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ROSVIKS-BLADET
VåR 2016

DET RöR SIg I ROSVIK!

Motionsgymnastik
Camilla Ekberg leder motionsgymnastiken sedan vår-
terminen 2015, först vid sidan av Inga-Lill Wass. Gym-
nastiken, som drivs i RIKs regi, har en lång tradition 
som sträcker sig bakåt i tiden till början av 1980-talet.
 Gympan har haft många ledare genom tiderna, bl a 
Inger Nilsson som var med från start och ledde verk-
samheten i 17 år. Susanne Pettersson har slutat nyligen 
eftersom hon flyttat till stan, men gör fortfarande in-
hopp som ledare emellanåt.
 Gympan lockar ca 20 personer att deltar regelbundet. 
under måndags-, onsdags- och söndagskvällar.

Lena Mikaelsson Aasa.

Zumba
Efter att ha blivit klar med sin utbildning som Zumba-
fitnessinstruktör startade Maria Jacobsson Zumbakur-
sen i Rosvik februari 2013. Denna verksamhet driver 
hon i egen regi.
 Fr o m 2014 har Maria också välbesökta kurser för 
barn, Zumbakidz”.  Naturligtvis har hon utbildning för 
denna verksamhet också.
 Zumban är populär och ca 30 personer deltar regel-
bundet och ”skakar loss” måndagar och trosdagar. Det 
är också ”skönt att kunna träna där man bor”, säger en 
av deltagarna.
gratis för ungdomar
Genom kommunens ungdomsprojekt Puff  så kan ung-
dom i årskurs 7-9 delta gratis på Zumban.
 Även studerande vid årskurs 1-3 i gymnasieskolan får 
15 gånger gratis då dom hämtar klippkort på Ström-

Line Dance
Efter flera års bortavaro har nu åter Line Dance kom-
mit till Rosvik. 2010 -2011 var det senast på gång under 
ledning av Carin Erixon men hon var tvungen att sluta 
p g a dåliga knän.
 Nu är det Maria Njordhav som är ledare. Hon flyttade 
till Rosvik för ca 1 år sedan.
 Det är RBF, tillsammans med Abf  som arrangerar stu-
diecirkeln 10 söndagskvällar under vårterminen. Ca 20 
deltagare är anmälda.

Det finns goda möjligheter till motion i Rosvik. Det 
finns ett gym och en sporthall som går att hyra för 
sportaktiviteter av skilda slag för lag och mindre grup-
per.
 Vill man motionera för sig själv så kan man nyttja de 
två skidspår, Hedvalla och Klubben, som dras upp varje 
säsong av ideella krafter. Hedvalla motionsspår nyttjas 
också flitigt under barmarksperioden för promenader 
och löpning medan en del håller sig till Rosviks gator.
 Royal är en lokal som nyttjas flitigt för motion av bl a 
följande grupper: Koncentration och repetion krävs för att nöta in alla turer i Line Dance

Lår-, stuss- och magmuskler får en ”genomkörare”.

Zumban har sitt ursprung ur salsa, merengue, cumbia och reggaeton.

backaskolan. Mer info om Puff  finns att läsa på www.
pitea.se.
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Rosviksbladet ges ut av Rosviks byautvecklingsförening. Redaktör är Lena Mikaelsson Aasa. Rosviksbladet ut-
kommer 4 gg/år och trycks i ca 950 ex som delas ut till alla hushåll i Bastunäset, Rosvik, Trundavan, Trundön, 
Svartnäs och Långvik. Rosviksbladet tar emot bidrag som t ex artiklar, debattfrågor, insändare och annonser. 
Material/annonser skickas till lena.mikaelsson.aasa@telia.com. Nästa utgåva utdelas slutet av maj.

ETT föRänDRAT pARADIS

Mötesplatsen har fått en ny kostym.
Det gamla möblerna är borta och nya, fräscha på plats. 
Förhoppningsfullt är dessa mer tilltalande för dem som 
använder eller passerar lokalen.
 Det har ju inte varit något öppethållande av möteplat-
sen under höstterminen och det har varit svårt att få 
ihop en organisation som fungerar för ett regelbundet 

öppenhållande. Därför har RBF och Piteå kommun, 
Kultur Fritid, kommit överens om avbryta det tidigare 
avtalet som funnits dem emellan.
 RBF är inte det rätta samarbetspartnern för en verk-
samhet som denna. Vi är för få i styrelsen och för upp-

bundna i jobb och andra åtaganden, samt att RBF har 
haft svårt att få förstärkning utifrån.
 Nu får vi bara hoppas att Kultur Fritid hittar en bättre 
samarbetspartner så att mötesplatsen Paradiset” kan 
öppna igen.  För det finns ett stort behov av en mötes-
plats i Rosvik, det är vi väl alla överens om?

Lena Mikaelsson Aasa
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InSänDARE

PARKSTUGAN uthyres
för försäljning, loppis, utställning etc

För bokning och utlämning av nyckel/tält  
kontakta Sandra på RIKs kansli tfn 09��- �0 6� 95

PS. Vid bingolottsförsäljning i Parkstugan får ni samsas om utrym-
met. Övriga villkor upplyses vid bokningstillfället. DS

nominera årets Rosviksbo 2016
åRETS ROSVIKSBO är en utmärkelse för att hedra den person som genom sitt engagemang, idéer, praktiska insat-
ser och/eller kompetens verkar/verkat för Rosviks utveckling till en plats där innevånarna kan leva och trivas hela livet.

nomineringsförslag kan lämnas t o m 30 april
Utnämningen sker i två steg, nominering och röstning. 
Nomineringsfasen till utmärkelsen sker varje vår. Boende i Rosvik kan föreslå personer med motivering varför de för-
tjänar utmärkelsen. Förslagen lämnas i Rosvik Byautvecklingsförenings tipslåda som hänger på Parkstugan eller skickas 
till redaktionen@rosvik.nu.
I nästa Rosviksblad presenteras de nominerade och då startar omröstningen.

Kriterier för nominering av årets Rosviksbo
1. Motiveringarna bör vara starka, relevanta och väl underbyggda. I första hand bedöms vad man bevisligen gör/har 

gjort för Rosviks by, vad som kommer byn och byborna till godo. Lika stor hänsyn tas till insatser av ideell och kultu-
rell art som till verksamhet man har för sin utkomst. Personliga egenskaper tas hänsyn till, men är inte avgörande.

2. Ju fler motiveringar du anger, desto större chans har den du föreslår att bli nominerad till valet av Årets Rosvikbo. 
Bland förslagen väljer RBF ut max 5 personer som sedan Rosviksborna kan rösta på under sommaren.

Rösta på de nominerade under maj t o m juli
Röstningsfasen påbörjas i juni. Affischer sätts upp när det är dags. Informationen finns också på hemsidan.
Av de fem som har nominerats ska du rösta på en. Brevlådor kommer att finnas utplacerade på olika ställen och 
det går också att e-posta din röst till redaktionen@rosvik.nu. 

ÅRETS ROSVIKSBO presenteras på Rosviksdagen i augusti.  RBF

Vill Du lära dig nåt nytt, i Rosvik?
T ex i teater, sång, musik, data, miljö, 
natur, historia, keramik, textil, snida, 

snickra, motor, språk etc.

KOM MED föRSLAg
Vill Du Vara Cirkelledare?

Har du något intresse och kompetens  
som du vill dela med dig till andra?

Anmäl ditt intresse till  
Lena Mikaelsson Aasa,   

070-517 69 02 
RBf i samarbete med studieförbunden.

Rosvik! 
årets by för något år sedan. 
Med 2000 invånare och en utvecklad service i 
byn borde vi kunna göra mer! 
Låt oss se:
• Vi klarar inte av att ordna ett midsommarfirande för 

barnen. (Titta på Svensbyn)
• När det behövdes hjälp att bygga garaget vid Hed-

valla var blygseln välutvecklad. (Titta på Klöverträsk 
som bygger lägenheter ideellt)

• RIK har c:a 1000 medlemmar varav c:a 400 är aktiva i 
någon idrott. Ändå har vi fullt sjå att få fram en ord-
förande för klubben trots att föreningen har ytterst 
god ekonomi.

• Historiskt har vi lyckats hålla oss utanför både  
Piteå Skidallians med de intäkter som de stora arrang-
emangen genererar.

• Vi har också lyckats hålla oss fria från Piteå Summer 
Games. Tänk vad det skulle betyda för näringslivet  
i Rosvik med fotboll på alla planer och tält och hus-
vagnar på alla våra ytor under en vecka i juni.

• Tyvärr är det många Rosvikare som inte förstår att vi 
(ett fåtal) sköter skidspåren ideellt. Man kör skoter, 
promenerar och rastar hundar i skidspåren. Respek-
ten ligger på en nivå man bara förväntar sig av re-
narna!

• Kan vi verkligen inte komma överens om att vi är en 
by där samarbete och inbördes förståelse känneteck-
nar vårt gemensamma uppdrag.

Börje Hedqvist. 
Valberedningens ordf. RIK/Skidledare
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LOKAL ATT HyRA
Betelkyrkan, Trundövägen 19
Rum för övernattning. Lokaler i olika storlekar för  
konferenser, möten etc.
Handikappanpassat och utrustat med hörselslinga. 
Stort kök.
Boka lokalen: Jan Zetterlund, tfn: 0911-20 63 00
Mer information: www.betelrosvik.se

BRA ATT SynAS?

Lena Mikaelsson Aasa, Tfn 070-517 69 02,  
lena.mikaelsson.aasa@telia.com

Det finns platser kvar på orienteringstavlan i Rosviks cen-
trum. Företag/organisationer/föreningar kan marknads-
föra sig med namn, tfn och ev logo. Skyltarna är i storleken 
40 x 22,5 cm. Numrerade prickar på skyltarna och kartan 
visar var företaget/organisationen/föreningen är beläget i 
området.

Vill ni synas på denna tavla? 
Det finns platser kvar!! 

Hör av er till:

Fotvård För alla

Kölvägen 10
Rosvik

Fotvårdsbehandling
ca 50 min:    420,-
Delbehandling
ex nagelklippning: 210,-

Tel: 070-6790856
E-post: info@maggansfotvard.se
Margareta Zetterlund
Dipl. Medicinsk Fotvårdsterapeut

VÄLKOMMEN!

Maggans Fotvård

Möjlighet att boka kvällstid 
och hembesök
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Med reservation för eventuell slutförsäljning. Priserna gäller vecka 9.

äntligen sportlov

Coop läsk 150 cl
2 st för 20,00 kr + pant

Lösviktsgodis
Cloetta 59,00 kg

Rosor fairtrade 
49,90 kr/bukett

Coop Ägg 10-pack 
Frigående höns stora frukostägg 

19,90 kr/förpEntrecote, ryggbiff i bit 
Nylens/Hugosons 169,00 kr/kg
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SKIDSEKTIOnEn InfORMERAR
ny ordförande i Skidsektionen!
Katarina Björklund kände att hennes familjesituation med två små barn 
och skiftgång på jobben för både henne och Tomas inte gav henne tid 
just nu att fortsätta som ordförande. Däremot kommer hon i mån av tid 
att fortsätta som ledare för Skidkul.

Rebecka Matti ta över skidstavarna.
Rebecka är 28 år. Bor sedan sex år i Piteå och jobbar rent professionellt 
”med spår”. Till vardags med järnvägsspår, men på fritiden har hon in-
gått i skidsektionens spårpatrull. Nu axlar hon även ordförandearbetet.
 Hon kommer ursprungligen från Övre Soppero där hon som ”yngre” 
försökte ge Charlotte Kalla en och annan match i skidspåren. Hur det 
lyckades behåller hon för sig själv.
 Skidsektionen är naturligtvis glada över hennes engagemang och ser 
fram mot fortsatt både glid och fäste i verksamheten.

Spårat!
I mellandagarna kom äntligen leveranserna av bark från Stenwalls. Den 
var blöt… mycket blöt och det var kallt, så det var bråttom att få ut den 
innan den frös till is. Full fart med traktorer och ett gäng krattare med Ki 
Wiberg i spetsen såg till att 300 ton bark kom ut på svaga ställen i spåret. 
Kvar finns 30 m3 bark som vi kan använda till sommaren på utsatta stäl-
len.
Det är viktigt att påpeka att våra spår sköts av ideella krafter. 
Därför är det naturligt att rosvikare inser följande självklara regler i spå-
ret!

Inga andra snöskotrar än spårpatrullerna i spåret!

Inga promenader utan skidor på fötterna!

Skidans Dag!
Lördag 12 mars på Hedvalla!

Se separat annons!
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Börja det nya året 2016 med att göra något GOTT
för Kropp & Själ – Delta i:

Senior Qi Gong
För att bl a:
• förbättra cirkulationen
• stärka immunförsvaret och förbättra  

allmänhälsan
• öka det psykiska välbefinnandet

Vinter/vår 2016
Qi Gong + Litteratur (PRO/ABF)
Kvartersgården, Lånegränd 3
Rosvik, torsdagar 10.00-12.30 

För information eller anmälan:
Ring Inga-Maj Wikström, 
Tel: 0911-20 33 31 eller 073-841 90 69

DET HänDER I VåR

Vi är i stort behov av fler deltagare i vår 
Qi Gong-grupp! 

Inga speciella kläder behövs, bara något 
som är bekvämt att röra sig i. 

Ni kan börja när som helst under terminen, 
men ni behöver inte binda er för deltagande 
i förväg. 

Välkommen att besöka oss först och prova 
på. 

Inga-Maj  Wikström
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DET HänDER I VåR

Familjedag vid hamnen
Söndag 13 mars

Pimpeltävling 11.00 - 13.00
•	 Startkort	säljes	från	10.00
•	 Prisutdelning	13.30
•	 Startkort:	Vuxen	40	kr				Ungdom	upp	till	16	år	20	kr
•	 Möjlighet	att	åka	skotertaxi	till	tävlingsområdet
•	 Korvgrillning

Välkomna! 
RBF (Rosviks ByautvecklingsFörening) 
Rosviks Skoterklubb

•	 Barnens	Vasalopp.	Start	Kl.	11.00.		
Medaljutdelning efter målgång. 	
Anmälan från kl. 10.30!

• Klubbmästerskap i alla klasser. Pokaler och 	
medaljer på prisbordet. Anmälan från kl. 10.30!

•	 Tipsrunda.
• Kaffe och grillbrasa igång!

VÄLKOMNA!

Skidans Dag!
Lördag 12 mars på Hedvalla!
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Modevisning
”vår- och sommartrender”

visas på Royal, Rosvik

13 april, kl 19.00
Insläpp från kl 18.00: Mingel med dryck o snacks

Lotterier, underhållning, kaffe/te med dopp

Välkommen
Se kommande affischering

DET HänDER I VåR

Valborgsfirande vid Helgedomen

18.30 tänds majbrasan
Fikaförsäljning	
från	17.30

Småbrasor	
kommer		
att finnas 

Lotteri	med	stort	prisbord.
Hamburgare grillas till försäljning. 

Välkommen

Loppis i Roseniusparken 

Sommaren 2016

Se mer info i nästa Rosviksblad  
och på anslagstavlan i centrum
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Varje	vecka:
Måndagar	19.00	Bön.
Tisdagar	10-12	Café.
Söndagar	11.00	Gudstjänst.	”Barnens	söndag”	med	olika	aktiviteter.	Fika.
Aktuellt och detaljerat program finns alltid på vår hemsida: www.betelrosvik.se.

Välkommen		till		Betelkyrkan	i	vår

DET HänDER I VåR
Rosviks kyrka - en plats för gemenskap

Mötesplatser, sång och musik, barn och familj 
Måndagar	 kl	13.00	 Öppen	grupp	för	samtal	och	bön.	
Tisdagar	 kl	17.30-18.30		 Barnkören,		från	7	år.
Tisdagar	 kl	19.00-21.00	 Kyrkokören	övar.	Nya	sångare,	alltid	välkomna!
Torsdagar	 kl	10.00-13.00	 Stor	och	liten
Torsdagar	 kl	17.30-18.30		 Miniorer
Torsdagar	 kl	18.00-19.30		 Scouter
Onsd		9/3	 kl	18.00		 Stickcafé/symöte.	Anna	Olsson.	Lotteri,	servering.
Fred		 11/3	och	1/4	 kl	11.00-13.00	 Öppet	i	kyrkan	för	lunch	och	gemenskap

Gudstjänster	
Februari-Mars
Sön		 28/2			 kl	11.00			 Gudstjänst,	EFS	distriktsföreståndare	Henrik	Näslund.	Lunchservering.
Torsd		 17/3	 kl	17.00	 Gudstjänst	med	små	och	stora,	middag	
Tisd		 22/3		 kl	19.00		 Passionsandakt,	Anders	Lind,	kyrkokören.
Söndag		 27/3		 kl	17.00	 Påskdagsgudstjänst,	Bo	Eriksson,	kyrkokören,	servering
April-Maj
Sön	 3/4	 kl	17.00	 Söndagsmässa,	Anders	Lind,	Lars	Sjöstedt,	sång	av	Emma	Bogren
Sön	 10/4	 kl	17.00	 Sånggudstjänst,	Rainer	Lind,	Britt	Wennberg,	Bo	Eriksson
Tors	 17/4	 kl	17.00	 Gudstjänst	med	små	och	stora,	middag
Sön	 24/4	 kl	17.00	 Gudstjänst,	Anna	Olsson
Sön	 1/5	 kl	17.00	 Gudstjänst,	Anders	Lind,	Niklas	Tornéus
Sön	 8/5	 kl	17.00	 Söndagsmässa,	Dennis	Lundqvist,	Britt	Wennberg
Tors	 12/5	 kl	17.00	 Gudstjänst	med	små	och	stora,	middag
Sön		 22/5	 kl	17.00	 Söndagsmässa,	Anders	Lind,	Alvikskören
Sön	 29/5	 kl	17.00	 Gudstjänst,	Anna	Olsson
Med	reservation	för	ändringar.	Se	information	på	predikoturer,		
affischer och hemsida: www.svenskakyrkan.se/norrfjarden 

Minns	du	sången/Önskesången
i	Betelkyrkan
Lördag	16	april
kl	18.00
Varmt välkommen att lyssna och sjunga med!
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Kalas?  
Gör det enkelt för dig!

Beställ smörgåstårta, 
finns i 5, �0, �5, �0 B
och en god tårta till efterrätt!

Nyheter på cafémenyn, kom in och prova!

Honung från egen Bigård.
Ringblomssalva, Bivaxsalva. Läppcerat,  
Honungstvålar. 

Påsktallrik
V ��-�� gör vi Påsktallrikar för avhämtning. 
Kr ��0:-/st inkl potatis och bröd, smör

Välkommen in till Annika m personal!

ÖPPettiDer 
ti-Fre 
10.00-17.30
Lö 
09.30-15.00

Lösvikts te
Passa på att använda ditt  
samlarkort och få det 10 hg, 
gratiS!

I år kommer vi att ha sålt den 2000:ende 	
HAMMOCKEN	sedan	starten	1991.

Så	köp	en	HAMMOCK	och	vinn	ett	present-
kort	på	motsvarande	summa	som	köpet.

Dragning sker lördag 13/8-2016.			
(ev.vinstskatt betalas av vinnaren)

ÖPPETTIDER	från 1/5
Måndag-Fredag	 10-18
Lördagar	 10-16
Söndagar	 12-16

Rosviks Trädgårdsmöbler fyller 25 år, 17 maj 2016  (1991-2016)
Det Firar vi med lite olika erbjudanden bland annat:

OBS!!!!!!
Efter	MIDSOMMAR	har	vi	stängt	SÖNDAGAR.
Rosviks	Trädgårdsmöbler
0911-20	60	00.	(övriga tider ring)

Café Rosenboden  
 Cafét mitt i byn

Catering. Se meny på vår hemsida  
www.caferosenboden.com 
09��-�0 6� �0, Lånegränd �  
ROSVIK
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All verksamhet i skolan ska vara 
baserad på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet. när vi 
bedrivit undervisning i skogen, 
har vi lärare tidigare i huvudsak 
stöttat oss på den vetenskap-
liga grunden i ämnena biologi, 
fysik och idrott. Att vara ute i 
naturen och företrädesvis i sko-
gen, har mest betraktats som 
svenskt kulturarv att introdu-
cera det uppväxande släktet i 
och att bedriva fältstudier. Att 
eleverna och vi tyckt att det va-
rit roligt, skönt och upplyftande 
har mest varit en bonus. 
 Sen tidigare vet vi av forskning från 
SLU i Alnarp, då Patrik Grahn redan 
fann 1997, att både kreativiteten ökar 
och kognitivt lärande bl a i matematik 
utvecklas bättre hos barn av vistelser 
i naturen.  Det är den forskningen 
som ”Ur och skur” samt ”Natursko-
lorna” bygger sin verksamhet på.
 I november publicerades det nya 
forskningsrön i ämnet medicin, om 
skogens positiva effekt på vår hälsa. 
Nu visar det sig att vistelser i skogen 
är välgörande på immunförsvaret, så 
det är bara att vara där så mycket vi 
kan! Bra va’!
Nyheten publicerad | 2015-11-30: 
”Skogsmiljö ökar immunförsvaret
 Att vara ute i skogen gör att vi mår bättre 
och minskar risken för diabetes, hjärtsjuk-
domar och depression. Forskare från uni-
versitetet i Illinois har nu hittat anledningen 
till skogens helande effekt då att naturen ger 
en känsla av lugn och stillhet som förbättrar 
immunförsvaret.– Vi lämnar staden med 
all reklam, bilar och många människor 
som kräver vår uppmärksamhet. När vi 
kommer ut i naturen släpper vi alla kra-
ven. Skogen har alltid varit i vår livsmiljö 
och när vi urbaniserade stördes balansen och 
den naturliga miljön, säger professor Peter 
Schantz vid GIH.”
 Skolan har alltid använt skogarna 

och friluftsområden i Rosvik i sin 
undervisning.. Skogen runt Timmer-
åstjärn och Hedvalla har används sen 
den anläggningen iordningställdes. 
Där ordnar vi friluftsdagar både höst, 
vinter och vår, skidtävlingar och bär-
plockning bl a. 
 Tidvis har vi även varit anslutna 
till ”Skogsväktarna” och undersökt 
skogarna på västra sidan av Stenvä-
gen på norra Rosvik. Trots närheten 
(närmare än 50 km) till en av landets 
mest trafikerade flygplatser, visade 
sig skogen vara ovanligt frisk och rik 
på lavar, vilket är en av indikatorerna 
på god luftkvalitet. Att luftkvaliteten 
är bra, är ju är mycket positivt för oss 
som bor här i byn. 
 Även lekparkerna och deras skogs-
områden hör till de ställen, som elev-
erna introduceras i. För skolan är det 
viktigt att eleverna känner till och är 
hemmastadda i sin närmiljö.
 I höst har vi själva ställt i ordning ett 
skogsområde för skolans verksam-
het. Det ligger på kommunens mark 
på östra sidan om Rosån vid skoter-
spåret mot Harrsjön. Piteå kommun 
har röjt upp en mindre glänta åt oss, 
där vi gjort en liten ”lägerplats” av 
de fällda träden. Tack vare hjälp av 

en förälder – stort tack till Annte 
Hägglund! – har vi nu en grillplats 
med sittstockar. Eldstaden består av 
kasserade brunnsringar, som kom-
munen skänkt och som vi med stor 
möda rullat upp till lägerplatsen.. 
 Organisationen Skogen i skolan har 
skänkt 4 st anslagstavlor, som vi har 
placerat ute i skogen. På några tavlor 
finns fasta skyltar om allemansrätten. 
Vi kommer använda anslagstavlorna 
till att sätta upp lekar, kluringar, även-
tyr och annat för eleverna när vi är i 
skogen. 
 Precis som det står på de uppsatta 
tavlorna gäller allemansrätten i alla 
marker och det betyder att även det-
ta ställe naturligtvis får användas av 
allmänheten. Vi hoppas att tavlorna 
och grillplatsen får vara kvar länge 
till glädje inte bara för skoleleverna, 
utan också för andra skogströvare! 
De fällda träden får gärna sågas upp 
och användas som ved. 
 Området gränsar till en relativt nyli-
gen anlagd skogsplantering på annan 
mark än kommunens och vi förutsät-
ter att besökare respekterar allemans-
rättens regel om att levande träd ska 
stå orörda och att denna skogsägares 
småplantor får stå i fred då det ju re-

SKOLSKOgEn
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dan finns fällda träd till ved! Skogs-
planteringen är uppmärkt med skylt.
Hela höstterminen har åk 1 regelbun-
det haft sin undervisning förlagd till-
skogen. De har haft onsdageftermid-
dag till friluftsdag och gått till skogen 
i all slags väderlek. Deras sista tur till 
skogen var veckan före jul, då de jul-
dansade runt granen. Den verksam-
heten har även fortsatt under den nya 
terminen. Ett ämne i elevens val har 
varit att besöka detta skogsområde. 
Idrottsverksamheten har också tidvis 
varit förlagd till skolskogen. I trä- och 
metallslöjden besöker eleverna också 
skogen i jakt på bra material.
 I höstas har även fritidshemmet 
haft sin utflyktverksamhet i detta 
skogsområde. Förskoleklassens fri-
tidsavdelning har också besökt byns 
lekparker under våra utflykter. 
 Väl mött i skogen hoppas persona-
len i Rosviks skola!P

14

P g a PUL så har 2 foton, där skolbarn från 
artikeln finns med, tagits bort från artikeln i 
webbversionen av Rosvikbladet, därav detta 
tomrum.
Fullständig artikel går att läsa i den tryckta 
versionen.

Redaktörens anmärkning.
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VäLKOMMEn TILL ROyAL
ROSVIKS nATURLIgA SAMLIngSpUnKT SEDAn 1944

pRISER
privatpersoner, ideella föreningar, klubbar:
• Hyra av hela Royal (c:a 150 personer) 
  500:-/dygn (kl. 12:00 - 12:00)
  100:-/tim dagtid vard. (kl. 08:00 - 16:00)
• Hyra av café-delen (c:a 40 personer)
  50:-/ timme (minst 2 tim)

Kommersiell verksamhet och företag:
• Hyra av hela Royal (c:a 150 personer)
  4000:-/helg (fredag 12:00 - söndag 12:00)
  2000:-/helg (lördag 12:00 - söndag 12:00)
  2000:-/helg (fredag 12:00 - lördag 12:00)
  1500:-/dygn vard. (kl. 12:00 - 12:00)
  400:-/tim dagtid vard. (kl. 08:00 - 16:00)
• Hyra av café-delen (c:a 40 personer)
  150 :-/tim vard. (minst 2 tim)
  200 :-/tim helg (minst 2 tim)

Vid återlämnandet skall
• lokalen vara väl städad och rengjord
• alla sopor och skräp vara avlägsnade
• kök med inventarier vara väl rengjor-

da, diskade och återställda på sin plats
• stolar och bord vara rengjorda och 

återställda på plats

Stor sal med scen och ljudanläggning

Fullt utrustat kök/Café

Nu finns tillgång till fRI WI-fI (trådlöst Inter-
net) lämpligt för bild, musik och film från Internet, 
till fester och föreläsningar mm.
VILLKOR
Vid uthyrning upprättas hyreskontrakt hos Sandra Lund-
ström, som tar betalt samt tillhandahåller nycklar och in-
formation om lokalen. Nyckel skall vara åter till uthyraren 
snarast efter hyrestillfället. Person som 
tecknar hyreskontrakt måste vara fyllda 
18 år och är ansvarig för lokal och akti-
vitet under hyresperioden.

KOnTAKT
Sandra Lundström, 945 33 Rosvik
Tfn: 0911-20 63 91,  070-541 59 66

ROyAL kan hyras av föreningar, företag och 
privatpersoner. I hyran ingår befintligt utrust-
ning som porslin, bestick mm.  Vaktmästare 
kan ge information om belysning, ventilation 
och annan apparatur som finns till förfogande.
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Nyhet!
Vi har Skoteroljor, motoroljor o transmissionsoljor.  
Vi kan ta hem hela sortiment från följande leverantörer: 
Laitis, Auto Ojanpere, Mekonomen och Meca.   
Leverans till Rosvik normalt 1-2 dagar.  
Ring oss så fixar vi delarna!

Bilverkstaden för alla Rosvikare
Kent Sehlkvist Autoteknik AB i industrihuset vid södra utfarten från byn.  

Till Citroen och Peugot har vi alla originaldelar, leveranstid 1 dag.
Vi har nu även möjlighet att få leverans av original delar till ex. VW, Audi, Volvo, 	

Mazda, Mitsubishi, Hyundai, Kia, Ford, Renault, med andra ord de flesta.
Vi är en Autoexperten Verkstad och har därför möjlighet och utrustning 	

för att serva och laga alla bilmärken
Vi har några lånebilar, ni kan lämna er bil kvällen innan  
eller vi så kan skjutsa och hämta er hemifrån i Rosvik!

Välkomna till oss!
KS Autoteknik
Formvägen 2 
945 33 Rosvik

Telefon: 206133
Öppettider: Vardagar 8:00–17:00, lunch 12:00-13:00
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COOP KONSUM
PåSKöPPet

 Skärtorsdag 9.00-21.00
 Långfredag 9.00-21.00
 Påskafton 9.00-21.00
 Påskdagen 9.00-21.00
 Annandag påsk 9.00-21.00

Öppettider 
Tisdag - Fredag 10.00 - 17.30
Lördag   09.30 - 15.00
Söndag - Måndag Stängt

Lånegränd 3, Rosvik 
Tfn: 070-532 44 31, 0911-20 61 20
www.caferosenboden.com

Maskrosens Förskola
Fristående förskola etablerad 1993

www.maskrosensforskola.se

LÄGENHETER
www.rosvikforever.com

Specialsnickerier av alla slag och träslag.
Se ett urval av produkter på 

vår hemsida, adressen är
www.nmdesign.nu

Tfn 070-674 65 51
Leif  Sandström

ÖPPETTIDER
Tis:	 12	-	20	
on,	to:	 10	-	18

Tfn:	0911-20	70	76
Mejerivägen	8

naturfrisör 
klippning 
håranalys 
örtfärgning 
hårmassage 
slingor
Försäljning 
av ekologisk 
hårvård  
La Cordier
Rent hår och 
hårbotten från 
Norrbotten

Bilverkstan
i	Rosvik

för	alla	modeller

Tfn.	20	61	33

Lenas kläder
Egen design av kläder, smycken mm  
finns för visning och försäljning på  
Rabarber i Piteå vid Rådhustorget

Mer info: 070-322 71 15
Lena Juhlin/Sandström

•	PIZZERIA		
•	GRILL		
•	RESTAURANG		
•	PUB	
Tfn:	0911-20	66	06

Må   Stängt
Ti - To 11 - 20
fre   11 - 21
Lö - Sö 12 - 21

Jenni Viitala 
Gelenaglar 

Bokning 
ring/sms 073-085 89 95 

Fältvägen 18  
945 33 Rosvik

Ledig 
annonsplats

Traktorarbeten,	snöröjning	mm

070-720 06 03

Jag kan Rosvik!

Jag hjälper er gärna med er
försäljning. Ring mig: 

Sara Jonsson 073-047 14 74 


