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pROjEKT på G? nu GåR DET ATT få RESuRSER
Landsbygdsprogrammet (2014 - 2020) 
består av stöd och ersättningar som är 
till för att utveckla landsbygden. Det 
finns alltså pengar att sök till goda pro-
jekt. Regional handläggning av Lands-
bygdsprogrammet utförs bl a av Läns-
styrelsen i Norrbottens län
Regionala handlingsplaner för 
landsbygdsprogrammet
Landsbygdsprogrammet ska skapa för-
utsättningar för en ekonomisk, eko-
logisk och social hållbar utveckling av 
landsbygden. Tillsammans med ett re-
gionalt landsbygdsråd har Länsstyrelsen 
skrivit en regional handlingsplan för 
landsbygdsprogrammet. Handlingspla-
nen är bland annat till för att kunna visa 
dig som söker stöd vilka ansökningar 
som prioriteras och varför.
 Länets regionala handlingsplan är god-
känd. Handlingsplanen finns tillgänglig 
på Länsstyrelsens webbplats.
 Landsbygdsprogrammets regionala 
medel handlar till största delen om in-
vesteringsstöd till företag eller stöd till 
investeringar som du gör i projektform. 
Investeringsmöjligheterna finns inom 
områden som:
• förädlingsstöd
• förnybar energi 
• nya jobb på landsbygden
• småskalig infrastruktur
• kommersiell och offentlig service
• fritids- och idrottsanläggningar
• utveckling av natur- och kulturmil-

jöer, 
• kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

- hembygdsgårdar
• bredband
 En s k e-ansökan görs på Jordbruks-
verkets hemsida. Rådgivning och hand-
läggning får man av Länsstyrelsens 
landsbygdsenhet. Jordbruksverket är 
förvaltnings- och utbetalande myndig-
het.

Lokalt Ledd utveckling (LLu) - 
Spira mare 2020
En del av landsbygdsprogrammets 
projektmedel är reserverade för Lokalt 
Ledd Utveckling, tidigare kallad Leader. 
Piteå kommuns landsbygd kommer att 
ingå i LLU-området  Spira Mare 2020. 
Spira Mare har startat sin verksamhet i 
feb 2016. En verksamhetsledare är an-
ställd, Tiina Marjeta, och det allra första 
beslutsmötet genomförs 14 juni. Spira 
Mare har ca 44,4 milj att fördela.
 Nytt för denna programperiod är att 
det finns möjlighet till ett samarbete 
mellan fyra fonder för lokalt ledd ut-
veckling. Sverige är ett av flera länder 
inom EU som involverar alla fyra euro-
peiska struktur- och investeringsfonder-
na i arbetet med lokalt ledd utveckling. 
De fyra fonderna är landsbygdsfonden, 
havs- och fiskerifonden, socialfonden 
och regionala utvecklingsfonden. Jord-
bruksverket är förvaltningsmyndighet 
för alla fonderna i lokalt ledd utveck-
ling.
 Spira Mare 2020 fördelar medel från 
landsbygdsfonden, socialfonden och 
regionala utvecklingsfonden i enlighet 
med sin lokalt framtagna strategi.
 I strategin är det dessa insatsområden 
det handlar om.
1 – Entreprenörskap på landsbygden

1:1 Företag och entreprenörer ut-
vecklar lokalt företagande på 
landsbygden.

1:2 Företag på tätorter samarbetar 
med företag/entreprenörer på 
landsbygden.

1:3 Företag och föreningar på lands-
bygden förstärker sin kompetens 
inom entreprenörskap.

2 – Attraktiv landsbygd
2:1 Lokala/regionala aktörer utveck-

lar nya lösningar för service och 
infrastruktur på landsbygden.

2:2 Lokala/regionala aktörer utveck-
lar det lokala utbudet av kultur- 
och fritidsaktiviteter.

3 – Inkluderande samhällsutveckling på  
 landsbygden

3:1 Föreningar och ideella organisa-
tioner verkar för ökad delaktighet 
i lokal utveckling.

 Även här ska en e-ansökan göras på 
Jordbruksverkets hemsida. Rådgiving 
och handläggning får man av Spira 
Mares verksamhetskontor. Jordbruks-
verket är förvaltnings- och utbetalande 
myndighet.
 Mer om Spira Mare 2020 finns att läsa 
på hemsidan spiramare.se som t ex om 
kommande beslutsdatum, hur man an-
söker mm.
Tips och Hjälp med ansökan
Ta alltid den första kontakten med 
Länsstyrelsen eller Spira Mares verk-
samhetsledare angående din projektidé 
innan du börjar din ansökan. Behöver 
du också praktiskt hjälp med ansö-
kan så kontakta även Lena Mikaelsson 
Aasa, tfn: 070-517 69 02, lena.mikaels-
son.aasa@telia.com som är anställd av 
Piteå Byaforum, fram t o m 30 nov, för 
att vara en resurs till projektansökare i 
Piteå landsbygd.

En barnslig man är inte en man, vars utveckling stannat av; 
tvärtom är han en man som givit sig själv chansen 

att utvecklas långt efter det att de flesta vuxna begravt sig 
i medelålderns vanor och konventioner 

Aldous Huxley 
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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 aug.

uTVEcKLInG ELLER AVVEcKLInG
så Mötesplatsen kan komma igång till 
hösten.
 Rampen på Dirt Trackbanan har va-
rit trasig länge, nästan från tiden den 
nyss var färdigbyggd. Även här har det 
varit svårt att få ihop ett team för att 
laga den. Nu har RBF bestämt att om 
den inte lagas denna sommar så kom-
mer den att rivas till hösten. Det är me-
ningslöst att driva projekt som det inte 
finns ett intresse för.
 RBF har ju som målsättning ” att ver-
ka för en positiv och hållbar utveckling 
i Rosvik, till alla invånares bästa”. Det 
finns dock en gräns för vad styrelsen 
kan ta på sig för ansvar. Enligt min me-
ning så är det bäst att styrelsen inte tar 
på sig mer ansvar än de mäktar med. 
Vill Rosvikarna att det ska göras ännu 
mer för Rosvik så får de också vara med 
och dela ansvaret.

Nu är det dags för förändring. Det 
har länge känts som om jag ”stått och 
stampat på samma fläck” i evigheter. 
Tänk vad ett nytt jobb kan göra, det är 
som om livsgnistan har vaknat och fått 
ny kraft.
 Jag har svårt för åsikten ”att allt ska 
vara som det alltid har varit”. Visst finns 
det traditioner som är värda att bevara 
men har man inga förändringar att se 
fram emot då blir livet tråkigt. Pågår det 
ingen utveckling så är det avveckling 
man får istället.
 Två exempel på detta är Mötesplatsen 
och Dirt Trackbanan. RBFs styrelse 
lyckades inte få till ett nödvändigt sam-
arbete och därigenom inte någon fung-
erande organisation, så nu har RBF av-
sagt sig ansvaret för denna verksamhet. 
Vi hoppas, för Rosviks ungdoms skull, 
att någon annan ”tar stafettpinnen” 

Styrelsen
Efter några veckor i ovisshet, har nu föreningen en kom-
plett styrelse. Under 2016 har ett arbete påbörjats med att 
öka informationen från Rosvik IK. Det är viktigt att du som 
medlem vet vad som händer i föreningen. 

Välkommen Anders Berg
Vi har anställt ytterligare en vaktmästare till föreningen, 
Anders Berg.  Med två vaktmästare kan vi öka servicen till 
sektionerna genom bättre bemanning. De kommer också 
att hinna med löpande underhåll och upprustning i mycket 
större utsträckning än tidigare. 

Wifi
Vi kommer att påbörja en upprustning av WiFi vid våra an-
läggningar vid Hedvalla och Rosvalla. Täckningen kommer 
att utökas, vilket kommer att ge oss nya tekniska möjligheter 
runt arrangemang men också erbjuda enklare surf  till utmat-
tade fotbollsföräldrar. 

nytt utegym
Under sommaren kommer RIK att bygga ett utegym vid 
eljusspåret. Det är styrkesektionen som är initiativtagare till 
projektet som kommer bli ett positivt tillskott för alla trä-
ningslystna Rosviksbor. Information om utformning och 
projektet kommer löpande på hemsidan.

RIK InfORmERAR
Sommar och fotboll
Fotbollssäsongen 2016 är i full gång. Rosvik har spelare i 14 
lag, där några av lagen är i samarbete med Norrfjärden, Alter 
och Sjulsmark. RIK har sin fotbollsverksamhet på planerna 
vid Rosvalla och Hedvalla. Under sommaren kommer det ar-
rangeras en rad matcher i byn. Se hemsidan för information 
och speltider. 

Den 19:e juni arrangeras fotbollens dag i Rosvik med match-
er för lag födda -08 och -09. Arrangemanget går av stapeln 
på Rosvalla. Kom gärna och heja på lagen!

Kontaktuppgifter till detta nyhetsbrev

Daniel Elfström, 
Ordförande
070-341 00 39

Florian Siebicke,  
Ordf. fotbollssektionen
070-288 21 70

Marie Sandberg,  
Ordf. styrkesektionen
070-313 76 97

Besök vår hemsida för löpande information  
www.rosvik-ik.se

 Mitt drömscenario är att Rosvikarna, 
föreningar och företag sätter sig ner 
och tar fram en gemensam utvecklings-
plan för Rosvik. Då menar jag inte att 
man bara tar fram en önskelista utan att 
man också kommer fram till konkreta 
strategier för att förverkliga önskemå-
len. Planer där man vet vem som ska 
göra vad och vem som har ansvaret för 
att det verkligen blir av.
 Nu finns det medel att söka så man 
kan göra en grundlig och genomtänkt 
utvecklingsplan. Det är ett prioriterat 
insatsområde i Spira Mares strategi så 
att vi får medel till ett sådant projekt är 
ganska klart. Då återstår frågan - vill ni 
vara med i projektet och ställa ert in-
tresse, erfarenhet, kompetens och tid 
till förfogande? Jag väntar med spän-
ning på era svar.

Lena Mikaelsson Aasa
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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

Jag behöver ingen som tycker jag är perfekt
för det är jag inte.

Jag behöver någon som vet att jag gör misstag
 men älskar mig ändå.

Tomas Gunnarsson

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.

• PIZZERIA • GRILL  
• RESTAURANG • PUB 
• CAFÉ & KIOSK

Tfn: 0911-20 66 06
må - To 11 - 20
fre   11 - 21
Lö - Sö 12 - 21

Sommaröppet
4/7 - 8/8

mån - Sön 12 - 21

RDOL 27/7
muSIKAfTOn

Artist meddelas senare

ROSVIKSDAGEn 13/8
muSIKAfTOn

Artist meddelas senare

Dagen började i solsken och drygt 100 
personer tog sig ut på isen gående, med 
spark, skoter eller på skidor. Av dessa 
var det 70 st som deltog i pimpeltäv-
lingen, 44 vuxna och 26 barn som 
vandrade ut till pimpelområdet. En del 
av dem passade på att åka dit med Sko-
terklubbens skotertaxi.

 Under tävlingens gång kom molnen,  
och med dem lite nederbörd, men det 
var ändå en strålande vårvinterdag.
 Med fiskelyckan var det ”sisådär”. För 
6 av deltagarna nappade det men vik-
ten på fångsten var blygsam, mellan 23 

fAmILjEDAG VID HAmnEn

och 177 gram, tills dess Johnny Åström 
bräckte dem alla med 1 100 gram.
 Vinnarna hade förtur till det dignande 

prisbordet. Resten lottades ut till de 
deltagande som var kvar under prisut-
delningen. Det var nog ingen av dessa 
som gick hem tomhänt.

/Lena Mikaelsson Aasa.

Årets vinnare
1. Johnny Åström 1 100 g
2. Anna-Karin Jönsson 177 g
3. Thord Sandberg 170 g
4. Roland Möller  55 g
5. Ted Andersson 30 g
6. Anna-Karin Jönsson 23 g

Årets sponsorer var:
Café for You, Café Rosenboden, Coop 
Konsum, Fritid & Vildmark, ICA Su-
permarket Norrfjärden, KS Autotek-
nik, La Cordier/KamIn, Norrbottens 
Byggprojektering, Nymans Fiske & 
Fritid, OK Norrfjärden, Rosviks bib-
liotek, Pite Energi, Sparbanken Nord 
och Yamaha.

Skotertaxin står redo för transport

Johnny väljer ut sitt pris.
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Utförsäljning
Öppet fr 30 juni t o m 13 aug  
to – lö 12.00 – 16.00
Vi säljer ut all konst både målade  
och i form av glas, sten, trä  
samt en stor mängd tryck.

Café
Besök annan tid ring 070-543 38 47

Välkommen!
Galleriet upphör fr.o m den 15/8 
och ny ägare av huset tillträder.

Arnes Galleri
Trundövägen 30Välkommen till

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)
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Coop Hamburgare 
frysta, 8 st á 90 g

35,00 kr/förp

Laxfile fryst Findus 
500 g 65,00 kr/pkt

Coop Läsk 150 cl 
alla sorter

2 st för 15,00 kr 
+ pant

Flintastek, 
Scan Sverige 
39,90 kr/kg

Grillkol & Briketter
3 säckar för 99,00 kr

Med reservation för eventuell slutförsäljning. Priserna gäller vecka 22.

nu grönskar det. . .
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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 
evenemang. 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 förträff-
ligt 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. 

RÖSTA på åRETS ROSVIKSBO 2016

Fotvård För alla

Kölvägen 10
Rosvik

Tel: 070-6790856
E-post: info@maggansfotvard.se

Margareta Zetterlund
Dipl. Medicinsk Fotvårdsterapeut

VÄLKOMMEN!

Maggans Fotvård

Du betalar med 

Unna dina fötter
lite extra omsorg
inför sommaren

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:
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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. 
Laila och Ingemar nöjd
Laila och Ingemar ställer upp för pensionärena i Rosvik. Bl a som aktiva i Sam-
varon, 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 för-
säljning 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 samband med anskaf-
fandet av lokalen.  Informationstavlor och kulturstigar i Långvik kan vi nog också tacka Östen för. 
Långviks Glasbruks 200-årsjubiléum blev en publiksuccé, beroende 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 Byg-
degårdarnas 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 midsommar. Advents-
gudstjänsten 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 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
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    Trundöns Motor Meet 2016 
 

         LÖRDAG   4 Juni  Kl 11.oo ‑ 15.oo 
           

 

 

Utställning av Era fordon
Veteran, jänkare, mopeder/MC

Hamburgare, läsk, kaffe, hembakat bröd mm

Underhållning
Lotteri med jättefina vinster!!

Barnlotteri 

Boka plats för Bakluckeloppis:  
Tel 073‑024 84 21

Entré 20:‑ /Person (= röstsedel/lott) 
För Peoples Choise (Folkets val) 

Vinster på entré/röstsedel

Pris till vinnande fordon

VÄLKOMMEN
OBS! VID IHÅLLANDE REGN INSTÄLLT 

KOLLA VÅR FB-SIDA

Arrangör Trundöns Byagårdsförening
Vi finns på Facebook — Trundöns Byagård

Skyltat från Norra o Södra 
infarten till Rosvik  
(E4 mellan Piteå o Luleå).
Kör ut mot Trundön enligt 
vägskylt.
Ca 10 km, följ därefter  
pilar och skyltar!

Kontaktperson: Ruth Larsson 073‑024 84 21

DET HänDER I SOmmAR på TRunDÖn
VÄLKOMMEN TILL TRUNDÖN

Trundöns fina Byagård ligger  
intill vattnet vid Trundöbron.

Här kan du anordna fest vid bröllop,  
födelsedagar, släktträffar, dopkalas,  
samkväm, kurser, konferenser mm.

Byagården är utrustad och  
godkänd för 100 personer.
Handikappanpassat och  

utrustat med hörselslinga.
Du kan även sitta ute vid någon av  
våra grillplatser och njuta av den  

vackra skärgårdsnaturen.
För barnen finns en lekplats
För att boka byagården och  

få information kan Du kontakta:
Stugvärden 070-677 49 46

070-233 24 72 Sture, 073- 024 84 21 Ruth

AKTIVITETER SOMMAREN 2016
SKÄRGÅRDSMARKNADSKVÄLLAR

Fredagar 8 Juli  & 22 Juli
Kl 18.00 – 20.00

Underhållning  --  Servering av kaffe, läsk, 
hembakat bröd, hamburgare.

Lotteri

Plats finns för andra försäljare.
Loppis–--BOKA PLATS--- Ring---073-024 84 21

Trevlig sommar och 
Välkommen till  Byagården



9

Varje vecka:
Måndagar 19.00 Bön
Tisdagar 10.00 - 12.00 Café (uppehåll under juli)
Söndagar 11.00 Gudstjänst (18.00 under juli)
Aktuellt och detaljerat program finns alltid på vår hemsida: www.betelrosvik.se.

Välkommen  till  Betelkyrkan i sommar

DET HänDER I SOmmAR
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DET HänDER I SOmmAR

Välkommen till
Sommarcafé i

Långviks Byahus

Lördag- och Söndagskvällar
kl 17.00 - 21.00

2/7 - 31/7 
(OBS! Ej 9/7)

Försäljning av 
Kaffe, Te, Läsk,  

Fikabröd, Glass mm.
arr: Långviks Byahusförening

Välkommen till  
Friluftsgudstjänst i  
Långviks hamn 

Midsommardagen 
25 juni

Kl 14.00
Präst: Bo Eriksson 

Musik: Lars Sjöstedt

Servering av ”kyrkkaffe”
Långviks Byahusförening i samar-
bete med Norrfjärdens församling Rosviks kyrka - en plats för gemenskap

Gudstjänster och andra evenemang under sommaren

Söndag  29/5  kl 17.00 Gudstjänst, Anna Olsson, torgfika
Söndag  5/6 kl 17.00 Gudstjänst, Dennis Lundqvist,  
   Britt Wennberg
Söndag  12/6 kl 17.00 Söndagsmässa, Bo Eriksson,  
   Britt Wennberg
Lördag 25/6 kl 14.00 Friluftsgudstjänst i Långvik, Bo Eriksson
Söndag  26/6 kl 17.00 Gudstjänst, Anna Olsson
Söndag  3/7 kl 11.00 Friluftsgudstjänst  på Sandlunds gård, 
   se skylt vid Pitevägen. Mats Berggren.  
   Ta med fikakorg och något att sitta på.  
   Vid regn, samling i kyrkan.
Söndag  17/7 kl 17.00 Sommargudstjänst i Trundöns byagård,  
   Dennis Lundqvist
Lördag 13/8 kl 12-15 Rosviksdagen: Öppet i kyrkan, café ute  
   och inne, konstutställning av lokala  
   konstnärer 
  kl 17.00 Sång- och musikprogram med Kjell  
   Sandbergs swingorkester,  
   solist Katarina Molander-Sandberg
Söndag  14/8 kl 17.00 Söndagsmässa, Bo Eriksson
Söndag 21/8 kl 17.00 Gudstjänst, Anders Lind
Söndag  28/8 kl 17.00 Gudstjänst, Anna Olsson
Med reservation för ändringar. Se information på  
predikoturer, affischer och hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/norrfjarden 

Rosviksdagen
Lördag 13/8, kl 11.00-16.00

Ur programmet
Ankrace, marknad/loppis, underhållning,  

lotterier, konsert, pubafton mm 
Årets Rosviksbo 2016 utdelas.

Boka marknadsplats:  
0��-09�05�� 

Mat och dryck av skilda slag finns att köpa.

Företag har specialerbjudanden.

Rosviksdagen är ett samarrangemang mellan  flera föreningar och företag.  
Utförligare programblad delas ut till alla hushåll i Rosvik med omnejd i 
början av augusti.
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Vi har mer än ni tror! 
På cafet finns en meny med sallader, grillad toast, varma 
landgångar, hamburgertallrik, nachotallrik, grillad panini, 
baguetter, wraps, räksmörgås på tekaka. Kom in och 
prova på. 

MJUKGLASS   Sia Glass
Laktosfri från �0:-

Prova vår Kombo = Kulglass+Mjukglass, strössel och top-
ping i en stor dessertvåffla ��:-

Vår kulglass är den erkänt goda SIA Glassen!

Tårta till Examen?
Vi gör dem åt Er! Examenstårtor, Smörgåstårtor
Se vår hemsida www.caferosenboden.com
Ring och beställ senast 14 Juni för leverans 16-
17 Juni. Vi har extra öppet 16 juni till kl 20.00 
för avhämtning av beställda tårtor och smörgås-
tårtor.
Vi öppnar kl 8.00 på examensdagen för er som 
vill hämta tårtor innan examen. 

Catering av mat med fri utkörning Piteå och Luleå.
Minst 15 port för fri utkörning. Minst 10 port/beställning av 
samma sorts mat. 
Se meny på vår 
Hemsida www.caferosenboden.com  Tel 0911-20 61 20

Öppettider
Tisdag – Fredag
10.00 – 17.30
09.30 – 15.00
Söndag-Måndag Stängt
Välkomna!  
Hälsningar Annika m personal 

Cafét mitt i 
byn!

Vi säljer även 
Honung,
Flytande  
Honung,
Smaksatt  
honung, 
Bivaxprodukter 
såsom 
Läppcerat, 
Ringblomssalva
Bivaxsalva,
Honungstvål
från egen bigård 
Rosenbodens 
Bigård

Lösvikts Te!
Passa på att an-
vända ditt sam-
larkort och få 
det 10 hg  
GRATIS! 
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Vill du ha en städad och glänsande bil?
Vi på Piteå Bilarena utför rekonditionering av din bil.
Ring och boka tid redan i dag!
Har du problem att lämna bilen. Ingen fara, vi utför hämtning av 
ditt fordon och lämning när den rekonditionerats klart.
Vill du bara tvätta din bil så krävs ingen tidsbokning.  
Är lokalen bemannad är det bara att svänga in för en tvätt!

Piteå Bilarena håller till på Formvägen 2 i Rosvik. 

Prislista:
• Invändig städ från 400:-
•	 Klädseltvätt	 från	400:-
•	 Utvändig	tvätt	 	200:-
• Utvändig + vax 800:-
• Helrekond från 1600:-

Dessa priser är för privatpersoner,  
ring för vidare information om du är ett företag.
Lokalen är inte alltid bemannad, men slå en signal så får du alltid 
svar.
Vill ni boka en tid så ring 070-697 08 64 vardagar/kvällar/helger.

Piteå	Bilarena	utför	även	däckbyte	 
samt	tillhandahåller	däckhotell.
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Slipp besök hos bygghandeln, besvärlig frakt 
och krånglig montering. Vi gör hela jobbet åt dig. 
Rennit – den skarvfria hängrännan tillverkas utan 
skarvar på plats hemma hos dig i en mobil anläg-
gning. Hängrännor, stuprör och tillbehör är till-
verkade av målad stålplåt med 15 års färggaranti. 

Boka ett gratis hembesök idag!

Säljare sökes i ditt område, ring för mer info.

0920-22 31 30
www.rennit.com

Nya hängrännor 
utan skarvar och 
utan krångel!



��

tänkt till även här. Han hade gjort så att 
”låsningsstången/bom” blivit en hä-
varm. Detta för att komma ifrån strål-
ningsvärmen vid lucköppningarna. Vid 
dagens slut sänkte man ned gradtalet 
sakta så att alstren inte skulle få spric-
kor under kylningsfasen.

 Det kravdonatorn begärde av oss var 
en skriftligt rapport, som bevis på att 
utbildningen var genomförd och om 
den motsvarade våra förväntningar. 
Alla sade sig vara nöjda med att ha fått 
prova våra farfäders hantverk. Ett hant-
verk som enligt hyttmästare Erich Pohl, 
Orrefors, tog ca 10 år att lära sig. 
 Synd att  ugnarna verkar ”få stå bena 
av sig” till ingen nytta. Det var nära 
att några västerbottningar i branschen 
skulle hyra dem på väg till Hantverks-
mässan i Arcushallen under allhelgon-
helgen för några år sedan, men av det 
blev inget. ”Vä’ hå’va’remidjän hä’ gäll’ 
att jä’ra’ na’ vä’ döm’” säger han som 
blåste upp skallens tomrum istället för 
posten på pipan, som om inte hålrum-
men var tillräckligt stora ändå?

Östen Fjällström

SÖKTE fORnmInnESBIDRAG.... mEn....åKTE på En (GLAS)BLåSnInG
Vi sökte bidrag för ett projekt, 
men fick ett bidragsförslag för 
något helt annat
 Vid årsskiftet 1999/2000 så sökte vi 
ånyo bidrag till att få resa två timmer-
stommar för vars funktion och ägar-
skap vi kände till genom muntlig tradi-
tion. Länsstyrelsens fornminnesenhet 
tyckte att de gjort sitt, när de skyltat 
från väg 575 och uppgraderat informa-
tionstavlorna vid hamnen, i färg och 
med engelsk text. Dessutom hade plus-
sat på med en ”Glasblåsarstig till hyt-
tan” till minne av blåsarna Carl Jonas 
Fjellström, f  1827 i Långvik, och Lars 

Henrik Strindberg, f  1804 i Umeå. De-
ras bostäder låg bara 28 m från varand-
ra uppe på vår Gärda, som var uppod-
lad under brukstiden.
 ”Så den här gången hamnade vårt tiggarbrev 
på Längmanska fondens bord”. Svaret kom, 
men inte tomhänt denna gång. Visserli-
gen inget bifall till de begärda objekten, 
men om vi skulle lyckas med att hitta 
någon som kunde åta sig en weekend-
kurs i glasblåsning, då skulle fonden 

öppna plånboken? 
 Med åtanke på detta erbjudande gick 
allt ”som på räls”. Här i byn fanns det 
viktigaste, en nyrenoverad glas- res-
pektive kylugn. Renoveringen utför-
des av Harry Andersson, efter jubiléet 
1998, och de såg ut som nytillverkade. 
AB Svetsprodukter ville än en gång 
sponsra gasoltuberna vilket inte gjorde 
saken sämre. Snart var dessutom kon-
takten klara med kursledarna, Lena och 

Tommy Westerlund, ägare av Brukfors-
hyttan i Robertsfors. Gurly Fjällström 
lånade ut sitt ”Mjölkbilsgarage” som 
hytta. En offert på 55 000 kr, kunde 
kanske kullkasta det i övrigt hyggliga 
läget, men per telefon fick vi ”grönt 
ljus” för projektet. Då återstod det bara 
att rekrytera kursdeltagare, i huvudsak 
bybor som hade 6 generationers släkt 
vid bruket under hela glasbruksepoken. 
Plus Bert, f  1940 i Vidsel, ättling till 
den första hyttmästaren Christian Fal-
ler, f  1769, som var verksam under pe-
rioden 1802-19. Han kom från Sandö 
Glasbruk där han varit hyttmästare i 
10 år. Med Faller följde blåsarlärlingen 
Henric Nording, f  1783, och smeden 
Mårten O Fjellström, f  1756. Nording 
kom till Långvik 27/10 1802 och Fjell-
ström 29/8 1803.
 Bert bor nu på Bergnäset, och hade då 
en glasförädlingsverksamhet i hemmet. 
Han drev även, under några år, hem-
slöjdsbutiker, tillsammans med sin fru 
Ingegerd, på tre ställen i centrala Luleå. 
 Kontakten med Bert och Ingegerd 
uppstod 1998 då vi kom underfund 
med att Mårtens son Markus, f  1792, 
gifte in sig i Christians familj, vilket re-
sulterade i att Markus blev vår släkts 
första glasblåsare och hyttmästare. Alla 
deras söner blev i sin tur glasblåsare i 
Långvik och på andra ställen, bl a i Fin-
land. Äldsta sonen Johan Olov, f  1815, 
efterträdde sin far och satte produk-
tionsvärdesresultat så sen som 1860.
 Arne Bäckström, konstnär och galle-
riägare i Rosvik erbjöds också att vara 
med. Arne hade bekantas sig med glas 
genom en utbildning i Norrköping. 
Arne och Leif  Sandström med fru de-
lade utrymmet på Arnes Galleri 1998, 
därför var det naturligt att de erbjöds 
att at delta som utställare i Harry An-
derssons sjöbod under vår ”Jubileums-
helg med Orreforsarna”.

 Pitetidningen och Norrbottenskuri-
ren besökte oss under utbildningstiden, 
vilket vi kunde läsa om följande utgiv-
ningsdag.
 Personligen hade jag ingen tajmning 
som blåsare, något som jag fick lida 
för på natten. Då hade jag en tandvärk 
som inte bara gällde en tand utan båda 
käkarna. Dagen därpå ringde Lena upp 
PÄS och fick då reda på att värken här-
rörde från luft som under blåsnings-
momentet trängde in i käkarna med en 
pulserande smärta som konsekvens. Ett 
minne för livet.....

utbildningen startar
Utbildningen startade pingtshelgen 
2000 med teori i Byagården, under det 
att glas- och kylugnarna värmdes upp 
försiktigt till rätt arbetstemperatur. 
Därefter var det blåsningsövningar för 
hela slanten utom för mig som fick ta 
det lugnt. Den fina rostfria skoninigen 
runt anfångsöppningen var inte lika 
fräsch efter detta ”elddop” men den 
eldrivna kylugnen var helt opåverkad 
av sin funktion, med ett termostatstyrt 
maxläge på 500 grader. Harry hade 

Glasugnen (kylugnen ej med på bild) som Harry renoverade under vintern 1999

Kursledarna, Lena och Tommy Westerlund,  
utanför ”glashyttan”. Glasblåsarättlingarna Östen och Bert i ”Fädrens spår”

Gunnar Nording vars far Isak, f  1863,  
arbetade som hyttpojke vid Långviks glasbruk.

Glasugnen i full användning av Arne Bäckström

Genomgång med kursdeltagarna
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Vilken DAG! SkiDAnS DAG!
Ja vilken dag det blev! Strålande väder, toppenspår och 
massor med folk. Både vuxna och barn. ”Bättre kan det 
inte bli” brukar man tillägga, men det gör inte skidsek-
tionen. Vi vill fortsätta att utveckla vår verksamhet. Till 
nästa år ryms det dubbelt så många. 

 Det var 50 anmälda åkare till de olika klasserna som 
var Barnens Vasalopp 500 m (upp till ÅK 1) samt 
klubbmästerskap D/H 8 (500 m) och 9 10 11 och 12 
(1.500 m). Några åkare tog det lugnt och njöt av åktu-
ren medan det i vissa klasser rådde tydlig vinnarskalle.

 Alla deltagare i Barnens Vasalopp fick medalj av  
Rebecka Matti (Ordförande i skidsektionen). På bilden 
är det Aveline Rehmal och Edvin Essebro som får sina 
belöningar.

 I alla KM-klasser koras det naturligtvis Klubbmästare, 
men alla som deltog fick Klubbmästerskapstrofén och 
dessutom pris från ett välförsett prisbord som gjorts 
möjligt av våra sponsorer. Turordningen att välja pris 
avgjordes med lottens hjälp. Där fanns allt från Tunn-
bröd, Presentkort på Pizza, laddare till mobiler, hörlu-
rar och skidmössor.
 RIK Skidor har idag 120 medlemmar och vill fortsätta 
att utvecklas. När vi startar om till hösten vill vi gärna 
se ytterligare barn och vuxna i verksamheten.

Börje Hedqvist

”Mål och Medalj i Barnens Vasalopp”

”Prisutdelning”

”I väntan på start”
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nu DRaR VI Igång!
Daniel & Fredrik

Vi	tillhandahåller	alla	typer	av	 
marktjänster.

Vi	utför	exempelvis

• Dikning

• Vatten & avlopp

• Dränering av grunder

• Jordvärme

• Tomtjobb från anläggning av  
tomten till småjobb med  
stenborttagning

• Mindre vägkonstruktioner

• Trumbyten mm

Br Holmgrens gräv & Schakt aB
Tveka inte, kontakta oss idag!

Daniel:	070-513	65	65		 Fredrik:	070-221	10	42
Mail: brholmgrens@outlook.com

Besöksadress:

Lanternvägen 17, 945 33 Rosvik

ni hittar oss även på Facebook

Har F-skatt samt använder oss av ROT-avdrag.
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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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Varmt i bilen?  
AC	Service	från	1395	kr.

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
ÖPPETTidEr

MidSOMMarhElgEN
 Midsommarafton 9.00-16.00
 Midsommardagen 9.00-21.00
 Söndag 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 - To 11 - 20
fre   11 - 21
Lö - Sö 12 - 21

4/7-8/8 Öppet alla dagar 12 - 21

Jenni Viitala 
Certifierad	Nagelteknolog

Gelenaglar 
Bokning 

ring/sms 073-085 89 95 
Fältvägen	18,	945	33	Rosvik

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 

ledig annonsplats


