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ROSVIKS-BLADET
VInTER 2015

VäLKOmmEn TILL ROSVIK

formerade om RIKs verksamhet. Ken-
neth Ohlsson, Rosviks skoterklubbs 
nya ordförande, hälsade de nyinflyttade 
skoterägarna välkomna in i klubbverk-
samheten. Lilianne Andersson delade 
ut fina broschyrer och inbjöd dem att 
bli nya medlemmar i Rosviks trädgårds-
sällskap. Anna Tanskanen informerade 
om Rosviks byautvecklingsförening och 
dess verksamhet samt Maria Jacobs-
son informerade om de Zumbakurser 
hon är ledare för två gg/vecka och att 
det även finns en kurs för barn 1 gg/
vecka.
 Det blev en bra och givande kväll. Alla 
gick hem nöjda och glada och ingen for 
hem med tom mage.

Ingrid Sandberg/RBF

Under hela hösten har vi alla känt av 
det högtryck som befunnit sig över 
Norrbotten med varma vindar och be-
hagliga temperaturer.
 Det råder även högtryck på fastighets-
marknaden i Rosvik med omnejd. Mäk-
larna söker lediga hus för deras kunder. 
Budgivningarna har varit många och 
oftast landat över utgångspris. Husäga-
re som är 60+ har blivit personligt upp-
ringda av intresserade mäklarfirmor för 
att höra om de går i försäljningstankar.
Inflyttningsfest
Onsdagen 16 september träffades nyin-
flyttade till en gemensam fest på Royal. 
Nyinflyttade, från två år tillbaka till i 
höst, anmälde sig till den inflyttnings-
fest som Rosviks byautvecklingsföre-
ning arrangerade. 
 Träffen var uppskattad och även ma-
ten som bestod i en stor och inbjudande 
Tacobuffé, samt kaffe/te med kladdka-
ka. Sparbanken Nord var huvudspon-
sor för arrangemanget.
 All personal från kontoret i Rosvik 
samt chefen för Sparbanken Nord, 
Thomas Nordberg, deltog och infor-
merade om nyheter inom bankvärlden,  
om Swish - det nya sättet att betala med 
mobilen samt om deras service. Ban-
ken delade ut användbara saker som 
bl a mössa, vantar och reflexvästar.  
Många av gästerna gav bankpersonalen 
en värmande eloge för deras bemötan-

de, kunnighet samt bra öppethållande. 
 Många företag och föreningar i Rosvik 
kom och berättade om sitt företag eller 
förening och de nyinflyttade fick med 
sig en sk ”Goodibag” som innehöll an-
vändbara presenter och information.
 Coop Konsum gav lite smått och 
gott i trevliga påsar. Inger Cordier, 
från företag La Cordier (och KamIn) 
informerade och ekologiska hårvårds-
produkterna som produceras i Rosvik. 
Café Rosenboden gav de nyinflyttade 
ett presentkort och Katrine Kroona er-
bjöd dem nedsättning på vissa varor i 
Jonnagården. Margareta Zetterlund de-
lade ut visitkort till hennes nystartade 
företag Maggans Fotvård.
 Företrädare från föreningarna som in-
formerade var Florian Seibecke som in-

Tacobuffén lockar

Information av Sparbanken Nords
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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 feb.

InfLyTTARE Och nyByggARE 

I somras flyttade Kjell och Marlene 
Remahl till Rosvik från Vasa i Finland. 
Kjell och Marlene har tidigare varit på 
besök i Rosvik hos sin dotter Camilla. 
 Camilla flyttade till Rosvik 2011 med 
sin man Fredrik Nyström och barnen 
Amos, 6 år, och Aveline, snart 4 år, 
till ett hus i norra Rosvik. Huset är en 
Norrbottensgård med gårdsnamnet 
”Sjångers”.
 Marlene och Kjell, som har vuxit upp 
på landsbygden, tyckte att Rosvik var 
ett bra alternativ att bosätta sig i som 
nyblivna pensionärer. Först sökte de ef-
ter en passande tomt på norra sidan av 
byn. Under tiden blev ett hus, ett sten-
kast från dotterns, utlyst för försäljning. 
Snabbt bestämde de sig och köpte villan 
på Skiffervägen. En trerumslägenhet 
har de dock kvar i Vasa för att kunna 
hälsa på släkt och vänner.
 De har snabbt kommit in i byagemen-
skapen i Rosvik, mycket tack vare den 
fyrbenta vännen Fröjd som tacksamt 
vill hälsa på alla hon möter. Kjell och  
Marlene har blivit bekanta med Boule-
gänget och deltar gärna i de gemensam-
hetsluncherna som arrangeras i Rosviks 
kyrka varannan fredag. Så de trivs bra i 

Rosvik  och med Rosvikarna. Nu får de 
ju också träffa och umgås med barnbar-
nen oftare. Det är en lyckträff  när man 
är pensionär tycker Marlene och Kjell.

Nybyggare
När huspriserna har stigit finns det hus-
spekulanter som resonerar att ett tomt-
köp och nybygge kan vara lönsamt. 
Lediga tomter finns i Rosvik ,dels på 
norra sidan, dels på Karbinstigen vid 
havet. Lediga tomter finns även ”in-
sprängda” i befintliga villaområden. En 
sådan fanns tillgänglig på Ensgränd och 

det var där Helen och Andreas Rasmus-
sen fann sitt drömläge efter fyra års le-
tande efter hus i Rosvik.
 Båda har erfarenhet av att bo i villa 
och de visste exakt vad de ville ha för 
planlösning, inredning, material mm i 
sitt nya hus. En 1½-plans Smålandsvil-
la, tillverkad i Kalmar, blev deras val.
 Schaktning och isolervärmegrunden 
fick de beställa och göra själva. På en 
dag sattes huset på plats med hjälp av 
byggnadsarbetare, elektriker och rör-
mokare. Efter fyra veckor kunde famil-
jen flytta in.
 Familjen består av, förutom Helen och 
Andreas, dottern Amanda, 17 år, två 
katter och en sällskaplig hund vid namn 
Ziva. Ziva är en blandras (collie, bor-
dercollie och labrador). Huset värms 
upp med en frånluftsvärmepump. En 
vedeldad myskamin finns placerad mitt 
i huset.
 Helen, som arbetar på Anticimex, 
tycker pendelavståndet är bra. Andreas 
arbetar i konsultföretaget Atea.
 För Andreas och Helen var valet att 
bosätts sig i Rosvik naturligt. Andreas 
är född och uppvuxen i Rosvik samt 
har sin bror och föräldrar bor här. He-
len är född i Stockholm. Vid 7-års ålder 
flyttade hennes familj till Arvidsjaur så 
för Helen är det naturligt att bo nära 
naturen.

Kjell och Marlene med dotter, svärson och barnbarn

Nybygge på Ensgränd
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Rosviks byautvecklingsförening 
kallar föreningar och intresserade

i Rosviksområdet till

Årsmöte
Tisdag 24/11

Kl 19.00 på Mötesplatsen,  
Sporthallen

Sedvanliga årsmötesfrågor, fika

Välkommen

När jag läser igenom de ”ledare” i Ros-
viksbladet under de år jag varit med i 
RBF styrelse så ser jag att det finns två 
återkommande ”röda trådar”. 
 Den ena handlar utveckling som är 
gjord eller är på gång och det har hänt  
en hel del genom åren som t ex Rosviks 
uppfräschade centrum, ny orienterings- 
och anslagstavla, motorvärmestolpar 
för pendlare, cykelväg mellan bastunä-
set och Småland, Dirt trackbanan, mo-
torgård och mötesplatsen ”Paradiset” 
för Rosviks ungdom etc. Rosviksbladet 
har utökat sin utgivning 4 ggr/år, pga 
den enkla anledningen att det finns så 
mycket att berätta om i Rosvik.
 Den andra röda tråden handlar om att 
RBF vädjar om hjälp när styrelsen inte 
klarar av sina åtaganden och att starta 
nya projekt som utvecklar Rosvik till 
det bättre. Vädjan har handlat om en 
önskan om ett bättre samarbete med 

andra föreningar och privatpersoner i 
byn. En önskan om där finns Du som 
är villig att ställa upp för Rosvik och bi-
dra med ideell tid och/eller kunskap för 
kortare eller längre perioder.
 Den första tråden handlar om det po-
sitiva som uppnåtts även om det ibland 
blivit en del bakslag som t ex vandalise-
ringen av rampen på Dirt Trackbanan.
 Den andra har inte gett något posi-
tivt resultat. Det har inte direkt varit 
någon rusning för att hjälpa till t ex 
med att bygga Dirt Trackbanan samt 
att bemanna mötesplatsen ”Paradiset”. 
I höst har vi inte kunnat hålla den öp-
pen alls. Dessvärre som läget ser ut f  
n är det inte alls säkert att vi får ihop 
en fulltalig styrelse. Vad ska vi göra då 
- lägga ner RBF och vad har det då för 
konsekvenser för Rosvik? En förening 
utan styrelse är som en bil utan motor 
- obrukbar.

 Eftermiddags- och kvällsolen lyser 
med värmande strålar på Smålandsvilla 
på Ensgrand. För Helen och Andreas 
är valet av tomtplats helt rätt. 

Boendetrender i Rosvik
Sedan 1992 har det funnit lediga tomter 
i Rosvik. Dessa har varit byggklara d v s 
med framdraget vatten, avlopp och 
elektricitet. Tomtpriserna är humana 
men anslutningsavgifter tillkommer.

ATT VARA ELLER InTE VARA? 

 Försäljningen av dessa tomter har stått 
still, men sedan huspriserna ökat i Ros-
vik har antalet sålda tomter ökat. Under 
2014 - 2015 har 5 tomter sålts och man 
beräknar att fler kommer att säljas.
 När både Piteå och Luleå växer ”så 
det knakar” och vägen till dessa städer 
förbättras och blivit säkrare är det både 
smidigt och enkelt att pendla till sina 
arbetsplatser. En väl fungerande kol-

lektivtrafik lockar också fler att bosätta 
sig i Rosvik.
 Det som framstår som en ny trend är 
att ungdomar som är uppvuxna i områ-
det har insett fördelarna med att bo här. 
Det syns på det uppsving av 25 - 35-
åringar som köper hus eller bygger nytt 
i Rosvik när de själva blivit föräldrar. En 
framstår också vice verse att föräldrar 
flyttar dit där deras barn etablerar sig.

Ingrid Sandberg/RBF

 Styrelsemöten är kanske inte det roli-
gaste man kan ägna sig åt, men de kan 
också vara givande. En stund där män-
niskor möts och lär av varandra, utveck-
lar idéer och löser praktiska problem.
Önskelista
Av tomten önskar jag denna jul
- Flera ledamöter till RBFs styrelse
- En grupp med vuxna som kan hålla 

Paradiset öppet åtminstone en kväll i 
veckan under skolterminerna.

- Ett gäng med snickarkunskaper som 
bl a kan hjälpa till med att reparea 
Dirt trackbanan; ramp och klotter-
plank.

 Ett gäng som kan baka/laga mat till 
olika tillställningar som t ex musik-
café.

Som optimist hoppas jag, annars får jag 
väl säga som Hamlet -”To be or not to be, 
that is the question?”

Lena Mikaelsson Aasa

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

Mötesplatsen efterlyser 
Vi söker Vuxna  

som kan vara ansvariga 
en - två kvällar/per vecka  

Vårterminen 2016. 
lena.mikaelsson.aasa@telia.com

070-517 69 02
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• PIZZERIA 
• GRILL 
• RESTAURANG 
• PUB
Må -  Stängt
Ti -To  11 - 20
Fre   11 - 21
Lö - Sö 12 - 21

Tfn: 0911-20 66 06

Byakvällen 26 nov
Kl 18 - 20

Erbjudande!
Skrovmål 49:-, 

Vi bjuder på fika.
Välkommen

Skidsäsongen 2015/2016 är i gång. Förra året hade vi en 
skidträning för alla åldrar. I år har en skidgrupp från åk 3 
och uppåt dragit igång under oktober med barmarksträ-
ning på Hedvalla. Fokus ligger på att förbereda barnen 
för skidåkningen. De tränar balans, styrka, kondition och 
rörlighet. Från och med november tränar vi i sporthallen 
året ut om inte snön kommer innan dess. Träningstid är 
måndagar klockan 18-19. Efter jul byter vi till tisdagar 
samma tid.
 Vi hoppas på att komma igång med en skidgrupp 
för yngre åkare också. Vi behöver fler ledare till denna 
grupp, hör av dig till oss vid intresse. I dagsläget ser det 
ut som att vi kommer igång med träning varannan vecka 
för denna åldersgrupp. Hör av dig om du vill ha mer 
information och inte redan finns med i sms-grupp för 
skidgrupp.
 För barn som vill finns kompletta skiddräkter att hyra 
för 500 kr för en säsong. Skidträningen är kostnadsfri 
förutom medlemskap i RIK. 

Välkomna att prova på!
/Ledarna

Vid frågor maila: rosvikik@gmail.com

SKIDRAppORT

Annikas Handelsträdgård kommer till Rosvik
Vi anordnar aktivitetskväll för att skapa egna juldekorationer
Torsdag den 3 december kl. 18:00
Hyresgästföreningens lokal (ingång vid sidan om Rosenboden)

• 285 kr/person.  Material ingår, du kommer att hinna tillverka 1-2 arrangemang
• Vi håller på ca 3 timmar
• Rosviks Trädgårdsällskap bjuder på glögg/fika
• Bindande anmälan senast 30/11 till lilianneason@gmail.com / 070-2106339
• Begränsat antal deltagare

Välkomna!
Rosviks Trädgårdssällskap

SKApA EgnA juLDEKORATIOnER
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God Jul önskar Coop Konsum Rosvik

Gäller vecka 48. Med reservation för eventuell slutförsäljning

Edamerost
Arla Sverige storbit

59,90 kr/kg

Lösviktsgodis
5,90 kr/hg

Julmust Coop 1,5 l
2 st för 15,00 kr

+ pant

Pepparkakshjärtan
Nyåkers 475 g

24,90 kr/st

Smör Arla 500 g
20,00 kr/pkt

max 2 st/kund
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LåNgVIKS ByahuSFÖRENINg FIRaR 25 åR!
Hösten 1990 bildades Långviks Byahusförening, i samband 
med att vi köpte byahuset. 
 25-årsjubiléet firade vi en lördag i oktober med att bjuda in 
medlemmar och stödmedlemmar till en god middag. Lagom 
till festen var höstplanteringen på plats och flaggan hälsade 
välkomnande.
 Vi var 30 personer som via catering fick njuta av en god 
varmrättsbuffé. Festen började med att ordföranden hälsade 
välkommen och sedan hurrade vi och skålade för ”jubilaren”. 
Det serverades tre olika varmrätter med potatisgratäng, flera 
goda tillbehör samt fetaostsallad, ciabattabröd samt måltids-
dryck. 
 Det var många barn med och de lekte och hoppade på en 
liten studsmatta ute i hallen, i väntan på efterrätten. Vi vuxna 
hade ett par olika tankelekar att klura på, vilka vi också fick 
svaren på innan kvällens slut. 
 Efterrätten fixade vi själva, vi serverade fruktcocktail med 
vaniljglass och vispgrädde och naturligtvis kaffe. 
 Det blev lyckat, alla verkade uppskatta maten och speciellt 
trevligt var det att sitta och prata. Det berättades många trev-
liga och roliga minnen av de som växt upp i byn. En kväll att 
minnas!

Inga-Maj Wikström/Långviks Byahusförening

Att fira födelsedagar är sunt.  
Statistiken visar att de som firar flest födelsedagar 

också är de som lever längst.
Father Larry Lorenzoni
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Välkommen till

Arnes Galleri
Trundövägen 30, Rosvik

ByakVäll: Tors 26 nov 
	 kl	18.00	-	20.00

därefter julöppet 27 nov - 20 dec. 
	 kl	13.00	–	16.00	

Konst,  hantverk , tennbrodyr, 	
smycken mm

utställare:	
Arne Bäckström, Karin Hermansson 
Margot Bylund, Marianne Westerlund

Kaffe, saffransbulle och pepparkaka  25 kr
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juLSTämnIng mED ROSVIKSKöREn
Nu har det gått ett år sedan Ros-
vikskören genomförde sin jubi-
leumskonsert för att fira de 30 år 
som kören varit verksam. Det var 
ett intensivt år men för den skull har 
kören inte dragit ner på tempot. Nu 
planeras nästa stora konsert som 
kommer att arrangeras 2016 eller 
2017.
 Nya medlemmar har tillkommit 
varav en del som återkommit efter 
några års frånvaro. F n består kören 
av 15 sopraner, 12 altar, 6 basar och 
5 tenorer. Det finns plats för fler - 
via körens hemsida kan du anmäla 
ditt intresse eller prata med en kör-
medlem.
 Vi har roligt tillsammans och gör 
mer än bara tränar och ger konser-
ter. Ibland far vi på körresor, anlitar 
röstpedagoger eller har ett enkelt 
samkväm.
 Rosvikskören har också haft för-
månen att få medverka i andras upp-
sättningar, t ex i Anna-Lotta Lars-
sons julkonsert får några år sedan 
samt i Änglaljus med John Kluge 
och Sofia Kjellström 2014.

Julstämning
Snart lyses vintermörkret upp av 
glimmande stakar och gnistrande 
stjärnor i många fönster. Advents-
tiden är nära och med den, all den 
fantastiska musik som hör tiden till.

 Ge dig själv tid att stanna upp och 
njuta av den. Bjud med en vän, eller 
flera!
 Från Rosvikskören kommer den 
unika körklangen att kunna höras 
vid ett flertal konserter
 Vi börjar redan 2 december, då 
sjunger kören i Christinasalen till-
sammans med kända Anna-Lotta 
Larsson. Hortlax Manskör medver-
kar också vid den konserten.
 På Luciadagens kväll, 13 december 
ges konserten Änglaljus för andra 
gången i Piteå i Studio Acusticum. 
Där medverkar, förutom Rosvikskö-
ren, John Kluge, Gladys Del Pilar 
och Py Bäckman.
 Rosvikskören är stolt över att ha 
fått dessa inbjudningar men det 
medför också utmaningar. I år så 

får vi träna ”O helga natt” i 3 olika 
stämuppsättningar så här gäller det 
att ”hålla tungan rätt i mun” så vi 
sjunger rätt vid varje tillfälle, men å 
andra sidan - vad vore livet utan ut-
maningar?
 Vid Piteås Luciakröning i Stads-
kyrkan 10 december har Rosvikskö-
ren fått förmånen att medverka, vil-
ket kören gjort även 2013 och 2014. 
Man säger att ”en gång är ingen gång 
men tre gånger är tradition”. Vi får 
se hur det utvecklar sig i framtiden.
 Rosvikskörens konsertår avslutas 
traditionsenligt med en stämnings-
full och välklingande julkonsert i 
Rosviks kyrka 20 december.
 Kom och njut på en eller flera av 
våra julkonserter. Till konserterna 
den 2 och 13 december köps biljet-
ter via Ticnet, eller ännu enklare via 
någon i Rosvikskören.
2 dec 19:00 Christinasalen
10 dec  Piteå Stadskyrka
13 dec 19:00 Studio Acusticum
20 dec 17:00 Rosviks kyrka 
(obs tiden)

DU ÄR VARMT VÄLKOMMEN!

Änglaljus 2014 med Sofia Kjellström

Luciakröning 2014 i Öjeby kyrka

Julen, mina barn,  
är inte ett datum.  

Den är ett sinnestillstånd.
Mary Ellen Chase
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DET hänDER I VInTER

BYAKVÄLL I 
ROSVIK

TORSDAG 26/11
BUTIKER,  

RESTAURANGER  
HAR KVÄLLSÖPPET  
KL 18.00-21.00 (20.00)

VARMT VÄLKOMNA  
ÖNSKAR:

Trundövägen 30 

arnes galleri kl 18.00 - 20.00

klubbvägen 2

JONNAGÅRDEN kl 18.00 - 21.00

Pitevägen 15

CAFÉ FOR YOU kl 18.00 - 20.00

Rosviks centrum

CAFÉ ROSENBODEN kl 18.00 - 20.00

COOP KONSUM kl 18.00 - 21.00

OKQ8 kl 18.00 - 21.00

DET hänDER I VåR

Rosvikskören presenterar

Snökristaller

Julkonsert

Rosviks Kyrka
Söndag 20 dec kl 17.00
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Varje vecka:
Måndagar 19.00 Bön.
Tisdagar 10-12 Café.
Söndagar 11.00 Gudstjänst. Söndagsskola med lek och pyssel för barnen. Fika.
Aktuellt och detaljerat program finns alltid på vår hemsida: www.betelrosvik.se.

Välkommen  till  Betelkyrkan i vinter

DET hänDER I VInTER
Välkommen till 

Adventsgudstjänst i 
Långviks Byahus

Söndag 6 dec
Kl 14.00

Servering av ”adventsfika”
Långviks Byahusförening

Julmusik i Betelkyrkan

Juldagen 18.00: 
Julens budskap i sång och tal

Medv: Margareta & Jan Zetterlund m.fl.

”Nu tändas tusen juleljus”
Rosviks kyrka – en plats för gemenskap

5/12	 15.00	 Familjegudstjänst	med	basar,	lotterier		
	 	 och	matservering

11/12	 12-14	 Öppet i kyrkan med	julgröt	och	gemenskap

13/12	 17.00	 Vi sjunger in julen,	församlingens		
	 	 kyrkokör	och	solister

20/12	 17.00	 ”Snökristaller”  
  Julkonsert	med	Rosvikskören

24/12	 12.00	 Julbön	med	Dennis	Lundqvist

25/12	 8.00	 Julotta sammanlyst	till	Norrfjärdens	kyrka	
	 	 med	Anders	Lind	och	kyrkokören

31/12	 18.00	 Nyårsbön

Med	reservation	för	ändringar.	Se	information	på	predikoturer,		
affischer och hemsida: www.svenskakyrkan.se/norrfjarden 

JULBASAR

Rosviks kyrka lör 5/12
kl 15.00 Familjegudstjänst 

kl 16.00 Basar  
med brödförsäljning,  
lotterier, paltservering 
och fika.

Hjärtligt  
välkommen
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Gräddtårtor, Bärtårtor, Princesstårtor, 
Chokladtårtor olika varianter, Opera, 
Black Lady, Cardinal, Pavlovatårtor
Även här kan vi göra de flesta tårtor 
gluten- och laktosfria.

Nu är det Jul igen, nu är det jul igen….

Vi har för beställning 
med fri hemkörning  
Piteå och Luleå t o m  
23 Dec -15. Jultallrik 
och julbord. Minst 15 
port. 

Jultallrik         149:-/st
inkl kokt potatis, bröd o smör.  
Går även beställa och äta på Cafét.

Mini Lilla Julbordet   200:-/port
Minst 15 port

Lilla Julbordet  275:-/port 
Minst 15 port

Stora Julbordet  375:-/port
Minst 15 port

Hemsida www.caferosenboden.com 
Tfn 0911-20 61 20

Catering finns se vår hemsida!

God Jul!

önskar Annika 
med personal

 
Ti-Fre 10.00-17.30
Lö 09.30-15.00
Söndag, Måndag  Stängt

Vi levererar alla dagar i December t om 
23 December. 

Julklappstips!
Lösvikts Te
Passa på att använda ditt samlarkort och få 
det 10 hg, gratis!

Fast och flytande Honung från vår egen 
bigård, Rosenbodens Bigård, finns att köpa 
på Cafét.
Bivaxljus, Ringblomssalva, Läppcerat gjort 
på Bivax mm 

Har ni provat vår  

smörgåstårta? 

Den finns i 5, 10, 15 och  
20 bitar.  Kr 50:-/bit

Lax, räkor, skinka, ost, ägg, 
grönsaker är standard. 

Går även att göra helt vegeta-
risk, fiskfri eller köttfri. 

Vi gör även gluten- och laktos 
fria smörgåstårtor i en por-
tions bitar
Kr 65:-/bit

Byakvällen 26/11 kl 18.00 - 20.00

Erbjudande: Anisbröd  7 kr/st
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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:

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.

DITT LåNEKORT - EN RIKTIg VÄRDEhaNDLINg!
Rosviks bibliotek är en del av den länsgemensamma satsningen Biblioteken i Norrbotten. Detta 
innebär att 46 bibliotek i 14 kommuner samarbetar för att kunna ge sina låntagare så bra service 
som möjligt - till exempel kan vi låna böcker mellan biblioteken så att du som låntagare har till-
gång till hela länets utbud och inte bara det som finns i våra egna hyllor. Ditt lånekort fungerar 
på samtliga folkbibliotek vilket också betyder att du kan låna/lämna tillbaka på valfritt bibliotek - från Hortlax till 
Korpilombolo!
På den gemensamma webbplatsen www.bibblo.se kan du leta och reservera böcker, och ta del av alla våra tjänster: 
e-böcker, arrangemang, utställningar mm.

pRESSREADER - TIDSKRIfTER fRån hELA VäRLDEn 
Ladda ner upp till fem tidskrifter per 
dag till din platta eller telefon, helt gratis! 
PressReader innehåller över 4000 tidskrif-

ter från 100 länder på mer än 60 olika språk - allt från Country Style 
och Golf  Digest till Svenska Dagbladet och Vi Bilägare. Kom till 
biblioteket så visar vi hur man gör!

KOnTAKT VåRA öppETTIDER
Rosviks bibliotek Mån, ons  13-19
Handelsgränd Tis, tors, fre  13-16
945 33 ROSVIK
Tel 0911-206243
Epost: rosviks.bibliotek@pitea.se 
Vi finns på Facebook!
https://www.facebook.com/RosvikBibliotek

Polarbibblo.se är en sä-
ker webbplats för barn, i 
regi av Norrbottens läns-
bibliotek och folkbibliote-
ken. Här kan barnen skriva, rita, tävla och 
lyssna - och allt som skickas in läses och 
bearbetas av någon av redaktörerna. Alla 
som medverkar på Polarbibblo kan delta i 
Boklotteriet med dragning varje månad. 

nyhETSBREV
Prenumererar du på vårt nyhetsbrev? Här får du infor-
mation om utställningar, evenemang, nya böcker och 
filmer mm. Meddela oss din epostadress om du vill vara 
med på sändlistan!

Biblioteken är bättre på att hjälpa er 
genom perioder utan pengar  

än vad pengar är på att hjälpa er  
genom perioder utan bibliotek.

Slogan från Los Angeles bibliotek 
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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.

Fotvård För alla

Kölvägen 10
Rosvik

”Fotvård är ingen lyx,
det bara känns så”

Boka tid eller köp ett 
presentkort redan idag.

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

VÄLKOMMEN!

Maggans Fotvård
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BRÄNNaNDE aKTuELLT! 
Vinter innebär behov av ved för de lyckliga som satsat på en 
braskamin. Men det kan också vara på sin plats att bringa lite 
klarhet i olika begrepp:

Vi börjar med VOLyM
Vad betalar Du egentligen för? En m3 kan vara nästan vad 
som helst. Geometrin från skolan passar inte in i skogen. Det 
finns uppåt dussinet olika: m3S, m3tr, m3sk, m3fpb, m3fub, 
m3topb, m3tpb osv.
 Det Du som vedköpare av färdig ved vanligtvis betalar för 
är m3S som betyder stjälpt mått direkt i vagn eller 
säck. Att köpa i säck blir något dyrare eftersom säck 
och pall kostar.
 Av 1 m3S blir det ungefär 0,57 m3tr (travat mått), 
men det kan variera lite beroende på om veden är 
märgkluven, finkluven eller klenbjörk.

EgENSKaPER hos olika vedslag
Kan indelas i vedens egenskaper och vedens ener-
giinnehåll.
 Energin i en m3tr är för Björk 1992 KWh, Tall 1756 
KWh, Asp 1596 KWh och Gran 1516 KWh.
 Mest energi i Norrbotten, finns i två träslag som 
vi aldrig eldar (Syren 4691 KWh och Rönn 2075 
KWh).
 Låt Er inte luras av energin. Det finns andra 
egenskaper i ved som är minst lika viktiga:
 Björk: Bildar mycket sot då näver innehåller Be-
tulin. Det är det som gör nävret vitt. Men det är också nävret 
som har det högsta energivärdet i vedklabben.
 Tall: Innehåller tjära och måste eldas med ordentligt drag, 

annars hinner tjäran kallna och fästa i skorstenen. Där kan 
den orsaka skorstensbrand.
 gran: Innehåller Terpener och anses faktiskt rensa sot i 
skorstenen. Terpenerna gör att den har lätt för att ”sprätta”.
 asp: Innehåller varken kåda, tjära, sav eller terpener. Det 
var den egenskapen som gjorde den så lämplig till tänd-
stickor. Man fyllde porerna med parafin för att stickan skulle 
brinna bra. Samma egenskaper gör också att Asp är ett ut-
märkt virke till Bastulavar (blir inte het) Den brinner fint och 
lämnar nästan ingen aska efter sig.

 Oavsett vedslag så bör veden hålla en fukthalt på ca 
17 %. Vid för hög fukthalt, så går det åt energi för att 
förånga vattnet. Och med för torr ved så brinner den 
för snabbt och energin hinner inte utvinnas i spisen.
 För att ersätta 1 m3 olja (9890 KWh) går det åt 8,4 
m3S med björkved (varierar med effektiviteten på 
eldstaden). Ved är fortfarande billig energi.

Egenskaper hos Din eldstad!
En braskamin har en kritisk punkt som säger hur 
mycket Du kan elda i den och hur mycket den be-
höver vila mellan eldningarna. Om Du inte har kvar 
bruksanvisningen för Din kamin/skorsten så prata 
med Din sotare om detta. Han kan säga hur många 
kilo ved per dygn som är lämpligt.

 Avslutningsvis: Tala med Din vedleverantör re-
dan i vinter om Ditt beräknade behov. Vi som ar-
betar med ved vill ju inte ta hem mer ved än vi har 

förväntad avsättning för.
Börje Hedqvist

Källor: Jan-Erik Liss,  Institutionen för Matematik, naturvetenskap och 
teknik, Högskolan i Dalarna. Lars Mytting, Boken VED

14
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”Nyhet, vi är ÅF för Promotech
motor/diesel optimering. 
Ring eller kom in så berättar vi mer” 

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

”Dags att ta hand om bilen inför vintern! 	
Boka en vinterservice!”
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COOP KONSUM
JUl- OCh NyårSöPPet

 Julafton 9.00 - 16.00
 Juldagen 9.00 - 21.00
 Nyårsafton 9.00 - 18.00
 Nyårsdagen 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

Vi kan Rosvik!
Kontakta oss

för en kostnadsfri värdering.
Ring 0911-160 00

Maskrosens Förskola
Fristående förskola etablerad 1993

www.maskrosensforskola.se

Släputhyrning. 
Färdiga smörgåsar
Butiksbakade bullar

Tvätta själv-hall
ÖPPET

Mån - fre 06.00 - 21.00
Lör   08.00 - 21.00
Sön   09.00 - 21.00

Välkommen önskar  
Andreas med personal

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

Traktorarbeten, snöröjning mm

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

God Jul
och

Gott Nytt År
önskar

RBF

jenni	Viitala	
Gelenaglar	

Bokning	
ring/sms 073-085 89 95 

Fältvägen 18 	
945 33 Rosvik


