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Sommarens hetta hade dämpats men det var fortfa-
rande en varm och härlig sommardag när Rosviksdagen 
genomfördes lördag 4 aug.
 I Roseniusparken såldes lokal hantverk som bl a tenn-
broderande armband och andra smycken, stickade trö-
jor, surströmming från Trundön samt snapsglas från 
Långvik, s k långvikare. Lotterier och loppisstånd samt 
fiskdamm för barnen fanns också att tillgå.
 Rosviks byautvecklingsförening lockade in passerande 
för att diskutera frågor som rör Rosviks utveckling och 
Piteå norra socialdemokratiska förening diskuterade 
valfrågor med besökarna samt bjöd på wokad palt.

Rosviksdagen 2018

Från Paviljongen hörde musik, dels i form av allsång 
som leddes av Leif  Sandström, dels av den skönsjung-
ande Stefan Johansson från Blåsmark. Allsången ack-
ompanjerades av Gunnar Nordlund på gitarr. Både Leif  
och Gunnar är med i Rosvikskören.
 Stefan Johansson kommer ursprungligen från Luleå 
men har spenderat en lång tid utomlands. Han  har bott 
ca 2 år i Blåsmark och har där inrett sitt garage till en 
kulturscen, det s k ”Kulturgaraget”.

Årets Rosviksbo
Vid Paviljongen fick också ”Årets Rosviksbo 2018”,  
Liliann Andersson, ta emot sitt diplom och blommor. 
Av publikreaktionerna att döma var det ett populärt val. 
Läs mer om Liliann i en separat artikel.

Rosviksdagen är ett samarrangemang av 
abf  norr Piteå samt Rosviks företagare och 
föreningar.
Arrangörer 2018: Abf  Piteå, Betel, Biblioteket, 
Café for you, Café Rosenboden, Coop Rosvik, EFS 
Rosvik-scouterna, Långviks Byahusförening, Norr-
fjärdens Församling, Norrsken F04, Piteå norra 
socialdemokratiska förening, RIK brottning, Rosviks 
Byautvecklingsförening, Rosviks trädgårdssällskap, 
Svens Maskin & Service

På väg till marknaden i Roseniusparken1

Gunnar Nordlund på gitarr och Leif  Sandström ledde allsången

Stefan Johansson var årets artist

Livliga diskussioner om Rosviks utveckling
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ett stort TaCk till årets sponsorer av hopp-
borgarna
Cafe Rosenboden
E Sandberg Maskin
Maggans Fotvård 
NM Design
Piteå norra socialdemokratiska förening
Rosviks Handel 
Rosviks byautvecklingsförening
Vilt och bärspecialisten i Norrland AB

I brottarlokalen kunde den som ville prova på. Ankracet 
genomfördes som vanligt på Rosån. Hos Coop Konsum 
kunde man köpa billigt godis och Café Rosenboden er-
bjöd det ”gofika” som caféet är välkänt för. Rosviksda-
gen avslutades med pubafton på Café for You.
 Rosviksdagen bjöd, som alltid, på en fullspäckad dag.

Lena Mikaelsson Aasa
Foto: Veronica Lindberg

Hela samhället är involverat
I Rosviks kyrka var det konstuställning med Ewa Söder-
ström och Christina Sandsten som utställare. Där fanns 
också scouterna som hade servering och sålde hantverk 
som scouterna gjort.
 Under kvällen genomfördes en konsert med Tuletrion 
från Stockholm.
 Betelkyrkan hade öppet hus med bl a café, biljard och 
pingis. Öppet hus var det också på det nya rosviksfö-
retaget ” Svens Maskin & Service”. Företaget har varit 
verksamt i Rosvik i ca ett år.
 Ytterligare ett nytt företag, en thairestaurang ”Too 
Amazing” fick en rejäl start på sin försäljning då de 
hade sin premiärdag dagen före Rosviksdagen.

Hoppborgarna var i år placerade vid brottarlokalen 1

Betelkyrkan hade öppet hus med bl a café, biljard och pingis. 

....och här erbjöds hamburgare och suovas

Livlig kommerse där det såldes mat. Här erbjöds thaimat

Konstutställning i kyrkans foajé

Målgång i Ankracet


