årets Rosviksbo 2018
Liliann Andersson valdes välförtjänt
till ”Årets Rosviksbo 2018”. Liliann
fick, under Rosviksdagen, ta emot
ett diplom och en blombukett av
Lena Mikaelsson Aasa, ordförande
i Rosviks byautvecklingsförening.
Vanligtvis brukar fjolårets vinnare
vara den som delar ut diplomet men
Daniel Elfström var bortrest. (Ett
välgrundat rykte säger att han smet
p g a att han fyllde jämna år samma
dag).
Blombuketten var som vanligt arrangerad av Catrine Öhlund och
blommorna plockade från hennes
trädgård i Trundavan.
På diplomet står motiveringen
Liliann är ordförande i Rosviks Trädgårdssällskap. Utan henne hade vi nog inte
någon trädgårdsförening i byn i dagsläget.
Hennes engagemang och drivkraft att hålla
igång föreningen är beundransvärd. Trots
att hon har så många andra järn i elden
så försakar hon inte föreningen. Hon är
också ledamot i TIP (Trädgårdssällskap i
Pitebygden) som är en sammanslutning av
bl a flera byars trädgårdssällskap)
Vi är en grupp aktiva i föreningen där
trädgårdsintresset är stort och vi utbyter
ofta erfarenheter med varandra samtidigt
om vi planerar trädgårdsresor, sköter underhållet av Roseniusparken och håller
möten med jämna mellanrum. Så Lilianns insats, tillsammans med styrelsen, är
väl värd utmärkelsen Årets Rosviksbo.
Rosvik 2018-08-04

Liliann har rötterna i Rosvik
Under sina första år växte Liliann
upp på Flarken i ett hus som kallas
Jåongården. När hon var 7 år byggde
hennes far ett funkishus på Båtvägen, som fortfarande står kvar. Med
tiden flyttade föräldrarna tillbaka till
gården som rustades upp. Idag bor
mamma Ruth kvar på gården.

lika trevligt och roligt att få fortsatt
förtroende av medlemmarna. Det är
också roligt att lära känna nya rosvikare och se nya idéer växa fram.

Roseniusparken blir till
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började hon studera till laboratorieassistent på Bergnässkolan. Efter
avslutade studier i Luleå fortsatte
hon att studera i Boden där hon fick
verksamhetsförlagd praktik i ett och
ett halvt år.
Under denna period träffade Llliann sin nuvarande make och livskamrat Christer på en dansafton i
Perudden.
När studierna var avklarade fick
Liliann fast jobb i Ludvika där de
bodde i ett år.
Tillbaka i Piteå fick hon jobb på
laboratoriet i Framnäs. Christer fick
jobb som mekaniker på Saab. De
köpte hus på Klubbgärdet och familjen utökades med tre barn, Fredrik, Filip och Linnea.
År 1988 fastnade Liliann och
Christer för ett hus på Lanternvägen i Rosvik. Där bor de fortfarande
kvar.

Föreningsliv i blodet

Lilianns engagemang i föreningslivet fick hon med sig i sin uppväxt.
Pappa Edvin var engagerad i Rosviks Idrottsklubb. Med ”föreningsliv i blodet” gick Liliann med som
medlem i Rosviks trädgårdssällskap
samma år som hon flyttade tillbaka
till Rosvik. År 2008 valdes hon in i
styrelsen. 2009 valdes hon till ordVägen bort och tillbaka
Efter avslutade studier i Rosvik och förande och är så fortfarande. Vid
Piteå flyttade Liliann till Luleå. Där varje omval tycker hon att det är


Rosviks trädgårdssällskap (RTS)
hade en idé om att göra en park i
centrum och påbörjade arbetet till
största delen med ideella krafter
samt det ekonomiska stöd föreningen fick från kommunen.
I maj 2008 skrevs ett avtal mellan
RTS och kommunen om skötsel av
parken och skötselområdet utvidgades i samband med att Byacentrumprojektet startade 2008 (se faktaruta). Då tillkom de murade rabatterna
vid Konsum och parkeringen. Det
var i samband med en namntävling
under projektet som parken fick sitt
namn Roseniusparken.
Parken och övriga planteringar underhålls och sköts av eldsjälar i RTS,
varav Liliann har en framträdande
roll. Kommunen bidrar med sommarplantor till stenkrukorna och
feriearbetande ungdomar vattnar,
rensar ogräs under handledning av
styrelsen.
Idag kan alla förbipasserande betrakta den blommande och välvårdade parkoasen.
Liliann och styrelsen har en önskan om att fler rosvikare känner sig
välkommna till parken och till föreningens aktiviteter. På så sätt växer
Rosviks föreningsliv. Nya idéer får
växa fram och skapa en levande och
attraktiv by. Föreningslivet ger ju
också möjligheten att lära känna fler
personer. Fler hjälpande händer vid
skötseln av parken tas också tacksamt emot.
Under Rosviksdagen är det RTS
som håller i marknaden/loppisen i
Roseniusparken.
Liliann har också varit med i Rosviks byautvecklingsförenings styrel-

Byacentrumprojektet

Liliann håller ordning på RTS aktiviteter under en Rosviksdag

se några år. Det var då hon startade
Familjedagen, med bl a pimpeltävling, som fortfarande lever och utvecklas. Familjedagen genomförs en
söndag i mars.

i den blommande oasen. Från tidig
vår finns mysiga hörnor i trädgården som ger vila och ny energi.
Liliann vill tacka alla som har röstat på henne. Hon känner sig både
glad och hedrad över att få den äran
Oasen hemmavid
att bli utsedd som ”Årets Rosviksbo
I samband med intervjun av Liliann
2018”.
fick jag se deras trädgård. Där finns
Rosviks byautvecklingsförening
så mycket spår av flitiga fingrar som
vill
naturligtvis också framföra ett
har skapat en innerlig känsla av harmoni. En trevlig cafébricka, som sit- stort GRATTIS till Liliann genom
/Ingrid Sandberg
ter fast vid ingången, inbjuder till ro

2008 beviljade Piteå kommun Rosvik 1 miljon kronor för att förbättra
och försköna Rosviks centrum. Avsikten var att förbättringarna skulle
ge Rosvik en trevlig mötesplats. En
byacentrumgrupp bildades som
tog fram olika förslag. I gruppen
fanns det med representanter från
förenings- och näringslivet samt
privatpersoner i alla åldrar.
Det som genomfördes under projektet, förutom parken och planteringarna, var:
• Paviljongen
• Lekplatsen i parken.
• Parkstugan.
• Orienteringstavlan vid den f d
busshållplatsen.
• Förbättrad nedre parkering.
• Motorvärmarstolpar för pendlare.
Projektet tog några år att genomföra
och centrum invigdes 6 juni 2010.



