
Alf  Olofsson och Urban Modig
Alf  och Urban för deras insats med att fixa skidspår ute på isen så att 
Rosvikarna m fl kan hålla oss sunda och friska. Att ta vara på Rosviks arki-
pelag och underbara natur är ett underbart initiativ som borde premieras. 
Spåren är flitigt använda av motionärer o andra glada bybor som vill bättra 
på sin fysik o hälsa. 

Inga-Maj Larsson
Inga-Maj Larsson har varit engagerad i många projekt som förändrat och skapat ett nytt 
Rosvik under de gångna och kommande året. Hon var projektledare för det nya centrum 
som växte fram i Rosvik, Byacentrumsprojektet, och la då ner många ideella timmar för 
möten med kommunens och byns representanter, arkitektbolag mm.
Innan dess var hon också, som ordförande i Rosviksträdgårdssällskap, en drivkraft för ut-
vecklingen av Roseniusparken. Roseniusparkens utveckling ligger Inga-Maj varmt om hjärta 
och hon är fortfarande aktiv i RTS styrelse.
Under hennes tid i Rosviks byautvecklingsförening har hon varit aktiv och drivande kraft i de samhällsfrågor 
och arrangemang som RBF bedrivit..

Karl-Erik Björkén
Karl-Erik Björkén har genom envetet ideellt arbete visat att körning med snöskoter inte 
behöver stå i konflikt med övriga samhällsintressen om samtliga följer de enkla regler som 
skoterklubben har instiftat.
Han tar konsekvent avstånd från dem som inte visar korrekt hänsyn i naturen och på 
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områden som är avlysta.Ständigt aktuell med nya ”skoterkörkortsutbildningar”
Han har också visat att skoterklubben kan vara en resurs i samarbetet med andra ideella verksamheter. (Se 
skidspår och Pimpeltävling).
Han har konsekvent deltagit i samhällsdebatten när det gäller säkerheten på snöskoter och dessutom varit en 
uppskattad delegat i Snofed.
Vi behöver fler som liksom honom levererar det han lovat.

Laila och Ingemar Nöjd
Laila och Ingemar ställer upp för pensionärena i Rosvik. Bl a som aktiva i 
Samvaron, som är för pensionärer på tisdagar. Där lagar de jul- och påskmid-
dag samt kokar palt, köttsoppa och massor av fler måltider från grunden för 
en billig penning och fixar det trevligt för pensionärerna.
Laila och Ingemar är lotteriansvariga i PRO. Där fixar dom vinster och sköter 
försäljning av lotter på ett perfekt sätt.

Dessutom skjutsar de pensionärer som inte har bil till Norrfjärdens vårdcen-
tral och på bingo..
östen Fjällström
E östen Fjällström är en riktig eldsjäl, som går ”all in” i det han gör. Han har förstått 
vikten av att hålla bygdens historia levande. Det är viktigt att känna till och vara stolta över 
bygdens historia, då man jobbar med utveckling för framtiden.
Östen Fjällström var en av initiativtagarna till att det finns ett byahus i Långvik, som kan 
hyras av föreningar, företag och privatpersoner. Långviks Byahusförening bildades i sam-
band med anskaffandet av lokalen.  Informationstavlor och kulturstigar i Långvik kan vi 
nog också tacka Östen för. Långviks Glasbruks 200-årsjubiléum blev en publiksuccé, be-
roende på Östens sinne för PR och timing (artiklar i pressen om förbjuden grävning efter 
glas).
Ända sedan starten av RosviksBladet har Östen Fjällström varit en trogen skribent, som sett till att vi haft artiklar 
att läsa om historiska personer och händelser.
Östen Fjällström har bevakat bygdens intressen via engagemang i och för Piteå Byaforum,  områdesmöten, RBF 
och Bygdegårdarnas Riksförbund.
Östen har varit den som ordnat så att friluftsgudstjänst kunnat hållas nere i Långviks Hamn på midsommardagen 
under många år. Allt arbete med att bära bänkar och dra fram el och ordna dekorationer, då andra firat midsom-
mar. Adventsgudstjänsten i Långviks Byahus varje år har han också stått bakom. Östen Fjällström är numera även 
kyrkvärd i Rosviks kyrka. 

röstningsförfarande:
Skriv ditt namn, tfn samt namnet på den av kandidaterna ovan som Du vill se som årEts rOsvIKsBO 2015
och lägg lappen i Tipslådan på Parkstugan eller de lådor som finns utplacerade på biblioteket, OK eller Konsum. Du kan 
också välja att skicka ett mail till webbredaktionen@rosvik.nu. 
Röstningen pågår t o m 1 aug.

rösträkning:
Principen är en röst/person d v s du röstar endast en gång/
år. Endast inlämnade röstlappar där också namnet på den 
som har röstat är nedskrivet räknas.

Du kan vinna……
Du som röstar kan vinna ett presentkort på 
300 kr på Café for You.
Vinnaren lottas bland alla som röstat på den 
nominerade som fått flest röster oavsett vilket 
röstningssätt som Du använt dig av.

Presentkortet sponsras av  

Jag röstar på
Nominerad:  

Mitt namn:  

tfn: 
Använd gärna denna talong


