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Ordförande har ordet
Nu har vi provkört en tid på nya ”Byan”. Vi har fått många lovord och
positiva reaktioner, så det känns riktigt bra. Till våren ska vi försöka stila
upp lokalerna med bl.a. färg och nya textilier för att få en fräsch byagårdskänsla, efter det ska vi ha en riktig invigning. Fram till dess kommer
vi att ha aktiviteter i olika former, håll utkik efter annonser och affischeringar, närmast adventsfika 2.a advent. Vi tar tacksamt emot ideér på aktiviteter som du sitter och klurar på. Det är en mycket viktig del för byaföreningen att alla i byn är delaktiga i verksamheten. Så välkommen till
byns nya samlingslokal på aktiviteter och med egna förslag.
Tut i lur, sa tomten och pinka i luvan.
God jul!
Birgitta Elfgren
Ordförande

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.

Öppettider
Mån-Fre
Lör
Sön.

9.00-20.00
9.00-17.00
10.00-17.00

OK ROKNÄS

Välkommen in till oss!
FILMSUGEN?
1 film 1 dygn 39:2 filmer 2 dygn 69:-

MACKOR FRÅN
EVA & LOTTAS
CATERING

45:-

3 filmer 3 dygn 99:-

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

Det händer i vår nya Byagård.
Kom och besök oss i vår nya
Byagård. Om du är osäker på
var den ligger så är adressen
Roknäsvägen 190.

Här nedan kan du se vika arrangemang som återstår före
jul. Dessutom vilka begivenheter som vi i byaföreningen
planerar ska hända regelbundet framöver.

Adventsfika med många sorters fikabröd.
Söndagen den 8/12 kl. 14.00.

VARMT VÄLKOMNA!
Vi tar med vår sommarsuccé med paltservering, och kommer
därför att sista fredagen varje månad att anordna ”After Work.”
Det innebär paltservering mellan kl. 17.00– 19.00 med start i
januari.
Regelbundna konserter planeras också, både med ungdomar och
äldre artister. Håll utkik efter affischer och annonser i Byatidningen.
Vill du (ni) hyra Byagården för någon festlighet så titta på
sista sidans information om priser och dylikt.

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

Succéfylld premiär för vår nya byagård blev det lörd. 9/11när lokalen fylldes
av köpsugna och loppisbitna människor. Ett tiotal utställare fanns på plats och
utrymme fanns inte för alla som ville komma. ”Det kommer fler tillfällen,”
säger ”loppisgeneralen” Catarina Strandberg.

Nuläget vad gäller vindkraftsutbyggnaden i Markbygden.
Dragaliden, drifterfarenheter.
Alla 12 verk i drift sedan årsskiftet 2010/2011. 10 st 108 m torn, 2 st 138 m.
torn. Det blåser mest på vintern och minst under juni-aug, Ett känt faktum, men
årsvariationerna kan vara rätt stora. De två högre verken producerar mer än de lägre. 2013 ligger nära förväntad produktion så här långt, och har förutsättningar att
bli ett lika bra år som 2011.
Stor-Blåliden.
Bygge pågår. F.n. utförs förstärkning av bef. vägar. Väg o kranplansbygge
vintern 2013/2014. Fundament, bygge av verken vår/sommar/höst 2014. Idrifttagande hösten 2014. Verk Enercon,2,3 MW, samma som på Skogberget.
Svevinds täkt i Lövberget.
Vi har ett tillstånd att bryta 10 000 000 ton. Försörjer projekten med material till
vägar, kranplaner, betong etc. Täkten räcker till hela markbygden projektet. 2013
har ca 650 000 ton material lämnat täkten till olika delar av Skogberget och Ersträsk. Ca 750 000 ton material har producerats vilket gör täkten till den största i
Norrbotten efter Aitik. Miljöbesparingar med korta och effektiva transporter då all
transport sker inom området samt att vi undviker att belasta det allmänna vägnätet.
MB Etapp 1 (upp till 314 verk)
Beslut i MPD 2011.12.19. Beslutet vann laga kraft 2012-1016. Bygge pågår i
Skogberget (36 verk). Bygge pågår i Ersträsk.
MB Etapp 2 (upp till 440 verk)
Tillståndsansökan lämnas in till MPD i mars 2013. Två omgångar kompletteringar
är inskickade. Vi väntar på kungörelse nu
MB Etapp 3 (”resten”)
Faktainsamling pågår. Samråd planeras till febr. 2014. Planerad tid för inlämnande
av tillståndsansökan sommaren 2014.
Skogberget, 36 verk.
Verken är E 92-2,3 MW. Totalhöjd ca 180 m. Tidsplan: Vägar och kranplaner
höst/vinter 2012/2013. Fundament, vår/sommar 2013. Torn, verk sommar/höst
2013Driftstart, årsskiftet 2013/2014. Råbäcken station är i drift och första verket
kopplas in under vecka 47.

Ersträsk, 77 vindkraftverk.
Verken är E92-2,23 MW totalhöjd ca 180 m. Avverkning har genomförts,
vägbygge och kranplansbygge pågår.Fundament, bygge av verken vår/sommar/höst 2014. Idrifttagande av första verken, hösten 2014.
Bygdemedel.
Bygdemedel för 2014 blev 121,493,30 kr. Detta är utbetalt till Kost Vind ek.
förening enligt avtal. Föreningen har använt pengarna till att främja bygdens
näringsliv, service och goda livsmiljö samt därtill förenlig verksamhet.
Skogberget kommer att börja producera under 2014, så Markbygden 2008Rokådalens– och Lillpite älvdals ekonomiska föreningar kan räkna med att
erhålla bygdemedel från 2014 med utbetalning i febr. 2015. Parken kommer
dock att successivt anslutas under första halvåret 2014 varvid intrimning
sker. Bygdemedlen kan av den anledningen vara blygsamma vid första utbetalningen.

Roknäsrevyn i skapartagen. Fr.v. Leif Strandberg, Catarina Strandberg, Gösta Viklund, Irja Wallmark och Birgitta Elfgren. ”Vi använder samma koncept
som tidigare år så vår publik kommer att känna igen sig. Sketcher varvat med
sång och musik,” säger Catarina och hälsar alla välkomna i febr. 2014.

Tord Sandberg, Roknäsbo med ett händelserikt
och mångskiftande liv som vi får ta del av.
Hej alla!
Mitt namn är Tord Sandberg, härkomst Bergsviken.
Jag föddes och växte upp i ett kombinerat bond- och fabriksarbetarhem i Bergsviken som den yngste av tio syskon – tre pojkar och sju flickor. Min far var elektriker och arbetade på ”Kolugn” som det hette på den tiden (sedermera ASSI).
Direkt efter skolan (sjunde klass) fick jag börja hjälpa till i jordbruket. Det var en
bra lärotid. Man fick ge sig på både det ena och det andra, sköta ladugården, köra
häst, klyva metersved med klyvyxa och sprängkil, timmerkörning m m.
I femtonårsåldern fick jag jobb på Engströms snickeri i Hortlax, det blev c a ett
år. På sommaren 1955 blev jag anställd som eldare och däcksman på Munksundsbåtarna, från våren fram till december. Jag trivdes bra fast det var ett riskabelt
jobb, särskilt på höstsidan när timmerflottarna blev isiga och man skulle ta sig ut
till den sista flotten för att sätt upp eller ta ner akterlanternan.
Våren 1956 började jag på Nordsvensk Konstbetong i Bergsviken i huvudsak som
trappmontör runt om Norrbotten och halva Västerbotten, men också med gjutningsarbeten hemma i fabriken. 1958 blev det ”lumpen” och i februari 1960 gifte
vi oss, Ingeborg och jag. Då arbetade jag redan som ”bonddräng” hos min bror i
Altersbruk. Vi fick tre välartade barn, sex barnbarn och sex barnbarnsbarn.
Hösten 1960 jobbade jag som tapetserare hos min svåger, Tore Ershag i Bergsviken något år. Därefter genomgick jag en utbildning till Instrumentreparatör, eller
som det numera heter Styr- och Reglermekaniker. Efter utbildningen fick jag anställning på IVAB under två år. Därefter flyttade vi till ASEA Ludvikaverken där
jag fått anställning som provare på högspänningslaboratoriet. Där läste jag på
kvällstid in examen till Provrums- och Beräkningsteknisk Elingenjör under fyra
år. Hösten 1969 fick jag anställning som yrkeslärare för Styr- och Reglermekaniker vid Riksyrkesskolan i Hedenäset och 1970/-71 genomgick jag utbildning vid
Yrkespedagogiska Lärarinstitutet i Malmö. Fortsatt tjänst i Hedenäset 1973/-74.
Ht -74 flyttade vi till Malmberget där jag fått anställning som Yrkeslärare vid
Välkommaskolan. 1977 tillbaka till AMU i Piteå för rehabilitering av psykiskt
arbetshandikappade vid OT-kurserna.
1978 i slutet av april bar det iväg till Viet Nam för jobb vid SIDA-projektet, Bai
Bang Paper Mill Project, som Head Instructor Instrument- & Control Technichians i 2.5 år. Efter en två månaders förstudie på Sri Lanka för rehabilitering av
fysiskt handikappade för ILO:s räkning hösten 1981 och en tremånaders tjänst åt

samma organisation i Jordanien hösten 1982 för uppfräschning av yrkesutbildningarna
där, blev det Sri Lanka igen i 2,5 år 1984 - 86 för genomförande av det projekt som
jag föreslagit som resultat av förstudien.1990 – 92 blev det Tanzania 2.5 år som rektor
för den enda yrkeslärarhögskolan i sitt slag med hela landet som upptagningsområde.
Allt detta blev resultatet av de utbildningar och den arbetslivserfarenhet jag har beskrivit i början. Vi har haft förmånen att få följas åt på nästan alla utländska uppdrag,
Ingeborg och jag, bortsett från förstudien på Sri Lanka och tremånaderstjänsten i Jordanien. Det betyder att vi har många gemensamma erfarenheter och minnen, som vi
kan återgå till och som har berikat våra liv. Både på Sri Lanka och i Tanzania ingick
resor runt om i landet i tjänsten och vi fick på så sätt tillsammans se många platser och
möta många människor i deras dagliga livssituation, sett den lokala befolkningens
svårigheter och umbäranden, men också levnadsglädje på nära håll. Det gör att man
blir glad och tacksam för hur bra vi har det i vårt land, men att trots det saknas den
genuina livsglädjen hos oss.
Ett, bland många, exempel på detta är den vietnamesiska änkan i kanske trettioårs åldern som vi besökte när vi var ute på våra söndagsresor på motorcykel bland minoritetsfolken i bergsbygden. Våra motorcyklar var alltid packade med förnödenheter till
dem vi besökte. Hon hade tre små barn och nästan ingenting att leva av, en liten miniatyränkepension efter maken som dött i kriget var allt hon hade. Vi kom till henne och
hon blev väldigt glad att vi kom dit och ville så gärna bjuda oss på nånting. Vi försökte på ett vänligt sätt förklara för henne att det var inte nödvändigt. Vi visste ju att hon
hade egentligen ingenting att bjuda på. Hon gick ut i ett litet sockerrörsfält som hon
odlade i anslutning till huset och högg med macheten ett par plantor och delade upp
dem i tiocentimeters bitar och gav oss att tugga på tillsammans med ett glas uppkokat
vatten att skölja ned med. Tala om gästfrihet!! Vi fick vara med om flera sådana möten både i Viet Nam, Sri Lanka och i Tanzania, möten med människors vänlighet,
gästfrihet och livsglädje trots umbäranden och fattigdom.
Under vår vistelse i Viet Nam startade ett krig mellan Viet Nam och Kina i den norra
delen av landet. Två kilometer utanför den camp där vi bodde hade vietnameserna
upprättat en raketbas varifrån de skickade raketer mot kinesiska gränsen. En not skickades från vår pressofficer till kinesiska stridsledningen om detta. Svaret informerade
oss om att: ”Vi vet exakt var den basen är. Ni behöver inte vara oroliga för att ni skall
träffas av våra raketer. Ni kan vara helt trygga.”
Under vår tid i Sri Lanka pågick inbördeskriget mellan de Tamilska Tigrarna och regeringen och våra resor i tjänsten begränsades av detta. Vi kunde inte besöka den östra
sidan av landet. En tidig morgon när vi skulle göra en besöksresa till höglandet – Kandy med omnejd – och hämtade min medarbetare från Socialdepartementet vid Centralstationen i Colombo kastade han sig in i vår minibuss och ropade upphetsad till chauffören: ”Kör härifrån snabbt. Där vid busskuren står en resväska som man befarar in-

nehåller en bomb.” Vi hann bara köra hundra meter runt närmaste gathörn innan
det small. Smällen var så kraftig att våran minibuss riktigt lyfte från gatan. Dagen efter när vi kom tillbaka till Colombo fick vi veta att sex bomber hade detonerat på olika platser i staden. Nu rådde och utegångsförbud så vi fick besöka
polisstationen för att utverka ett specialtillstånd för att köra upp till Seeduva, där
vår arbetsplats var. Jag fick också tillstånd att besöka den närmaste marknaden
för att inhandla mat och förnödenheter till våra internerade elever på skolan.
Det finns en hel del att berätta om våra utlandsjobb, men vi skall ju inte ensamma fylla tidningen så det får vänta till en annan gång. Vi tycker att vi har haft ett
rikt liv och är mycket tacksamma för vad vi har fått uppleva och att vi har fått
bli bevarade till både liv och tro.
Tord Sandberg

Byanotiser.
After Work.
Fredagen den 29 november genomfördes det första försöket med ”After
Work,” det vill säga servering av mat, palt i det här fallet, på den nya byagården. ”Ett 30-tal gäster kom,” berättar Gun Sundström. ”Vi hoppas naturligtvis att fler hittar hit nästa gång som blir sista fredagen i Januari. Till
det tillfället kommer vi nog att annonsera.”

Roknäsboken 2 (tiden 1850-1950)
Efter sommaruppehållet har arbetsgruppen återupptagit protokollförda
månadsmöten och pressläsning varannan fredag. Nytt för i höst är arbetsmöten med genomgång av material och dispositioner. Mycket arbete återstår dock. Under sommarmånaderna har delar av gruppen sökt gamla bosättningar, forskar efter dess ägare/brukare vilket är en grannlaga uppgift.
Vi är fortfarande intresserade av dina berättelser och gamla foton.
Glad Advent och en God Jul!
Ingeborg Sandberg

För medlemsskap kontakta Robert Öhrwall
tel. 073 8413762

Vi fortsätter att ha kaffeservering
onsdagkvällar kl. 16-19
Välkommen in!

Nu finns vi på Facebook. Gilla oss på
www.facebook.se/sjulnasbibliotek
Öppettider
Sjulnäs bibliotek
Från 1 september
Måndag, onsdag
13-19
Tisdag, torsdag
13-17
Fredag
13-16
Telefon: 69 72 59
Adress: Gamla Sjulnäsvägen 8 B
E-post: sjulnas.bibliotek@pitea.se

INTE BARA TOMTEN ÄR VAKEN.

Månen lyste klar över jorden och snön glimrade vackert när släden slog
ner likt en blixt i den frostiga marken och de ståtliga renarna lyckades le i samförstånd när den gamle steg ur och lade säcken på ryggen. Strax därpå kom han
fram till en vacker liten stuga vars fönsterstjärnor tycktes lysa ikapp med himmelens. Han knackade på, klev in och utbrast med myndig stämma: ”Finns här
några vakna människobarn?” När han så kom fram till vardagsrummet fann han
två vuxna människor djupt sovandes i varsin fåtölj framför TV:n.
Plötsligt tittade en liten flicka frambakom soffan och hennes ansikte lyste
upp när han vinkade till sig henne och sa:” Hej min vän, är det bara du som är
vaken”? ”Ja, jag ville ju inte somna innan jag träffat tomten,” sa flickan.” ”Jag
förstår. Och vad önskar du dig mest av allt då”? ”Fred på jorden förstås, svarade
flickan, men jag förstår att det något som inte kommer i ett paket.” Tomten
skrockade glatt. ”Det låter som om du är en klok liten flicka.” Jamen, det är ju
självklart att fred inte är något som man kan slå in, replikerade flickan. ”Så sant
så, svarade tomten. Ändå är det vad människor länge försökt göra och fortfarande försöker göra. Att SLÅ in freden. Jag önskar att världens ledare kunde höra
vad vi talar om nu.”
”Tror tomten att det skulle bli fred på jorden då?” Bara om de verkligen
förstod vad vi egentligen pratar om, svarade tomten. ”Fast de ligger väl och sover nu” sa flickan. ”Ja, och de har sovit länge,” svarade tomten och tog fram en
julklapp ur säcken och räckte den till flickan som tackade artigt och sedan lade
den åt sidan.”Ska du inte öppna den och se vad det är?” frågade tomten. ”Nej,
det behövs inte, jag blir glad vad det än är eftersom jag vet att ju fler gåvor du
ger desto lättare blir din börda att bära.”
Tomten klappade henne på huvudet, log varmt och vände sig om för att gå. När han lämnade stugan rann en tår
av glädje längs hans kind, ty att ha mött ett människobarn med sådan klokhet
och värme hade inte bara lättat bördan i hans säck utan även tyngden i hans hjärta. För trots den mörka sömn som ännu rådde på jorden såg han hoppet spira i
detta lilla ljus av klarhet.

Lottas Catering
Lottas Jul-låda med Fisk & Kött
Innehåller: viltröra, janssons frestelse, saffransräkor på crostini, köttbullar, kallmarinerad fläskfilé, vörtbröd och 2 sorters inlagd sill.
Pris: 2-3 personer 365.-/låda
Pris: 5-6 personer 710.-/låda

Lottas Jul-låda med Kött
Innehåller: kycklingfilé, kassler eller skinkfrestelse, köttbullar,
kallmarinerad fläskfilé, viltröra, västerbottenostpaj & mjukkaka.
Pris: 2-3 personer 400.-/låda
Pris: 5-6 personer 795.-/låda
Sista beställningsdag är 15/12 2013. Jullådorna levereras/hämtas under
v 51, tom 22/12.

Fikafat

Pris per fat 55:-

Fikafatet Alma - innehåller: saffransruta, havreflarn, toscakaka,
anisbröd, brunpepparkaka.

Fikafatet Sonja - innehåller: cheesecake m.pepparkaka,
chokladfudge, mazarin, kolakaka, morotsrulltårta
Ett fikafat innehåller 1 bit av 5 olika sorters fikabröd. Ange för hur många
personer du vill beställa. Sista beställningsdag är 8/12 2013 och leverans/avhämtning sker under v 51.

Du kan även beställa Smörgåstårta, Buffé, Förrätt/Varmrätt,
Sallad, Fikabröd, Matbröd, Praliner mm hos mig.

Matglädje & Baktankar i Roknäs!

Seg eller hård knäck!
Vilken sorts knäck tycker du om? Seg eller hård? Jag för min del föredrar den hårda
knäck typen med mycket nötter i. Nu är det snart jul igen och julbestyren börjar så
smått, i butikerna inne i stan har flera plockat fram jultomtar och adventsstjärnor. När
du läser det här är vi inne i advent och alla de kära julbestyren har påbörjats. Hemma
hos oss har vi redan ätit lussebulle och julskinka till en liten mini lunch. Vi blev tvär
sugna när ICA lockade med nykokt skinka. Så är det även när vi gör knäck hemma att
jag gärna provsmakar en kanske två eller tre knäckar innan julen. Vi är jultraditionsfuskare. Vi provsmakar innan det egentligen enligt traditionen skulle vara lovligt.
Nu när jag har bekänt detta, då kan jag återgå till inledningen om hård eller mjuk
knäck.
Jag tänker på detta med julbudskapet, att det kan vara som hård eller mjuk knäck. För
somliga är ju budskapet om fred på jorden och frälsning till mänskligheten som mjuk
knäck. Det fastnar i tänderna och kletar fast i papperet och fingrarna. Det låter bra
och ser bra ut men i verkligheten så är upplevelsen något annorlunda. Jag tänker på
alla dessa som lever i ett utanförskap. De hör om kärleken som Jesus bär hit till värden genom att han blev ett människobarn. De lyssnar till budskapet och vill ta emot
det, men när de möter kyrkan så blir resultatet som en kletig knäck. Smaken var söt
och god men sen, att få hjälp med att komma loss från papperet eller få loss knäcken
från fingrarna det måste de fixa själva. Jag hoppas att du förstår allegorin, liknelsen,
metaforen eller den symboliska i min berättelse. Alla bilder haltar det gör den här
också men, det finns så många runt om i vår stad och i våra byar som har fått smaka
att Gud är god men sen har det inte fått någon fortsättning. Man har fastnat, i sin begynnande tro på Gud. Något hände på vägen som blev till hinder för ett fortsatt liv
med Gud. Kanske var det människors ovisliga uttalanden, eller de sätt de blev bemötta på, av Kyrkans företrädare. Dessa uttalanden har blivit som en kletig massa i
minnenas arkiv och är nästan omöjlig att ta sig loss från. Här behövs samtal och själavård för att få komma loss.
Krubban som vi talar om under juletiden den handlar om Guds närvaro, att Gud blir
människa och tar plats mitt ibland oss.
Allt börjar med närvaro. Gud glömmer inte bort sin skapelse utan han kommer till
oss i ett litet barn. Att bli närvarande hos den andre är att lämna sin säkerhets zon och
göra sig sårbar. Att dela den andres smärta i närvaron, i samtalet. När vi går in under
vår medmänniskas smärta, då kan ett samtal växa fram som väcker tillit och möjlighet att bygga broar. Låt oss under den här advents och jultiden möta varandra i den
närvaro som vi möter vid krubban, den utlämnade, sårbare Guden. Där kan vi få hjälpa varandra att komma loss från allt som binder och snärjer oss.
En skön advents och jultid önskar jag dig
Gösta Degerman

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
RING CATARINA STRANDBERG TEL 240291
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
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
vinternumret. Vi tackar också våra annonsörer
vilka gör det möjligt att ge ut vårt Byablad.

