom det här landskapet, ta del av det genuina och kanske äta en lokal
måltid hos något turistföretag längs vägen. Kan det bli annat än bra?

Solanderleden genom Roknäs – Easy Walking
Kanske har du hört talas om Solanderleden, den nya vandrings- alt cykelleden
Jävre-Sjulsmark? Drygt 10 mil lång! Den kommer förstås att passera över ROKNÄS.
Projektet initierades av LRFs Gröna piloter. Lokal huvudman är Destination Piteå med stöd av Piteå Unikas företag som erbjuder logi, mat och aktiviteter,
konsthantverkare och konstnärer. Projektet leds av Karin Hedström, LRF och
Britt-Louise Nyman, Stämningsrum i norr. Kartläggning och inventering av natur
- & kulturvärden, markägare, entreprenörer och byagrupper har genomförts. En
första delsträcka av leden är påbörjad, ”Flottarstigen”, och restaurering, ledutveckling med storytelling pågår.
I Roknäs har en arbetsgrupp bildats för att avgöra hur leden bäst dras genom byn. Gruppen består av Jonny Björkman, Lars Hedström, Nils Dahlbäck,
Ingemar Edström, Birgitta Elfgren, Harry Lundström, Curth Svedberg och Jonny
Ölund.
Vid en träff på Byagården beslöts att rekommendera att rutten går över
Svensbybron och sedan följer gamla vägen från Svensbyn mot OK, Sigvards och
nya Infjärdentorget. Denna serviceplats blir utgångspunkt för vidare vandring
eller cykling antingen direkt mot Sjulnäs över Sundbron alternativt efter en avstickare upp mot kvarnen i Roknäs. Cykelburna turister kan tipsas om både Kalahatten och Bröstfallet. Informationstavla ska finnas i Roknäs centrum. Ev kan
även Sjulnäs-Långnäs-Svensbyn informera på denna tavla. Arbete pågår med en
broschyr med lockande utflyktsmål och sevärdheter i bygden.
Solanderledens första delsträckor invigs någon gång 2014- 2015. En ledplan
2020 är under utveckling och den utförs av LRFs Karin Hedström.
Låter det spännande? Du är välkommen till nästa planeringsträff den 17/6 kl 19
på Byagården!
/Nils Dahlbäck 070-320 22 69

Tore Sundström
Minnen från en gången tid. Berättar.
En titt i livets backspegel, är nog för att konstatera
att åren går med rasande fart. En inbromsning på
livets bana vore nödvändigt, för att man ska hinna
ikapp tiden, även för en f.d. hortlaxbo.
Redan som 14-åring började jag på Piteå Handelsträdgård.(Intresset för växter har alltid funnits sen jag var 3-4 år). Med en veckolön på hela 60 kronor
började jag den 23 maj 1960. Fick lära sig grunderna att odla växter men
även att behandla kunder så att de skulle bli nöjda. Ibland tungt arbete som
stärkte kroppen. Visserligen drabbades jag av ljumskbråck på båda sidor
som åtgärdades på Piteå Lasarett. Arbetade där till den 10 juni 1967.
Så den 12 juni 1967 började jag hos Piteå Kommun Parkavdelning med en
begynnelselön på 9 kronor och 8 öre per timme. Ett intressant och omväxlande arbete och inte minst att få vara ute. Ett fritt arbete under ansvar, med
mycket kontakter med kommunens brukare. Till slut blev 43,5 år åt en och
samma arbetsgivare.
Flyttade till Roknäs januari 1970 då jag också gifte mig med Gun Sunesson.
Vi hade investerat i ett nytt Älvsbyhus på Hällgrensvägen. Om jag minns
rätt var tomtpriset 3.50:- /m2 anslutning för el 900:- och för VA 4.400:Priset för 97 m2 Älvsbyhus var då 83.500:- inkl ekonomidel. Boendekostnaden var c:a 425:- per månad, eldningsolja 156:- m3 , (bensinpriset låg på 96
öre per liter).
Natur och fotointresse går oftast hand i hand, så även för mig. Jag köpte min
första småbildskamera 1962 en Zeiss Contessa för 240:- Under de drygt 50
år som intresset för foto har hållit i sig, så har jag förbrukat några kamerahus
och att antal objektiv. 2007 började jag att fota digitalt och fördelarna är
många.
Fjällturerna har varit många och till olika områden i vårt vackra land under
olika årstider. Första fjällturen gjordes i juni 1964 till Adolfström. De intryck jag fick då av skapelsen etsades in i mitt minne. En storslagen natur
med Tjäksa, Svaipa, Ferras med flera fjälltoppar som sågs i väster. Några
fantastiska aprildagar i Adolfström 1966 med sol från en molnfri himmel
och vindstilla, pimpling efter röding och öring, gjorde så att fler fjällturer
vårvintertid lockade. Många andra underbara platser besöktes. Att en skoter

och släpvagn inköptes 1974 gjorde saken inte sämre.
Av alla de hundratals gånger som fjällen har varit resmålet med eller utan
skoter så är en fjällvandring, en upplevelse som slår det mesta. Att ha med
sig mat och husrum i den fantastiska svenska fjällvärld, se på vad Skaparen
har gjort, är något man inte glömmer, utan många gånger går tankarna tillbaka på de vandringar som jag haft förmånen att göra.
En oförglömlig tur i Sarek juli 1986 med ett väder som egentligen bara
finns på en önskelista. 15 mil på 6 dagar i en natur som inte går att beskriva
utan måste upplevas. Vi bjuds på många vyer som vi inte förväntar oss att få
se. Vackrast var Njåtosvagge, en dalgång där fjällen reser sig c:a 1000 meter
upp. 1997 gick vår dotter Linda och jag från Kvikkjokk till Staloloukta.
Vädret klart till halvklart 18 – 25 grader varmt en hel vecka. Vattnet i jokkarna var nästan för varmt att dricka. I den stora sjön Virihaure var vattnet
så pass kallt att det smakade bra. Jag tror att den sommaren hade alla myggor samlats inom detta område. Det går inte beskriva hur många av dessa
flygfän ville sticka en, även på kalfjället, men det fanns myggmedel även då.
Jag lider inte av mygg, men jag var besvärad.
Lofoten i Norge, en plats på jorden som jag gärna återkommer till. En fantastisk natur med vita stränder (ja det finns vit sand, bl.a. i Ramberg) branta
gräsbevuxna bergssluttningar, fjordar, blommor m.m. Ett eldorado inte bara
för en fotograf. Blir betagen av alla de vackra vyer som finns att titta på.
Det finns hur många minnen som helst att skriva om, men det blir en annan
gång.

Tore Sundström

Var med i Sommarboken!
För dig som är 7-12 år. Låna och läs sex
böcker, och få en egen.

Vi säljer ut gallrade böcker,
hela sommaren.
Sommartider
Sjulnäs bibliotek
10 juni—17 augusti
Måndag, onsdag

14-19

Telefon: 69 72 59
Adress: Gamla Sjulnäsvägen 8 B
E-post: sjulnas.bibliotek@pitea.se

För medlemsskap kontakta Robert Öhrwall
tel. 073 8413762

FORTSATT HÖGT TEMPO PÅ DEN
FÖRSTA DEL-ETAPPEN, SKOGBERGET.
Under hösten beslutade Mark- och miljödomstolen om Markbygden och
byggnationerna av de 36 vindkraftverken på Skogberget påbörjades
direkt.

En täkt på Lövberget öppnades och vägar och kranplaner etablerades. Allt
material till vägar och kranplaner tas från täkten på Lövberget och hittills
har ca 300 000 ton material producerats. I dagsläget står 27 km väg och 36
kranplaner färdiga i området och arbeten med 36 fundamentgropar rullar
på. Planen är att börja gjuta fundamenten under sommaren och därefter
starta med tornen. Betong till fundamenten kommer att produceras i närheten av den befintliga täkten. Vindkraftsdelarna kommer att skeppas till Piteå hamn varifrån de via bland andra väg 373 transporteras vidare in till
Skogberget. Vid Lidbodarna viker transporterna av från de allmänna vägarna och går vidare på de nybyggda skogsbilvägarna i Skogbergetområdet .
Nyligen har arbetet med det interna nätet påbörjats som leder fram till
transformatorstationen ”Råbäcken.”

Konsert vid Bröstfallet. J.P. Nyström. Lörd. 31/8 kl.
19.00. Biljettpris 200:- inkl. fika. Buss från OK Roknäs och
Byagården.

Sommar
Café syrenbersån
En mötesplats med andakt, fika, sång &
musik - onsdagar kl. 13.00–15.00 Kyrkcenter 26 juni, 3 juli och 10 juli
(vid regn är vi inomhus)

Välkommen till Öjeby kyrkstad
Öjeby kyrka, kyrkstad med
museum

Rönnskärsdagen
Söndag 14 juli kl.11.00 - Gudstjänst i vår
vackra skärgård. Sångstund vid fyren kl.
12.30.

Kyrkmarknad i Öjeby kyrkstad

Välkommen att njuta av vacker miljö,
hantverk, konsthantverk, god mat och
mycket mer. Öppettider 28-30 juni frelör kl. 10.00–18.00 och sön kl. 12.00–
Välkommen 24 juni - 9 augusti öppet
med guidning mån-fre 10.00–17.00 Pas- 16.00 Allsång fre och sön kl. 15.00 för
barn och vuxna på utescenen. Välkomsa på att i sommar besöka Piteås egen
men till kyrktorget och låt Dig väl smaka.
kulturskatt - Öjeby kyrkstad. Kom och
vandra i denna fantastiska miljö som så Här serveras fika, våfflor och hamburgare.
många gjort i generationer före oss.
Piteå summer games
Kyrkstaden, en handelsplats som lade
grunden för Piteås stadsbildning år
Fredag - söndag 28-30 juni. En fotbolls1621. Mitt i kyrkstaden finns den gamla vecka då hela Piteå bubblar!
Sockenstugan som år 1989 gjordes om Kom och besök oss i vårt tält, lär dig mer
till ett kyrkstadsmuseum. Besök gärna
om ”Vatten för livet”.
Kyrkstuga nr 28 från år 1804 som är
Piteå dansar och ler
församlingens visningsstuga.
25-28 juli är det folkfest i Piteå då den
Kyrkstadscafé - Öppet 10 juli - 9 augus- årliga Piteå Dansar och Ler - En festivalti, onsdag och fredag kl. 12.00–15.00 .
helg med glädje och allvar, yta och djup!
Våffelservering samt Berättarstuga med Välkommen in i Piteå kyrka för samtal/
Henry Granberg och Agner Öberg kl.
förbön, Gudstjänst, allsång, konserter.
13.00–14.00. Onsdag kl. 12.00-15.00
Norrbottens hemslöjdsförening och PaltSommar i Havsbadskyrkan
bitarna.
Öppet 26 juni-4 augusti kl. 15.00-22.00.
Välkommen till Piteå kyrka
Program varje onsdag-söndag kl. 20.00.
Välkommen 24 juni - 9 augusti mån-fre
Välkommen till Sommarkyrkan!
12.00–19.00 Besök en av övre Norrlands äldsta träkyrkor, Piteå kyrka, mitt i
centrala Piteå. Ta en paus i shoppingtuMer information och ny
ren och sitt ner en stund.

heter läs på:
www.svenskakyrkan.se/

Midsommarlådor:
Beställ senast 10:e juni 2013. Leverans/avhämtning 19-20/6 efter ök.
Minimum best: 2 personer. Tel: 073-8391515, 070-5090484.

Roknäs:

Sjulnäs:

3 sorters sill:
Välj mellan skärgårdssill, löksill,
blåbärssill, gräslök & citronsill,
pepparsill & senapssill.
Kaffeströmming
Räksnittar
Laxmousse
Vår Potatissallad
Smördegsgrotta med
viltröra eller räkröra

3 sorters sill:
Välj mellan skärgårdssill, löksill,
blåbärssill, gräslök & citronsill,
pepparsill & senapssill.
Kaffeströmming
Gravad lax
Vår Potatissallad
Kallmarinerad fläskfilé
Smördegsgrotta med
viltröra eller räkröra

Bacon & potatismuffins
Marinerad kycklingfilé

170:-/person
Ange antal personer

210:-/person
Ange antal personer

Vi kommer även att finnas med på ”Bröllopsmässan” som arrangeras av Piteå Handel & Trädgård (fd. Bryggmans)
i Öjebyn. Datum: Lördag 29 juni kl. 16.00
Besök gärna vår hemsida på www.evalottacatering.se

Den blomstertid nu kommer.
Snart är det dags för sommarlov för alla barnen i Piteå området. De flesta skolorna väljer
att ha sin avslutningshögtid i någon av ortens kyrkor. Det tycker jag är en fin sed som jag
hoppas att vi ska få behålla så länge som möjligt. Men för min egen del kommer jag inte
ihåg så mycket av avslutningarna i kyrkan, utan det jag minns under min uppväxt, var frökens vackra sommarteckning på svarta tavlan i vårt klassrum. Hon hade använt både gul,
grön, blå, vit och röd krita när hon tecknat någon bild av vackra blommor, ängar och sjöar
och med sirlig text skrivit, ”En riktigt skön sommar önskar jag er”.
När jag såg vad som stod på svarta tavlan, som under året, bara varit föremål för mattetal,
engelska glosor eller svensk grammatik så upplevde jag som liten pojke att detta var något
alldeles extra som fröken ville meddela oss. Jag kände att hon verkligen menade att vi skulle få en lång skön sommar.
Vi fick våra betyg som vi snabbt ögnade igenom och delgav varandra, somliga var glada
över vad de läste andra mindre glada. Efter det sedvanliga förmaningstalet från fröken så
satte hon sig bakom tramporgeln och vi klämde i med hjärtans lust, ”Den blomstertid nu
kommer”. När sången var slut rusade vi ut till friheten och en väntade sommar, med lek,
fiske, bad, men också en del arbete med höskörd, ogräsplockning och sådant som barn under 50 och 60 talet fick hjälpa till med.
Vi var fyllda med förväntningar inför sommaren men så är det även för mig nu när jag blivit gammal. Det finns en förväntan hos mig, om sol, värme och långa sköna båtturer i Piteå
skärgård. Men det finns också en förväntan hos mig att människor i min omgivning ska
uppleva något liknade som jag fick, av frökens kritteckning på svarta tavlan. Det skedde
något med den trista svarta tavlan, som varit fylld av trista fakta och uträkningar, när fröken målade upp sin hälsning till oss barn, ”En riktigt skön sommar önskar jag er”.
Det som blivit min innersta önskan är, att människor i min omgivning, ska få göra en ny
upplevelse, av sin ”tavla”, av Gud. Många har ju bilden av Gud som den stränge, triste,
orättvise, elake Guden som står där med sitt stora tjocka pekfinger och säger ”Fy på dig,
akta dig du för jag ser dig. ”
Min längtan är att alla dessa, ska få se den tavla av Gud, som Jesus själv målar upp
för oss. På den tavlan har profeten Jesaja skrivit ”Jag vet väl vilka tankar jag har för er,
säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett
hopp.” (Jesaja 29: 11) Den tavla som Jesus målar åt oss är inte gjord av krita på en svart
tavla, utan i sina egna händer har han skrivit, med sitt eget blod, har han tecknat ditt och
mitt namn. Där i sina sår har Gud tecknat sin bild av hur han ser på din och min framtid.
”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son för att de som tror på honom inte
skall gå under utan ha evigt liv” (Johannes 3:16)
Han har ju ställt i ordning det himmelska paradiset för oss genom sin Son Jesu Kristus. Den
kristna kyrkan har en förväntan om en fantastisk sommar, som väntar dem en gång vid tidens slut.
Vägen dit går genom Jesus Kristus, han säger själv, ”Jag är vägen sanningen och livet ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Johannes 14:6)

En riktigt skön sommar önskar jag dig och skickar en hälsning genom psalmen ”Den
blomster tid nu kommer,” vers 4.
”O Jesus, du oss frälsar, du är de svagas sköld. Dig, glädjesol, vi hälsar. Värm upp vårt
sinnes köld. Giv kärlek åt det hjärta som ingen kärlek får. Vänd bort all sorg och smärta,
du vän som allt förmår.”
Gösta Degerman

Styrelse vald i Rokådalens ekonomiska förening.
Rokådalens ekonomiska förening som kommer att handha och fördela kommande bygdemedel från vindkraften i Markbygden, har vid offentligt möte valt styrelse.
Ordf. Ingemar Edström på 1 år, vice ordf. Jan Jonsson på 2 år, kassör
Marita Magnusson på 1 år, styrelseledamot Christer Forsman på 2 år, Jonas Södereld på 1 år. Suppleanter på 1 år är Birgitta Elfgren och Einar
Bergdahl. Till valberedning valdes Rickard Lindberg och Einar Bergdahl.
Revisorer är Tore Sundström och Einar Bergdahl.

Saxat ur föreningens stadgar:
Medel från föreningen kan sökas av föreningar, enskilda företag samt medlemmar.
Att stimulera till nyföretagande och utbildning.
Att marknadsföra bygden.
Att ansöka om medel för olika projekt och leda genomförandet av dessa.
Bygdemedel som kommer att tillfalla Rokådalens ekonomiska förening
kommer att ske från år 2015. Tid finns för intresserade att planera projekt
under år-13 och-14. Finns det frågor så ta kontakt med Jan J. eller Ingemar E.

REGLER FÖR AFFISCHERING
Nya affischtavlan på Infjärdentorget, Roknäs
Tavlan är avsedd för föreningarna inom Infjärden, ej för reklam och dyl.
Nyckel till luckorna finns på OK. Tala med personalen. Nyckeln skall omedelbart återställas på plats för nästa som behöver den!
Så snart er affisch blivit inaktuell måste den tas ner för allas trivsel!
Torg-gruppen Kontakt: 0911-24 00 56

BOKA BYAGÅRDEN ELLER KVARNEN
Med Catarina Strandberg. tel. 240291.
Pris: 250:- för medlem. 450:- icke medlem.
Föreningar inom byn 250:200:- för LAN.
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 publiceras ej.
Vi förbehåller oss också rätten att korta ner insända bidrag.
Kontakta red. Ingemar Edström Roknäsv.187 249070 mobil 0738026095. e-post ingemar.edstrom@datapost.se

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

