
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 påskmiddag 
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 vårdcentral 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 2016
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  

Ashraf  Abdulall
Ashraf är en karatetränare som lägger ner HELA sin själ i sporten. Han kommer till Rosvik 
flera gånger i veckan för att dela med sig av sin kunskap till både stora som små.
Han SER varje människa, stor som liten och även oss på sidan om.
Han inspirerar varje människa till att VÅGA lite till och att TRO på sig själv, testa det du inte 
tidigare gjort.
Han kan tyckas sträng, men han är otroligt RÄTTVIS och vill allas bästa. Dessutom väldigt mån 
om att Karaten ska finnas kvar i Rosvik!
En otroligt superbra människa och tränare helt enkelt som borde lyftas fram i ljuset!

Ingrid Sandberg
Ingrid är aktivt deltagande med outtröttligt arbete i föreningsliv, verksamheter och olika eve-
nemang. Bl a har hon har ställt upp och hjälpt till vid filminspelningen av ”vår” film ”Någon 
annanstans i Sverige”. Hon har bakat, servat med mat och ställt upp på ett förträffligt sätt. 
Ingrid har verkligen varit med och satt Rosvik på kartan och hennes insats har varit mycket 
uppskattad av filmteamet.
Ingrid har också ett äkta engagemang i och omsorg om människor och djur i Rosvik. Bl a så 
bryr hos sig mycket om våra unga, inte bara när hon jobbade inom barnomsorgen utan också 
när hon träffat på barn och ungdomar i byn. Har hon sett något som kanske inte varit så bra, 
så har hon tagit tag i det, lika väl som hon uppmuntrar dem som sköter sig. 
Ingrid är och har också varit enagerad ideellt i kyrkans verksamhet, bl a miniorerna, luncher och kyrkokören. Hon är också 
aktivt verksam i Rosviks byautvecklingsförening. 

Ingrid är en Rosviksbo värd att uppmärksammas. 

Karl-Erik Björkén
Karl-Erik Björkén kom till Rosvik 1976-77 som slöjdlärare. Karl-Erik tränade en grupp pojkar, 
född 1971, i ishockey under 9 år och har även varit aktiv i arbetet med ishallen. 
Karl-Eriks snöskoterintresse väcktes i Arvidsjaur, där han växte upp, och har fortsatt i Rosviks 
skoterklubb där han började i styrelsen som sekreterare, innan han blev ordförande för densamma. 
Han har varit sekreterare i SNOFED i 12 år och varit med om att bilda det Nationella Snöskoterrådet. 
Karl-Erik har också medverkat för att få fram ett beslut om att en snöskoterutbildning ska tas fram. 
Denna utbildning har han varit lärare för under ett flertal år och resultatet har blivit många godkända elever. Karl-Erik 
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. Karl-Erik lämnade Skoterklubbens styrelse 2014. För 
närvarande är Karl-Erik ordförande i SPF Rönnen samt NTF Norrbotten. 
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