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ROSVIKS-BLADET
HÖST 2016

”DET gåR Så LängE SOm DET gåR............
.........och sen går det inte alls”.
Rosviks ByautvecklingsFörening borde ha en helt annan or-
ganisatorisk uppbyggnad. Drömscenariet vore en allians med 
bestående av de befintliga föreningarna i hela Rosviksområ-
det. Det skulle kunna se ut så här att:
• Varje förening som går med i det ”nya RBF” har en given 

plats i styrelsen. 
• Lokala företag som vill delta ska också ha möjlighet till 

detta. Detta gäller även för intresserade privatpersoner.
 Tänk vilken samlad resurs, i antal, kompetens och erfaren-
het, det skulle bli med alla dessa medlemmar som direkt eller 
indirekt bidrar till Rosviksområdets utveckling.
 Min dröm är att man hittar en struktur där det finns tillgång 
kunskap och arbetsinsatser. Dessa arbetsinsatser ska också 
kunna spridas ur så att man inte behöver belasta samma per-
soner ideligen. Man ska känna att man kan och man vill göra 
något för Rosviksområdet utan att det ska kännas betung-
ande. Längtar efter en sammanhållning och samarbete enligt 
Svensbyns modell ”Hålen sams å jöLpes åt”. Den här frågan 
är en av de viktigaste punkterna som kommer att diskuteras 
på områdesmötet, så ta upp den i era föreningar och ”kolla 
av läget”. 
 Med nuvarande struktur, med ett fåtal aktiva, så är RBFs 
framtid bräcklig. Om RBF behövs i framtiden så behövs en 
varaktig och ansvarsfull förändring. Utan den ”så går det så 
länge det går”.

Lena Mikaelsson Aasa/Ordf. RBF 

Rosviks byautvecklingsförening
kallar föreningar och intresserade

i Rosviksområdet till

Årsmöte
Tisdag 22/11

Kl 19.00 Lånegränd 3
Sedvanliga årsmötesfrågor, fika

Välkommen

Rosviks byautvecklingsförening
kallar föreningar och intresserade

i Rosviksområdet till

Områdesmöte
Söndag 16/10

Kl 15.00 på Royal, cafédelen
Vi bjuder på fika

Välkommen
Anmälan till redaktionen@rosvik.nu 

senast 15/10.

Det här gör RBF:
Informationsspridning
• Drift av www.rosvik.nu samt Facebooksidan ”Rosvik”.
• Rosviksbladet som utkommer 4 ggr/år.
• Orienteringstavlan - marknadsföring för områdets företag.
• Anslagstavlan - marknadsföring för alla i området.
• Områdesträffar minst 2 ggr/år.
Service
• Drift och uthyrning av Parkstugan samt Paviljongen.
• Gratis motorvärmare till pendlare.
• Badplatsen; Omklädningshytt, grillplats, gräs- och slyröjning
Arrangemang (egna och i samarbete med föreningar etc)
• Välkomstfest för nyinflyttade.
• Familjefest med pimpeltävling.
• Rosviksdagen (underhållning i parken, Årets Rosviksbo, 

hoppborgar).
• Grand Royal (middag, revy och dans)
Företräder området och driver frågor i olika sammanhang
• Ledamot i Piteå Byaforum och Landsbygdspolitiska rådet.
• Offentlig toalett i Rosviks centrum.
• Gång- och cykelbana utmed Kajvägen. 
• E4-korsningen, Rosviks södra infart. 
• Timglashållplatsen: Byte av busskurer.
• Midsommarfirande i Rosviksområdet.
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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 nov.

Målgång i Ankracet..

”å REgnET DET BARA ÖSTE nER”
 Av kvällens aktiviteter var det 45 i pu-
bliken som fick njuta av den konsert 
som Kjell Sandbergs swingorkester 
med solisten Katarina Molander-Sand-
berg framförde. Det var som Östen 
Fjällström uttryckte sig -”De fick upp-
leva något av det bästa jag hört i den 
lokalen någonsin”.
 Under kvällen hittade drygt 80 perso-
ner till Café for You, där de fick lyssna 
till den omtyckta gruppen ”John Ash 
Trips”, och då hade regnet också upp-
hört.
 Det var tionde gången som Rosviks-
dagen genomfördes i denna tappning 

Det blev en blöt Rosviksdag i år. Var 
det publikrekord i fjol så var det nog 
det tvärtom i år. Utställarna hade för-
sett sig med tält och besökarna som 
vågat sig ut vandrade inte länge bland 
stånden. t o m de pop lära ankorna var 
svårsålda. Trots vädret var alla förvå-
nansvärt glada och positiva.
 Kvartetten Oldboys spelade gamla 
”godingar” i Paviljongen och när utdel-
ningen av ”Årets Rosviksbo” gick av 
stapeln var den stund som det var mest 
besökare i Roseniusparken.
 Tur att det var så många inneaktivite-
ter i år. Konstutställningen med konst-
närerna Ewa Söderström, Margot By-
lund och Cathrine Johansson Berg var 
välbesökt. På Arnes Galleri var det en 
jämn ström av besökare hela dagen.

Vinnare av ankracet 2016
Stig-Ola Wiklund vann 1:a pris,
Ingvar Öhman vann 2:a pris, 
Laila Andersson vann 3:e pris
Hilma Eriksen vann 4:e pris

Här anas ”Ugglor i mossen”. Från konstutställningen i kyrkan.

Regnkläder och/eller paraply - ett måste på marknadsbesöket.

och av dessa har en Rosviksdag regnat 
bort. Statistiken talar för att vädret på 
nästa års Rosviksdag, som då har sitt 
10-årsjubileum, bör bli bra mycket bätt-
re. Vi får väl hoppas det stämmer.

Lena Mikaelsson Aasa.
Foto: Veronica Lindberg  
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åRETS ROSVIKSBO 2016

Östen Fjällström - årets Rosviksbo 2016. motivering:
E Östen Fjällström är en riktig eldsjäl, som går ”all in” i det han gör. Han har för-
stått 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 Byahusföre-
ning bildades i samband med anskaffandet 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 skri-
bent, som sett till att vi haft artiklar att läsa om historiska personer och händel-
ser.
 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 midsommar. Ad-
ventsgudstjänsten i Långviks Byahus varje år har han också stått bakom. Östen 
Fjällström är numera även kyrkvärd i Rosviks kyrka. 

Östen vill tacka sin valmanskår men 
han uttrycker också sin förundran, dels 
över att nomineringstexten är så utförlig 
- det måste vara någon med god insyn 
om vad som hänt i Långvik under årens 
lopp, dels över sin position i RBF.
 ”2014 blev jag invald som suppleant 
i RBFs styrelse”, trodde jag, ”men när 
protokollet anlände var jag ledamot 
med sonderingsuppgift att försöka få 
igång ett ”midsommarfirande i byarna 
inom Rosviksområdet”. En styrelsere-
presentant i RBF från Trundöfören-
ingen skulle kunna bli den katalysator 
som kunde få igång ett gemensamt år-
ligt firande, om vi kan generera viljan 
och beslutsamheten som vi åstadkom 
tillsammans inför planeringen av Both-
nialoppet!?!”
 Annat var det när Piteå Byaforum 
bildades. ”Från starten var vi i Ros-
viksområdet överrepresenterade” med 
en deltagare från Rosvik, Långvik och 
Trundön. Varje landsbygdsområde 
skulle representeras av en ordinarie och 
en suppleant. -”Konstigt att ingen pro-
testerade, ”fogde för det hela var det 
kvinnliga kommunalrådet, som då hette 
Eleonor Klockare”, säger Östen. 
 Under den tiden genomfördes Lands-
bygdsdagen vart annat år i centrala 
Piteå. De första gångerna på Rådhus-
torget och Byxtorget samt Storgatan 
däremellan, senare flyttades aktiviteten 
till Badhusparken. Det marknadsstånd 

som Långvik äger (och även ett antal 
övriga byaföreningar i Piteå landsbygd) 
har designats och tillverkats av Ros-
viks ”inredningsarkitekt/fabrikör/kör-
medlem mm, en tid också ordförande 
i RBF, Leif  Sandström” säger Östen 
upplysningsvis.
 Efter utdelningen, som gjordes av 
en av fjolårets vinnare, Alf  Olofsson,  
hastade en dam fram till Östen och gav 
honom en björnkram. Denna kvinna 
vore en given Årets Rosviksbo under 
sin tid, enligt Östen. Hon och hennes 
man drev under semestermånaderna 
caféverksamhet i deras slåtterstuga i 

Rosviksbodarna, under enkla och ar-
betskrävande förhållanden. Ett dygne-
truntjobb med bakning sena kvällar/
nätter och full beläggning nästan hela 
öppettiden. E4s dragning rakt genom 
Rosvik fäbodvall satte ”det pittoreska 
stället” rejält på kartan.
 Så avslutar Östen, som vanligt, inter-
vjun med att bidra med historieupp-
lysning om Rosviksområdet och dess 
befolkning.
 Ett stort GRATTIS till Östen vill RBF 
framföra.

Lena Mikaelsson Aasa

Östen Fjällström, Årets Rosviksbo 2016.
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RTS på TRäDgåRDSRESA I pITEBygDEn
Söndagen 7 augusti åkte sju trädgårdsentusiaster från 
Roseniusparken i Rosvik, till olika trädgårdar i Pite-
bygden. Den första anhalten var Ingela Jonssons vil-
laträdgård i Norrfjärden, en prunkande, blommande 
trädgård. På husets framsida möttes vi av slingrande 
grusgångar som kantades av  blommor  matchade i färg, 
vackra bladverk, en porlande bäck med vattenspegel,. Vi 
fortsatte runt huset och passerade äppelträd och valnöt-
sträd, mot baksidan som visade upp en köksträdgård, 
växthus med vinrankor och vanlig samt ovanliga växter.  
En av Ingelas favoriter är lackpionen med dess häftiga 
frökapslar. Så mycket växtglädje mitt i ett villakvarter.
 Nästa anhalt var Lucia Rankvists odlingar i Selsborg, 
Lucia har en stor köksträdgård och bärbuskar som vid 
besöket dignande av vinbär, hallon och krusbär. På 
gräsmattan finns också bikupor som naturligtvis bidrar 
till rikligheten av frukter och bär. I växthuset hittade vi 
ett antal majsplantor och vi fick smakprov av ärtskidor 
och annat gott som fanns i grönsakslandet. Efter kaffe, 
kaka och trevlig pratstund om blommor och bin ute på 
gräsmattan, åkte vi mot Badhusparken inne i Piteå.
 Lunch i parkcaféet och en inspektionsrunda bland 
växtligheten i Badhusparken, innan vi åkte vidare mot 

Hortlax och Ann-Louise Engströms trädgård alldeles 
vid Jävreträsket. Där fanns inspirerande odlingar av 
blommor, ”skogsträdgården” med smultron, åkerbär 
och andra vilda bär, smakfullt inramat av gamla redskap, 
sten och trådkonst. Vid strandkanten stod kaveldunet i 
givakt och ett par ekor låg förtöjda vid bryggan. 
 Det var en krokig grusväg till Jävreträsket, men verkli-
gen värt ett besök till  denna smakfulla trädgård.
 Det blev en trevlig och inspirerande dag för oss, trots 
ändringar i programmet, då besöket på Sinnenas Ateljé 
ställdes in.

Liliann Andersson Rosviks TS

Ett exempel på trädgårdskonst som sågs under resan

ÖPPETTIDER från 1/9  
(Inga fasta öppettider efter 1 september)

Ring så öppnar vi 0911-206000.

Under vinterhalvåret tillverkar vi framrutor 
och kapell till skoterpulkor som passar till 
bland annat  Brännapulka, Artic, CH-pulka, 
Norrpulka, Bamse mm.

Med reservation för eventuell slutförsäljning. Priserna gäller vecka 36.

Färsk hel kyckling 
Sverige ca 1,2 kg  

25 kr/kg

Torskfile fryst 400 g 
Findus 29,90 st

Falukorv 800 g 
Coop 25 kr/st

Smör Arla,  
Norrmejerier 500 g  

24,90 kr/pkt

Edamerost 23 % 
Holland Klöver  

29,90 kr/kg

h ö s t g l ö d
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Med reservation för eventuell slutförsäljning. Priserna gäller vecka 36.

Färsk hel kyckling 
Sverige ca 1,2 kg  

25 kr/kg

Torskfile fryst 400 g 
Findus 29,90 st

Falukorv 800 g 
Coop 25 kr/st

Smör Arla,  
Norrmejerier 500 g  

24,90 kr/pkt

Edamerost 23 % 
Holland Klöver  

29,90 kr/kg

h ö s t g l ö d
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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:
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

i höst

GaraGet på plats!

Nu börjar vi närma oss slutet på det här projektet. Spåret är 
breddat till 6 meter, Fyllnadsmassor utkörda, bark i spåret, 
distansskyltar i spåret, ny spårutrustning och nu är även det 
nya garaget under färdigställande.

 Som sig bör målat i RIK-grönt med vita dörrar och svart 
tak. Det inrymmer hela spårutrustningen med motordrivna 
garageportar, ett förråd för skidsektionen samt ett öppet ut-
rymme för motionärer att hänga ytterkläder, vätskeflaskor 
mm.
 Kvar att göra är: Knutbräder och underspikning, Omdrag-
ning av direktel till garaget, flyttning av belysningsreglering, 
montering av belysningar och (om möjligt) en startknapp så 
att motionärer på egen hand kan starta belysningen för t ex. 
30 minuter. Vid varvning trycker man på nytt och har där-
med alltid t ex 30 minuter åktid på sig. På detta sätt kan vi 
spara energi.
 Magnus Engström håller i elfrågorna, Vaktmästarna har 
målat garaget i sommar och Happy Homes har sponsrat oss 
med all målarfärg. Vi kommer också att sätta upp en belyst 
tavla på gaveln som berättar vilka som bidragit till resurserna. 
På långsidan kommer en skylt som ger spårkarta och spårin-
formationer.
 Och när det här projektet är klart, har vi massor av nya 
projekt.

Börje Hedqvist

Motorcross i elljusspåret!
Vi vet att det är jättekul att köra i terrängen, men den bark 
som vi lagt ut kostade 30.000 kronor att få på plats. Det känns 
inte bra att den hamnar i skogen p g a körning med crossfor-
don. Låt människor som promenerar eller springer få behålla 
den idyll man söker när man går i skogen.

RIK Skidsektionen
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Br Holmgrens Gräv & Schakt AB
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

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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DET HänDER I HÖST

inkl. cirkelträning 20.00-20.30

Kontakta mig för info om Zumbakids, start i september. 

Alltid gratis första gången man 
provar Zumba med mig! Inga förkunskaper krävs, ALLA kan delta!

Höst 2016

maria.jakobsson@teknomedia.se
tel: 070-643 00 77
www.facebook.com/Zumbafitness med Mia
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Varje vecka:
Måndagar 19.00 Bön
Tisdagar 10.00 - 12.00 Café 
Söndagar 11.00 ”Barnens söndag” med aktiviteter för barnen. Fika.
Aktuellt och detaljerat program finns alltid på vår hemsida: www.betelrosvik.se.

Välkommen  till  Betelkyrkan i höst

DET HänDER I HÖST

Mat och musik
i Betelkyrkan
Fredag 23 sept

kl 18.00

After Work-
middag

Vuxna 60 kr,
barn 40 kr,
familj 150 kr.

Lördag 12 nov
Kl 18.00

Minns du sången
i härlig cafémiljö

Varmt välkommen!

Rosviks kyrka en plats för gemenskap

Gudstjänster och andra evenemang under hösten
(Fr o m 11/9 är söndagar 18.00 den vanliga gudstjänsttiden)
September
Sön 4/9 17.00 Söndagsmässa, Dennis Lundqvist
Sön 11/9 18.00 Gudstjänst, Anders Lind
Tor 15/9 17.00 Gudstjänst med stora och små, middag
Sön	25/9	 18.00	 Gudstjänst,	Anna	Olsson.	Torgfika.
Oktober
Sön 2/10 18.00 Gudstjänst, Bo Eriksson
Sön 9/10 18.00 Gudstjänst, barnens bibel delas ut
Sön 16/10 18.00 Gudstjänst, Anders Lind
Tor 20/10 17.00 Gudstjänst med stora och små, middag
Lör 22/10 18.00 Sånggudstjänst med Ukeleleorkestern 
	 	 	 från	Luleå.	Anna	Olsson.	Servering.
Sön 30/10 18.00 Gudstjänst, Dennis Lundqvist
Övrigt
Fre	 30/9	 11.30-13.00	 Öppet	i	kyrkan	för	enkel	lunch	och	gemenskap.	
   Välkomna!
I	kyrkan	finns	även	scouter,	barnkör,	stickcafé,	samtal	och	bön,	studiecirklar.
Se annons i PT och Kuriren för mer info, samt hemsidan: 
www.svenskakyrkan.se/norrfjarden

NORRFJÄRDENS FÖRSAMLING

Dans-/musikkväll på Royal
med

Rosviks Rockrävar
Lördag 19 nov kl 21 - 01

Entre: 100 kr.
Försäljning av: Kaffe, te, bröd, läsk, varmkorv mm 
Ingen föranmälan Medborgarhusföreningen i samarbete med Rockrävarna
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DET HänDER I HÖST

Den kinesiska träningsmetoden Senior Qi Gong sprider sig 
som en löpeld bland äldre. 2013 gick jag själv ledarutbildningen 
på Gysinge Folkhögskola om 2 x 6 dagar. I 3 månader, under 
uppehållet mellan kurserna, tränade jag Qi Gong varje dag. 
 Under den första kursveckan hade vi också förmånen att få 
träffa Fan Xiulan, skaparen av Biyun – den hälsobevarande 
metoden. Redan som barn lärde hon sig Qi Gongens 
hemligheter av sin farmor. Fan Qiulan är utbildad läkare i 
traditionell kinesisk medicin. Hon är auktoriserad Qi Gong-
mästare sedan många år och har i Kina tilldelats en professur 
i medicinsk Qi Gong. Sedan 1992 har Biyunmetoden 
utvecklats i Sverige genom Fan Qiulans försorg. Idag finns 
det Qi Gong-utövare i hela välden, också inom svenska 
landstingsbehandlingar och på många äldreboenden i vårt 
land. Ett pass börjar med avslappning. Med naturlig andning 
och under koncentration går man sedan igenom hela kroppen 
med långsamma, mjuka rörelser. Passet avslutas med en lätt 
självmassage.
 Kom med du också för att öka ditt välbefinnande! Vi börjar 
den nya terminen 15 september, men du kan komma med när 
som helst under terminen. Se detaljer i annonsen här intill.

Inga-Maj Wikström

Nu drar vi igång för hösten!

Senior Qi Gong
• gör gott för kropp och själ
• inga speciella kläder behövs
• lätta rörelser – alla kan hänga med
• trevlig samvaro – ett härligt gäng

Höst/vinter 2016
Qi Gong + Litteratur (PRO/ABF)          
Kvartersgården, Lånegränd 3, Rosvik, 
torsdagar 10.00-12.30 fr o m 15 sept.

För information eller anmälan:
Ring Inga-Maj Wikström, 
Tel: 0911-20 33 31 eller 
073-841 90 69

Senior Qi GonG – en väG till ökat välbefinnande

FoRTSäTTNINgSKURS
Söndagar kl 17.30 - 19.00

Start: Sön 18/9 2016.
Pris: 300 kr. 10 ggr.

NyBÖRjARKURS
onsdagar kl 17.30 - 19.00

Start: ons 21/9 2016.
Pris: 300 kr. 10 ggr

Frågor eller anmälan kontakta 070-638 69 56.
VälKoMMEN önskar Maria och Pierre

Studiecirkel i LINE DANCE via Abf på Royal

PRoVA På gRATIS

onsdag 7/9 kl 17.30 - 19.00
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På vår hemsida 
www.caferosenboden.com har vi vår cateringme-
ny, kolla på den om det planeras något kalas eller 
liknande. Det finns ett varierat utbud av mat för 
leverans till Er. Catering av mat med fri utkör-
ning, 35 km i omkrets från Rosvik. Minst 20 port 
bör beställas, för fri utkörning.

På hemsidan finns också en del av vår tårtmeny, 
kolla in.

På Cafét har vi olika sorters kaffe, sallader, bagu-
etter, tekakesmörgås med räkor t ex, pajer, varm 
mat, hamburgertallrik, vetebröd, bakelser, tårtor, 
smörgåstårtor, allt bakat och tillagat hos oss på 
cafét. 

Beställ våra goda Smörgåstårtor finns i 5, 10, 15 
eller 20 B. Och t ex en smarrig tårta till efterrätt!

Flytande och fast Honung från egen Bigård. 
Smaksatt flytande honung.

Läppcerat gjort på Bivax, Bivaxsalva, Ring-
blomssalva, Honungstvålar mm 

Välkomna in!

Hälsningar 

Annika med personal

Öppettider
tisdag – Fredag
10.00 – 17.30
Lördag
09.30 – 15.00

tel 0911-20 61 20

Lösvikts te!
Passa på att an-
vända ditt samlar-
kort och få det 10 
hg  
GrAtiS! 
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trevligt och gemytligt som det bru-
kar vara. Kul också att flera av som-
marstugeägarna deltog.
 Grillkvällen är lätt att arrangera, 
då var och en tar med egen mat och 
dryck. Vi hjälps åt att flytta ihop 
bord och bänkar från badplatsen, 
hamnen och fiskebodarna. Ett my-
sigt och otvunget sätt att umgås!

Långviks Byahusförening startade tra-
ditionen med Sommarcafé redan 1997 
och sedan dess har vi hunnit testa en 
hel del olika öppettider och -dagar. De 
sista åren har vi haft öppet lördags- och 
söndagskvällar under fem helger mitt i 
sommaren.  Så även i år, så när som på 
en lördag då det istället firades bröllop 
i Byahuset.  I år hade vi en fantastisk 
konstnär, Cathrine Lidman, som ställde 
ut sin konst hos oss. 
 Cathrine Lidman är uppvuxen i Älvs-
byn, numera boende i Piteå, med en 

SOmmAR I LångVIK

treårig utbildning inom konst vid Sun-
derby Folkhögskola, med inriktning 
mot måleri. Oljemåleriet är viktigast 
för Cathrine, med stort intresse för 
natur och människor. Hon har fler än 
ett tjugotal utställningar bakom sig och 
är också representerad på Stadsvikens 
Vårdcentral i Luleå. Cathrine ställde ut 
sjutton vackra tavlor, främst oljor, men 
hon visade även prov på andra tekniker. 
Hennes konst har rönt stor uppskatt-
ning bland cafébesökarna, liksom det 
goda hembakade fikabrödet. Konstverkets titel ”Hennes namn är Cornelia”

SOmmARcAFé mED KOnSTuTSTäLLnIng

gRILLKVäLL I LångVIKS HAmn
Långviks Byahusförening har be-
stämt att bara delta i Rosviksdagen 
vartannat år, så i år var det dags igen. 
Dagen bjöd på strilande regn, men 
redan halv tio lastade vi av mark-
nadsstånd och alla övriga saker. Vi 
fick hjälp med att montera mark-
nadsståndet, för annars hade man 
behövt armar som en bläckfisk. Det 
var verkligen kallt och blött, men vi 

I år hade vi tidigarelagt vår grill-
kväll en vecka, vilket var tur med 
tanke på hur vädret blev på kvällen 
för Rosviksdagen. Istället var många 
upptagna av andra aktiviteter, så det 
blev inte lika stor uppslutning som 
vanligt. Det brukar vara med en hel 
del barn, så i år blev det lite tråkigt 
för den pojke som var med och inte 
hade någon att busa med. ”Vi hade 
i alla fall tur med vädret”, och lika 

ROSVIKSDAgEn
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höll modet uppe och skrattade åt 
”eländet”.  Det var inte så många 
marknadsstånd i år, och loppisbor-
den ”lyste med sin frånvaro”. Det 
var inte så konstigt, regnet gjorde 
att vi inte kunde ha framme vårt in-
formationsmaterial eller böcker och 
tygsaker i vår miniloppis. I ståndet 
bredvid sålde Cherika Johansson 
kongolesisk mat. Jag hade inte hun-
nit äta frukost så jag köpte en rätt 
med ris, kyckling och jordnötssås. 

Snapsglas, modell som gjordes i Långwiks Glasbruk, s k ”Långwikare”
Supergott! Cherika var jättetrevlig 
och bjöd mig och Irene Fjällström 
på  varsin friterad ”boll”, som på-
minde om anisbröd, men var sötare. 
Cherika var en mycket trevlig be-
kantskap!
 I år blev Irenes man, Östen Fjäll-
ström, utsedd till ”Årets Rosviksbo 
2016”. Det är ju väldigt roligt för 
oss från Långvik att en bybo tog 
hem den titeln! Då prisutdelningen 
skedde så var det som mest folk i 

Roseniusparken. De flesta höll sig 
nog där det var inomhusaktiviteter. 
I år var det nog första året som inte 
alla ankor var sålda i ankracet. Vag-
nen med kvarvarande ankor passe-
rade vårt marknadsstånd. 
Vi sålde själva mindre än tidigare 
år, vilket var väntat. Trots regn och 
rusk så är det något speciellt med 
Rosviksdagen, det var riktigt kul och 
jag kände mig ändå nöjd.

Inga-Maj Wikström
Ordf. Långviks Byahusförening

Årets Rosviksbo 2016 Östen Fjällström
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nyÖppnAD SALOng FÖR VåRA BäSTA VännER

I vår salong kommer stora som små 
hundar på besök. Även någon katt då 
och då. Det är allt från korsningar till 
utställningshundar. Alla hundar mår 
bra av en ordentlig uppfräschning! 

 En klippning tar ungefär två timmar 
och man lämnar hunden hos oss. Un-
der tiden kan man passa på att ta en fika 
på Rosenboden eller en bit mat på Café 
For You. Hunden är mindre nervös och 

beter sig i 99% av fallen mycket bättre, 
när inte matte och husse är med. Om 
hunden är orolig i början brukar det gå 
över efter två minuter och det blir skönt 
och spännande istället.
 Man börjar alltid med att kamma ige-
nom hunden innan det är dags för bad. 
Vi använder bara rekommenderade 
produkter med bra pH-värden. 
 När det sen är dags för torkning, så 
passar vi på att se om hunden t ex har 
någon fästing, sår, vårta eller liknande. 
Torkningen är väldigt viktig för hur 
slutresultatet sen blir.
 Sen när hunden är torr, så klipps den 
i önskad ”frisyr”. Klor och öron ses 
också över. 
 Enligt statens jordbruksverks före-
skrifter får man aldrig binda upp en 
hund, dvs använda t ex koppel när hun-
den står på ett bord osv. Man får heller 
inte använda bur hemma. Vi har beslut 
om undantag från dessa regler för att 
på ett så säkert sätt som möjligt, kunna 
hantera era fina hundar.
 Vår salong är alldeles ny och fräsch 
och vi har även t ex schampo och bal-
sam till försäljning. 

 Jag är diplomerad Hunddagis- och 
Hundpensionatsföreståndare och är ut-
bildad inom bland annat raskännedom, 
hundens beteende, stress hos hundar, 
problemhundar, första hjälpen för 
hund mm.
 Jag är även certifierad hundfrisör och 
tycker att hundar är det bästa som finns! 
Kika gärna in på vår hemsida www.nht-
janst.se eller besök oss på facebook. 
 Det finns många olika sorters päls. 
Oftast kan man dela in dom i korthå-
riga, långhåriga eller strävhåriga. Dom 
mest lättskötta är vanligtvis korthåriga 
och strävhåriga.
 När man funderar på att skaffa hund, 
är det bra att tänka igenom hur mycket 
tid man vill lägga ner på pälsvård. Gil-
lar du inte att borsta och kamma flera 
gånger i veckan, så kanske du inte ska 
skaffa en Afghanhund tex. 
 Korthåriga klipper man sällan, men 
ger dom ordentliga bad några gånger 
per år. När hunden fäller som mest, kan 
det vara skönt med ett bad. Strävhåriga 
raser som tex strävhårig tax, jack rus-
sell, foxterrier och vorsteh bör trimmas 
ungefär en gång varje årstid och badas 
lite oftare än en släthårig hund.
 Långhåriga hundar kräver mer sköt-
sel. Bäst är att dagligen kamma igenom 
den för att hålla den tovfri.  Armhålor, 
mage, bakom öronen och insida av lår 
är ställen där det ofta blir tovor som 
kan vara svåra att få bort. Endel raser 
kommer till oss för att få en ordentlig 
”urblåsning” av pälsen. T ex Alaskan 
huskies när dom fäller.

Erika Gadd
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Nu är det snart dags att tänka på att rusta inför vintern. 
Hos oss kan ni köpa era nya vinterdäck, även skiftning 

och förvaring eller en service inför vintern.
Erbjudande på årets vinterdäck  

kommer i er brevlåda under hösten.

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

 Måndag - fredag 9.00-2100

 Lördag 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

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

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 

FURUS FYSIOTERAPI
S J U K G Y M N A S T –

MOTTAGNINGEN i ROSVIK

BÅTVÄGEN 16 
0911-206 440 

V Ä L K O M M E N !
Hälsar Ce-Ge Furu


