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Måttsundar`n 
 
MÅTTSUNDS INTRESSEFÖRENING 
 
Medlemsblad nr 24/ 2008   Årgång 13                                           Pris 20:- 
 
 
 
 
 

 
 

Livet på fäbodvallen för 50 år sen illustrerades av detta "teatergäng". 
Se artikel på sidan 7! 
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Måttsunds Intresseförenings styrelse 2008 
Funktion/ Namn/ Adress [975 95 Luleå]  
 
Ordförande      Kent Stråhle, Kläppvägen 27 
Telefon: 21 10 09, Mobil: 070-310 27 12, E-post: kentstrahle@hotmail.com 
  
Sekreterare  Maria Bencker, Måttsundsvägen 805 
Telefon: 22 47 93, Mobil: 073-181 76 21, E-post: janne-westin@telia.com 
   
Kassör  Nils Nordlund, Skogsbrynet 22 
Telefon: 340 33, Mobil: 073-816 40 33, E-post: nils.nordlund@brevet.se 
  
Ledamot Ritva Rantala, Sörsundet 38 
Telefon: 20 04 02, Mobil: 073-200 40 83, E-post: ritva.rantala@tietoenator.se 
  
Ledamot  Pekka Lipponen, Långbackavägen 43 
Telefon: 100 18, Mobil: 070-577 99 34, E-post: pekka@norrbygg.se 
 
Ledamot Tomas Andersson, Långbrovägen 6 
Tfn: 340 51, Mob: 070-337 38 10, E-post: tomas.andersson@projektledarnaah.se 
  
Ledamot Annelie Ahlbäck, Måttsundsvägen 775 
Telefon: 341 09, Mobil: 073-060 97 44, E-post: annelie.ahlback@postladan.se 
  
Suppleant Sofia Ahlbäck, Måttsundsvägen 775 
Telefon: 341 09, Mobil: 073-803 61 32, E-post: sofia.ahlback@hotmail.com 
 
Suppleant Ulrika Malmström, Långbackavägen 41 
Telefon: 342 13, E-post: malmstrom@datorpost.se 
 
Festkommitè 
Petra Djärv, Skogsbrynet 7 
Telefon: 169 89, Mobil: 070-536 90 34, E-post: djp01@edu.lulea.se 
 
Cecilia Westerberg, Gultmalvägen 25 
Tfn: 341 16, Mob: 076-135 40 08, E-post: cecilia.westerberg@edu.lulea.se 
 
Carina Kallioniemi, Skogsbrynet 3 
Telefon: 140 04, Mobil: 070-511 40 04, E-post: carina@kallioniemi.se 
 
Annika Johansson, Måttsunds Byaväg 201 
Tel: 25 64 37, Mob: 070-248 58 96, E-post: annica.johansson@fritid.lulea.se 
 
Arbetskommitè, sammanhållande Pekka Lipponen, Se ledamot ovan 
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Hej Alla som är läsare av Måttsundar`n! 
Det Nya året inleddes med Nya aktörer i ”Måttsunds tjänst” och det är 
glädjande att ungdomar har gjort sitt intågande i föreningslivet. Sofia 
Ahlbäck, 19 år är Måttsunds kontaktperson och webbredaktör för hemsidan 
”Byar i Norr” och Rebecca Nilsson, 13 år är en av redaktörerna för 
tidskriften Måttsundar`n.  
 
Den Nya redaktionen för Måttsundar`n består nu av fem personer, 
Nisse, Ingrid, Lena, Maria och Rebecca. Måttsundar`n kommer att som 
tidigare utges två gånger per år, före midsommar och före julhelgen. Den 
kommer att innehålla historik, information om företagen i byn och 
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händelser som sker i nu- och framtid. Tidningen kommer också att 
innehålla information om vad som händer i byns föreningar, IK Örnen, 
hamnföreningarna Såte och Skatabryggan samt Fyrklövern. I nästa utgåva 
av Måttsundar`n kommer det att ges information om Jaktföreningarna i byn 
samt Medborgarhuset, tiden före och efter det byggdes. Nytt är också att 
Måttsundar`n kommer att berätta roliga, dråpliga och tänkvärda historier.  
 
Redaktionens förhoppning är att läsaren ska tycka att tidningen är intressant 
och givande och vill påminna om tips och förslag på artiklar från sina 
läsare. Skriv eller berätta ditt bidrag till någon av oss i redaktionen, vi 
lyssnar och hjälper gärna till. 
 
Nya styrelsen i Intresseföreningen, invalda personer i föreningen framgår 
i början av tidningen. Nyheterna är att Kent Stråhle invaldes som ny 
ordförande, Pekka Lipponen som ledamot och Sofia Ahlbäck som 
suppleant. Den Nya styrelsen har utvecklat verksamheten genom att tillsätta 
en arbets- och en festkommitè, aktiviteter som är planerade under året: 
  

• En fågelholk ska ges som gåva till nyinflyttade, att gälla från 2008 
• Slyröjning i byn, jobb för skolans ungdomar  
• Måttsundsdagen den 23 augusti, tiden kolliderar inte med BD-Open 

i Kalix 
• Måttsundsnappet den 5 april 
• Pupafton med trubadur den 5 april 
• Valborgsfirande med majbrasa 
• Surströmming med ”dans/disco”, augusti 
• Adventsfika 30 november 

 
Ny webbredaktör för ”Byar i Norr”, Sofia Ahlbäck är Ledamot i 
Intresseföreningens styrelse och är också Måttsunds kontaktperson och 
webbredaktör för hemsidan ”Byar i Norr”. 
 
Slutligen vill den Nya redaktionen för Måttsundar`n framföra ett jättestort 
tack till tidigare redaktörer för Måttsundar`n och tidigare webbredaktör för 
”Byar i Norr” för sina förtjänstfulla och fina insatser genom åren. 
 
Allra sist vill redaktionen för Måttsundar`n önska alla sina läsare en trevlig 
och skön sommar. 

Nisse 
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Måttsundar`n, redaktionskommité 
 
Nils Nordlund, Skogsbrynet 22     
Telefon: 340 33, Mobil: 073-816 40 33, E-post: nils.nordlund@brevet.se 
 
Ingrid Vikström, Måttsunds Byaväg 296   
Telefon: 34072, Mobil: 070-677 80 71, E-post: ingvik@telia.com 
 
Lena Holmqvist, Myrbacken 15  
Telefon: 34316, Mobil: 070 623 81 45, E-post: len.hol@tele2.se 
 
Maria Nilsson, Kläppvägen 35 
Telefon: Mobil: 34330, E-post: maria.nilsson@brevet.se 
 
Rebecca Nilsson, Kläppvägen 35 
Telefon: 34330, E-post: maria.nilsson@brevet.se 
 
Byar i Norr, Byaredaktör, Sofia Ahlbäck, Måttsundsvägen 775 
Telefon: 341 09, Mobil: 073-803 61 32, E-post: sofia.ahlback@hotmail.com 
 
 
 
Medborgarhuset 

- Ordförande, Ansgar Vågberg, Telefon: 340 42 
- Uthyrning, Nils Nordlund, Skogsbrynet 22, Telefon: 340 33 

Mobil 073-816 40 33  
 

IK Örnen 
- Ordförande, Kjell Sundberg  

Telefon: 341 68, Mobil: 070- 225 32 86 
 
Fyrklövern, kontaktpersoner i Måttsund: 

- Jörgen Malmström, Telefon: 342 13, Mobil: 070-523 19 10 
- Stefan Eriksson, Telefon: 340 04, Mobil: 073-337 18 26 
- Fredrik Sundberg, Telefon: 342 58, Mobil:  070-543 42 58 

 
Hamnföreningen, Såte 

- Ordförande, Mattias Alman, Telefon: 343 43 
 
Hamnföreningen, Skatabryggan  

- Ordförande, Hans Engström, Telefon 341 15 
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Ny webbredaktör för Måttsunds hemsida 
Sofia Ahlbäck är ny webbredaktör och kontaktperson för vår hemsida som 
ingår i ”Byar i Norr” under Luleå Kommun. Sofia går sista året på 
ledarskapsprogrammet och tar studenten i sommar. Hon har under året 
tillsammans med Ung Företagsamhet drivit ett webbdesignföretag, 
Norrländsk webbdesign. På sin fritid spelar Sofia hockey i Munksund och 
gillar att idrotta i övrigt, åker skidor och cyklar mountainbike. 
 
Det är för Måttsund enormt viktigt att alla uppgifter som presenteras på 
webbsidan är korrekta och trovärdiga. Alla som söker uppgifter i Måttsund 
ska kunna hitta tillförlitliga och aktuella svar på sina frågor. 
Intresseföreningen och Redaktionen för Måttsundar`n har tagit fasta på 
detta och har som målsättning att utveckla webbsidan till att bli den plats 
där svaren finns på alla frågor som avser Måttsunds by.  
 
Redaktionen för Måttsundar`n har haft ett första samråd med Sofia som 
visar på att det finns starka samband mellan redaktionerna för ”tidningen” 
och ”webbplatsen”, båda presenterar händelser i då-, nu- och framtid. Att 
göra en förändring av innehåll på en webbplats görs inte i ett handslag, men 
alla ska dock redan nu kunna se en förändring och kunna följa utvecklingen 
på webben. Sök på nätet  ”www.byar.lulea.se”, välj Måttsund i 
skrollfönstret.  
 
Något om inriktningen: 
Vi är mycket stolta över de företag som har etablerats i Måttsund. 
Intervjuer har gjorts och kommer fortsättningsvis att göras. Företagen 
kommer att presenteras i både Måttsundar`n och webbplats. Möjlighet finns 
sedan att gå vidare från webbplatsen via länk till företagets egen webbsida. 
 

• Vi kommer att följa utvecklingen vid byggandet av aktivitetshallen 
• Vi redovisar aktuella händelser i byn 
• Vi vill ge ungdomar möjlighet att skriva på webben 
• ”Vi har stora öron” och lyssnar gärna till alla förslag och ideèr som 

finns i Måttsund 
• Ge skolan och förskolan möjlighet att presenteras på webben  
• Och mycket, mycket mer 

 
Sofia, Ingrid och Nisse 
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Inre byns fädbovall 
Det har blivit tradition att Måttsundsskolans elever och personal tillbringar 
en vårdag på Inre byns fäbodvall. I år var väl inte vädret det absolut bästa, 
men medan kökspersonalen förberedde lunchen, som bestod av pannkakor 
skurna i små bitar, sken solen och det kändes riktigt behagligt. 
 

Snart kom de första matgästerna. Det 
var 6-årsgruppen och klasserna 1 och 
2 med lärare och ett par föräldrar.  
 
De hade åkt buss till slalombacken 
och sen promenerat först till Nilstjärns 
fäbodar och därefter till Inre byns. De 
hade också i uppgift att lösa ett antal 
tipsfrågor längs vägen. 

Eva Lundström och Maria Palmgren 
förbereder lunchen 

 

 
Frågorna gällde det bi-projekt som skolan har genomfört under vintern.  
Maten värmdes på muurikka över eldstaden i stenröset mellan stugorna och 
serverades med sylt och mjölk. 
Vi fick vänta en bra stund innan övriga klasser anlände. De hade verkligen 
gjort rätt för maten. Deras långa promenad hade gått från skolan via 
Bäckmellanbodarna och Nilstjärn. Det blev en sträcka på 7-8 kilometer och 
tog omkring tre timmar. Då kan man förstå att maten smakade bra.  
 
Vädret växlade under tiden, det 
mulnade och vi befarade en regnskur. 
Kapuschongerna åkte upp och 
blixtlåsen drog igen men det blev 
inte så farligt. Det mesta av det blöta 
var hagel och efter en liten stund 
sken solen igen. 
 
 
Bilden: Ingrid Vikström berättar om livet på 
fädbovallen för 50 år sedan 

 
 

 
Då var det tid för underhållning som bestod av en liten kort pjäs om fäbod-
liv på 1950-talet. Elever ur miljögruppen samt personal agerade. 
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Cecilia utklädd till mjölkerka Korna ska nu mjölkas 

 
 
Företaget X-treme bygg och badrum 
Peter Wahlberg driver X-treme bygg och badrum. År 1999 köpte han ett 
gammalt hus i Auktsjaur, flyttade det till Måttsund och totalrenoverade det. 
Han har även byggt ett stall åt familjens travhästar på gården.  
 
Peter gick bygg och anläggning på gymnasiet och sen var han anställd åt 
Skanska i 15 år. När Skanska lades ner 2002 arbetade han på några olika 
byggfirmor i stan innan han 2004 beslutade sig för att starta eget. Sedan 
den dagen har det varit fullt upp. Han gör allt från specialtillverkad 
inredning som t.ex. platsbyggda garderober och bokhyllor till renovering av 
hus invändigt och utvändigt.  
 
För närvarande gör han en stugutbyggnad ute i skärgården. Efter en veckas 
semester på Mallorca, så är sommaren fulltecknad med en veranda på 
Bergnäset, insättning av ny köksinredning, utbyggnad på Notviken, 
brädfodring på Bergnäset, två garage i Rutvik och en betongplatta. Vid 
större projekt lejer han in andra företag och underentrepenörer.  
 
Peter har gått byggkeramikrådets utbildning för vattentäta utrymmen i 
Stockholm och kaklar och lägger klinker i bland annat badrum och kök. 
Men han älskar att arbeta med trä. Hela detta läsår har en duktig och 
ambitiös tjej från byggprogrammet praktiserat hos Peter 20 timmar i 
veckan. Samarbetet fungerar mycket bra. Carro har under sin praktik hos 
X-treme bygg och badrum visat att tjejer också kan hävda dig i 
byggsvängen.          Lisa Wahlberg   
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Råoljemotorn 
Göran och Taimi Sundqvist bor i den gamla och anrika gården Buss 
(Buuss) som det tidigare har berättats om i Måttsundar`n, nr 8/ 2000. 
Gården byggdes 1808 under den tid som Sverige var i krig med Ryssland, 
(Sveriges sista krig). Flera generationer har bott och brukat gård och 
hemman genom åren. 
 
Göran och Taimi som nu är ägare av gården är ursprungligen från 
Västerbotten, Byske. De har under sin verksamma tid varit bosatta på flera 
ställen i Sverige och flyttade senast från Gävle till Luleå och köpte 
Busshemmanet 1984. Göran som ”tjänat sitt bröd” som stadsträdgårds-
mästare på Luleå Kommun har visat att han har många strängar på sin lyra. 
Det är imponerande att skåda hur Göran och Taimi har helrenoverat gården 
och lyckats bevara byggnadens ursprung och anpassning till nutidens 
moderniteter. 
 
De har också ett gemensamt intresse av att bevara gamla bruksföremål och 
det var nog det intresset som väckte mångas nyfikenhet. Göran hade rullat 
ut en gammal intressant teknisk skapelse på gården som väckte undran och 
många frågor. Det var en vacker dåtida skapelse som var genomgången, 
upprustad och målad i blått och rött. 
 

 
Göran visar stolt upp den renoverade 
råoljemotorn. 

Bild tagen bakifrån. 

 
Maskinen är en råoljemotor från 1920/30- talet och blev den maskin som i 
många fall ersatte den tidigare ångdrivna maskinen. 
Råoljemotorn som visas på bild är hämtad från Saivomotka/ Kaunisvaara 
och har drivit ett sågverk under en tjugoårsperiod, två till tre månader per 
år. Det var en stor investering att köpa en råoljemotor under denna tid. 
Kostnaden var då 5100 kr vilket motsvarade en kostnad för ett större 
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hemman. Det är sannolikt att investeringen gjordes i byalag där flera skogs- 
och markägare gick samman i köpet. 
 
Teknisk beskrivning 
Motorn är märkt Ideal, den är liggande och har en cylinder som är 30 cm i 
diameter med en motorstyrka på 25 Hk som gör 450 varv per minut. 
Motorn drivs av en blandning av motorolja och diesel vilket motsvarar det 
drivmedel som användes under denna tid. Kraften överfördes via en 
planrem till ett sågverk, stenkross eller för annat behov.  
 

 
Den tekniska utvecklingen gick fort under denna tid. Ångmaskinen och lokomobilen 
ersattes av råoljemotorn (petroleummotorn).  
 
Den traditionella traktorn utvecklades från denna tid då man helt enkelt 
satte fyra hjul på en motor varav två hjul drevs av petroleummotorn. 
Det inte känt om och hur råoljemotorn brukades i Måttsund men visst är det 
sannolikt och troligt att den också användes i vår bygd.  

Nisse 

 
Aktivitetshallen i Måttsund 
Nu känns det verkligen som 
om all planering kring 
aktivitetshallen närmar sig sitt 
mål, en färdig hall på plats.  
 
Vecka 24 är det byggstart och 
hallen ska stå klar nästa år 
samma vecka. 
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Bilden är kraftigt förminskad men ger en viss uppfattning om hur hallen är tänkt. Aktivitetshallen 
blir i storleksordning som den i Alvik och innehåller två omklädningsrum med bastu.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Placeringen av hallen blir 
bredvid kullarna på skolan mot 
skogsdungen. 
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När skolan stänger för sommarlov så ska man börja gräva kulvertar för 
pelletsuppvärmning till skolan, aktivitetshallen och förskolan. Det byggs 
också en panna för ändamålet som placeras på baksidan av skolan. 
Aktivitetshallen kommer att ligga längs ”lillskogen” nedanför parkeringen 
på skolgården. 

Solveig Engström 
 
 
Hästar i byn 
Många undrar vad det är för galning som traskar runt i byn med barnvagn, 
hund, shetlandsponny och två ungar. Jo jag heter Lisa Wahlberg är 35 år 
och jobbar på Teliasoneras bredbandssupport. Mitt stora intresse är 
travhästar.  
 
När min pappa, F21aren och travamatören Jan-Ove Wennberg, blev sjuk i 
cancer för 3 år sedan så byggde min man ett stall så jag kunde träna våra 
hästar hemma i Måttsund. Vi hade då 3 hästar: Soli Turi, Max Monie och 
Always There. De största framgångarna sedan flytten till Måttsund är när 
norska kallblodet Soli Turi vann ett lopp på nattrav med Loket på 
Bodentravet. 
 

11-årige varmblodet 
Always There gjorde en 
fantastisk insats när han 
blev 2:a på Dagens 
Dubbel  i Umeå förra 
vintern.  
 
Sollan o Max är nu 
sålda och Always är till 
salu som ridhäst. Söker 
just nu efter en ny 
travhäst som 
förhoppningsvis ska 
vinna Elitloppet….  

 
Shetlandsponnyn Zita är Tildas häst. Zita har också tävlat på travet och 
vunnit många lopp, men nu är hon bara vår lilla maskot. 
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Förra sommaren var Zita svårt sjuk i fång 
men tack vare hovslagaren Richard 
Marneus så lever hon i dag och är i stort 
sett helt återställd.  
Engelska settern heter Bianca och älskar 
att jaga fågel med sin husse. 

 
 
Vi har 2 stallkatter som upphittades som övergivna kattungar i Boden.  Jag 
döpte dom till Zoogin och Legolas men Tilda har döpt om dom till Jimmy 
och Jansson… 
 
Min familj och våra djur trivs jättebra i denna härliga by. Jag vill passa på 
att tacka min stalltjej Anki Wikström, våra fantastiska grannar och Folke 
Nilsson som gjort det möjligt för oss att flytta hit hästarna. Det är jätteroligt 
att möta alla glada nyfikna och positiva måttsundare på vår väg genom byn. 
Ses på byn             Lisa Wahlberg 
 
 
Landet Runt 
Årsklasserna fyra, fem och sex i Måttsundsskolan bjöd på två mycket 
lärorika och trevliga föreställningar i Medborgarhuset torsdagen den 31 
februari. Föreställningarna berättade om Sveriges avlånga land och dess 
landskap och varvades med trevligt genomförda sångnummer.  
Skolans ungdomar presenterade varje landskaps kännetecken på ett trevligt 
sätt såsom, landskapsblomma, -djur, -fågel, -fisk samt landskapets största 
stad, största sjö, industri och högsta berg.  
 

 

Resan ”Landet Runt” började i norra delen av 
landet med Norrbotten och Lappland och slutade i 
söder med landskapet Skåne som även har en 
egen flagga vilket också presenterades. 
Varje landskap som presenterades markerades på 
en Sverigekarta och med en färgglad blomma 
som när föreställningen var färdig blev en riktigt 
fin blomsterbukett.  
 
Jasmine är föreställningens presentatör 
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Erik och Nelly presenterar Lappland Nora, Svea och Göta presenterar sitt 

avlånga land 
 

  
Skolkören sjunger Landskapet Skåne presenteras 

Nisse 

 
 
Valborgsfirande i Såte 
Måttsundsskolans Klass 5 hade gjort ett bra jobb i förberedelserna. Både 
kaffe- och saftbord med många bullar och kakor, lotteriförsäljning, 
grillplats och ett nytt inslag med stövelkastning var välbesökta under 
kvällen. Många vårrusiga måttsundsbor sökte sig till majbrasan i Såte för 
att fira vårens ankomst i ett strålande fint vårväder. 
 
Det var lite trögt att få igång majbrasan på ett miljömässigt bra sätt med 
tidningspapper och tjärved. Visst tog sig brasan under kvällen men den 
hade kunnat ta sig ännu bättre.  
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Många testade lyckan vid lotteristånden och 
visst var det många som blev vinnare. 

Det uppmärksammades av många att det inte 
förekom några som helst smällare och 
bomber vilket uppskattades.  

 

 
Klass 5 i Måttsundsskolan underhåller med 
sång. 

Den grillade korven smakade utmärkt bra. 
På skylten i bakgrunden framgår att det är 
ICA Sörbyhallen som bjuder på grillkorven. 

 
 
Vi i Femman, en succé för Måttsundsskolan. 
Den populära frågesportstävlingen Vi i Femman hade dragit igång och 
klass 5 i Måttsundsskolan tog sig med i tävlingen och gjorde succé. De 
vann semifinalen mot Unbyn och länsfinalen mot Jokkmokk och blev den 
bästa femteklassen i Norrbotten.  
 
Allt började med att klass 5 först fick göra ett enskilt test där de svarade på 
frågor som skickades in till Radio Norrbotten. Någon vecka före jullovet 
2007 fick de svar av Stig-Arne Nordström, programledaren för Vi i 
Femman i Norrbotten, som meddelade att de kom med i tävlingen. I januari 
2008 var den första tävlingen mot Avanskolan.  
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En ändring för i år är att man bara är två stycken i 
varje lag, en tjej och en kille. Men man får istället 
kalla in experter på olika ämnen, experterna 
bestämmer man själv och på vilka ämnen dom ska 
komma in på. 
 
Måttsunds lag består av: Malin Englund och Anton 
Ryman. I första tävlingen vann de med 4 poäng mot 
Avanskolan. Alla barn i hela Sverige får samma 
frågor utom en som är en mer lokal fråga. 

 
Semifinalen 
Måttsundsskolan vann sedan 
också semifinalen mot Unbyn. I 
början hade båda lagen lika 
många poäng, det var i 
snabbfrågorna som Malin och 
Anton drog iväg. Experterna som 
var med i den här tävlingen var 
Björn Vilhelmsson i historia och  

 
religion, Julia Öström Malmström i matematik och vetenskap och Beatrice 
Åman som var med i stegen. Måttsund vann med 6 poäng mot Unbyn och 
blev då ett av de bästa lagen i Norrbotten. 
 
Länsfinalen 
Den 11 mars var det länsfinal i Norrbotten, Måttsund mötte då Västra 
skolan i Jokkmokk. Experterna var: Björn Vilhelmsson i historia och 
religion, Mattias Larsson i lokalt ämne, och Jasmine Grönberg i djur och 
natur. Emmy Grandell blev intervjuad i radio innan Vi i Femman började. 
 
Skolorna låg lika i början men det blev en spännande uppgörelse. 
Jokkmokk drog iväg med två poäng i ledning som sedan jämnade ut sig då 
skolorna låg lika igen. Måttsundsskolan med Malin och Anton gick sedan 
med tre poäng i ledning, i stegen blev det jämt igen. Jokkmokk tog fem 
poäng och svarade rätt på sin fråga, och Måttsund tog tre poäng, och 
självklart svarade dom rätt på sin fråga.  
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Slutpoängen blev väldigt 
jämn, 18 till Jokkmokk och 
19 till Måttsund.  
 
I slutet av tävlingen var det 
prisutdelning och vinnarna 
fick prispengar och 
blommor. 

 
Regionfinalen. 
Torsdagen den 13 mars var det regionfinal mot Norrhammarskolan från 
Skellefteå, Västerbotten, och Kristna friskolan Oasen från Sundsvall, 
Västernorrland. Måttsundsskolan laddade då upp med experterna Hanna 
Granlund i matematik och vetenskap, Björn Vilhelmsson i aktuella 
händelser idag och samhälle och Beatrice Åman i stegen.  
 
Den här gången var det lite annorlunda, alla lagen var i olika studios, alltså 
Måttsund var kvar här i Norrbotten, Norrhammarskolan var kvar i 
Västerbotten och Kristna friskolan Oasen var kvar i Västernorrland. På 
grund av avståndet så var det inga snabbfrågor utan fler A och B frågor. 
I början var det väldigt jämt, Norrhammarskolan var i ledning, men hack i  
häl var Måttsund, och allra sist Kristna friskolan Oasen. Norrhammarskolan 
behöll ledningen, på frågorna om Djur och Natur föll tyvärr Måttsund ned 
på tredje plats. I stegen valde Måttsund 5 poäng, det gjorde också Kristna 
friskolan Oasen och båda svarade rätt. Norrhammarskolan valde 3 poäng 
och svarade rätt. Måttsunds slutpoäng blev 19 poäng, Norrhammarskolan 
och Kristna friskolan Oasen fick 20 poäng.  
 
Det blev utslagsfrågor för att kunna avgöra vinnaren, båda lagen svarade 
rätt på utslagsfrågorna tills det kom till en gissningsfråga där den som 
gissade närmast vann, Kristna friskolan Oasen blev vinnaren med 23 
poäng. Måttsundsskolan kom tyvärr på tredje plats men kan glädjas åt att 
vara den bästa femteklassen i Norrbotten och det är inte heller dåligt. 
 
Det är ju nya regler för Vi i 5:an i år, alla lag som åkt ut i tävlingarna kan ta 
sig tillbaka i revanschen. Vi får hoppas att Måttsundsskolan tar sig tillbaka 
i tävlingen så vi kanske får se de tävlande i TV.              Rebecca 
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Kiteing 
I Måttsund är det många som har undrat och varit nyfiken på vad det är för 
drake eller skärm som ibland svävar högt upp mot himlen i Såte. Det 
hände en vacker och solig vårvinterdag då det visade sig vara Christer 
Akusjärvi som bor i Måttsund sedan 2002 gjorde försök att lyfta en stor 
rektangulär drake i vinden. Han berättade att det inte var en drake utan en 
kiteskärm som gör det möjligt att med vindens hjälp kunna dra sig fram på 
isen med skidor. 
 

 

Christers intresse för Kiteing 
började egentligen med hans 
intresse för vindkraft. Det ledde 
vidare till kiteing efter att han fick 
en present av sin hustru Malin på 
en ”Prova-På-Kurs” som ägde rum 
i Lövskär.  
Christer blev ”frälst” i sporten som 
ledde till att han investerade i en 
begagnad utrusning som består av  

 
en kiteskärm, sele och bom med linor. Slalomskidor, skor och hjälm hade 
han sedan tidigare. Utrustningen kostade då mellan 3000- 4000 kronor. Den 
kiteskärm som Christer investerade i är åtta kvadratmeter och är en 
medelstor skärm, skärmar finns från en till tjugo kvadratmeter i storlek. 
 
Det är en fascinerande miljövänlig sport som ger en härlig känsla genom att 
man själv skapar kontrollen i samverkan med naturens krafter och den vind 
som råder i nuet. Det är en sport som ger en enorm frihet och passion som 
dessutom är miljövänlig, en dragmotor som aldrig behöver tankas och som 
aldrig luktar illa (avgaser). Att utöva sporten kiteing är i grunden lika vad 
som gäller för segling då man drar sig fram med en skärm eller segel och 
man kryssar sig fram med hjälp av vinden.  
 
Många tror att Kiteing är en extremsport men det är det inte enligt Christer. 
Det gäller att välja sitt åkande efter den vindstyrka som råder, styra och 
hantera sitt åkande på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Skärmen har en enorm 
kraft men det gäller att lära sig att bemästra spakarna på rätt sätt. Alla som 
kan åka skidor, gammal som ung, kan lära sig sporten men det är 
nödvändigt att man först går en kurs för att lära sig grunderna. Att åka efter 
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en Kiteskärm är inte fysiskt tungt, det kan jämföras med att tolka efter en 
skoter eller en båt. Det är en enorm kraft i vinden som man måste ha stor 
respekt för. 
 
Sporten kan utövas året om och i flera miljöer, vintertid på skärgårdsisarna 
och den kan också utövas i fjällen där man kan åka uppför fjällväggarna på 
spännande och intressant sätt. Sommartid ersätter man vinterskidorna med 
en kitesurf (surfingbräda). Tillämpar man sporten under vår och höst krävs 
det att man är klädd i en torrdräkt som skydd för det kalla vattnet, en 
flytväst är då också nödvändig att ta på sig. Måttsund och Såte är en 
utmärkt bra plats att utgå från och då speciellt på vårisen som erbjuder 
enorma ytor att åka på. Sporten är motionskrävande där alla kroppens 
muskler används och tränas. Det tävlas även i sporten där det då gäller att 
hoppa så långt eller högt som möjligt.  
 
Kiteskärmen hålls fast av långa linor som är fästa vid en bom som föraren 
har fäst runt midjan för att med kroppen hjälp kunna hålla emot vindarnas 
kraft. Det är med bommen som man styr både farten och riktningen. 
 

 

Man styr genom att luta på bommen åt det håll 
man önskar åka. Den används också för att 
styra farten som ökar genom att placera 
skärmen så nära marken som möjligt för att på 
så sätt skära vinden hårdare.  
 
Bromsar gör man genom att antingen släppa 
skärmen på marken eller att placera den rakt 
upp så högt som möjligt. Det låter krångligt 
men alla som förstått principen för segling 
förstår nog.  

 
Det råd som Christer vill ge till alla som vill testa och prova på sporten är 
att gå en utbildning och grundkurs. Det är enormt viktigt att ha respekt för 
naturens krafter, att inte vara kaxig och att framför allt tänka på säkerheten, 
hjälmen och flytvästen sommartid är ett måste.  
                          Nisse 
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Måttsundsnappet den 5 april 
”Vi hade i alla fall tur med fisket” - var det många som sa efter att 
tillsammans ha dragit upp 66 abborrar vilket är mycket imponerande. 
Vädret däremot var inte det allra bästa då det under natten och fram till 
tävlingsstarten hade fallit ca 12- 15 cm blöt nysnö.  
 
Väderprognosen visade att snöandet skulle avta under förmiddagen och 
med detta som underlag så beslutades det att tävlingen skulle genomföras. 
Det var ett rätt beslut tyckte Bo Öström som var en av de tävlande som 
menade att ”en utlyst fisketävling avbryts aldrig, fisken finns fortfarande 
kvar oavsett väder”. 
 

 
Aina Nilsson blev den stora vinnaren i 
klassen ”Största fisken” med sin abborre på 
515 g. 

Monica Johansson blev vinnare i klassen 
”Största antalet fisk” med sina åtta abborrar 

 
Pimpeltävlingen lockade 77 personer varav 24 var barn. Visst stämde 
utlovad väderprognos men vädret var efter allt snöande en aning grått & 
trist. Trots det gråtrista vädret så var det ett gäng glada och tappra pimplare 
som ivrigt drog i sina pimpelspön.  
 
Det var en trevlig stämning på isen där alla följde varandras fiskelycka, höll 
reda på vem och i vilka borrhål som var de mest lyckosamma.  
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Rickard Nordlund, 4 år, från Boden 
blev vinnare i barn-klassen med sina 
tre abborrar.  
 
Här på bilden får han hjälp av pappa 
Peter med att ta av fisken från 
kroken. 
 

 
Det svar som Rickard gav på frågan om hur han gjorde för att locka fisken 
till hugg är kanske ett tips till alla som pimplar abborre i Måttsund. Han 
hoppade på isen med sitt pimpelspö och fick på så sätt den ”rätta darren” på 
pilken. 
 
Det är andra året som 
Intresseföreningen ordnar 
en pimpeltävling.  
 
Förra året infördes fyra 
grenar i pimpelfisket, 
barnklassen (barn upp till 
12 år), största fisk, störst 
antal fisk och minsta 
fisken.  

 
 I sekretariatet Maria Bencker, Kent Stråhle och dottern 

Ellen 
 
Det är en bragd att dra upp en stor fisk, det är också en bragd att dra upp en 
liten fisk. Det infördes därför ett vandringspris och pokal i grenarna, största 
och minsta fisken.  
 
Vinnarna 
Största fisken (vandringspris)  Aina Nilsson, abborre 515g 
Största antalet fisk Monica Johansson, åtta 

abborrar 
Minsta fisken (vandringspris) Åke Forsberg, liten abborre 

som inte vägdes 
Barnklassen, barn upp till 12 år Rickard Nordlund, tre abborrar 
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Resultatlista Vuxenklassen 
1. Monica Johansson   8 st 
2. Eva Lööv    7 st 
3. Jorma Sailamaa, Lotta Nordlund  6 st 
4. Krister Sundbom, Göran Malmström,  

 Stefan Eriksson   4 st 
5. Jennifer Malmström, Maine Öström,  

 Per Berglund   3 st 
 
Resultatlista Barnklassen 
1. Rickard Nordlund   3 st 
2. Klara Westerberg   2 st 
3. Ellen Westerberg, Emil Lindgren, Ida Hegård  
    Jonatan Sundbom,   1 st 

Nisse 
 
 
After Pimpel 
Måttsundsnappet avslutades med ”After Pimpel” som var en välbesökt och 
trevlig pubafton i Medborgarhuset. Kvällen gästades av ca 150 personer.  
 
Den för året nytillsatta festkommitèn i Intresseföreningen, Petra Djärv, 
Cecilia Westerberg, Carina Kallioniemi och Annica Johansson hade ordnat 
och planerat en trivsam kväll i Medborgarhuset. Lokalen var pyntad från 
golv till tak med elslingor och glitter runt bardisk, dörrar och fönster. Som 
en extra krydda så togs även julgranen fram. Allt glitter och trevliga gäster 
bidrog till en mycket trivsam och trevlig tillställning efter dagens 
pimplande.  
 
Kvällen gästades av en trubadur som förutom sin sång hanterade både gitarr 
och klaviatur på ett underhållande och bra sätt. Trubaduren Micke (Mikael 
Eriksson) hade en varierande och bred reportuar som gillades av alla. 
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Trubaduren Micke, Merix Musiktjänst spelade och 
sjöng varierande låtar som också lockade till dans. 

 

 
Ett trevligt inslag under kvällen var att gissa det rätta antalet godis (fiskar) i 
en glasskål där vinsten var en chokladkaka i jätteformat. Den lyckliga 
vinnaren blev Stefan Eriksson. 
 

 
Rolf Sundberg och Annika Johansson gissar 
antalet fiskar i glasskålen. 
 

Petra Djärv har förrättat dragning på tävlingen 
och överlämnar chokladkakan till Stefan 
Eriksson. 

 
En målsättning är att pubaftnar planeras för att vara en kväll där alla i 
Måttsund ska känna sig välkomna, en kväll där alla i byn träffas och trivs. 
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Ett glatt gäng bakom bardisken, Annica 
Johansson, Magnus Djärv och Carina 
Kallioniemi. 

En bild tagen lutande och snett uppifrån, 
golvet var rakt! 

 
 
Vad är det de håller på med nere på grusplanen?  
En novembermorgon 2003 stod några av mina kollegor lätt chockade vid 
Naustajaure mellan Jokkmokk och Arjeplog och såg på en rykande plåthög. 
Det var allt som återstod av vad som kvällen innan varit en gammal timrad 
bastu. Det var inte kul att meddela ägaren till bastun som var K-märkt att 
den inte längre behövde vara det eftersom den inte fanns längre. Det kändes 
på en gång att vi borde försöka gottgöra skadan och tillverka en ny, men 
idén slog inte rot ordentligt förrän 2005. Efter diverse funderingar och 
diskussioner beslöts att erbjuda en ny timrad bastu mot materialkostnad. 
Efter diverse frågor och funderande antogs idén.  
 
Vintern 2007 började vi planera för bygget. Timret höggs, blocksågades 
och forslades till byggplatsen som blev den gamla grusplanen nere i ”Såte” 
som IK Örnen var hyggliga att låna ut, (tack för att vi fick vara där!). Vi 
behövde lite ström till hyvlar och annat och det fick vi ta från 
lastbilsgaraget som Kjell Granström äger, samma person som gratis 
fraktade en massa sand till badplatsen för ett antal år sedan, bussig kille! 
 

Så i början av augusti 2007 satte vi igång att 
timra upp en ny bastu. Rune Wikström, vår 
välkände timmerman i byn var förbi ett par 
gånger och tyckte att det var ”rejält timmer” 
som han uttryckte det, och det är bara att 
hålla med honom, för dels så var stockarna 
sågade 6 tum tjocka och dels så var ett antal 
av dem ganska grova, över 1 fot i lilländan.  
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Det är kul att använda gamla mått när man ska timra, men en bastu kan gott 
vara lite robust i konstruktionen, det ser som sagt rejält ut. 
 
Dock är det med viss ansträngning som man 
lyfter nästan färskt timmer av den kalibern 
halvannan meter upp för att passa in i ett 
väggband. Tanken var att hinna få bastun på 
plats före vintern uppe i Nausta by mitt i 
försvarets provplats RFN ovanför Vidsel.  
 
Tiden räckte dock inte riktigt till, så vi fick 
täcka över den inför vintern och gjorde de sista 
röstena (gavelspetsar) klara i april 2008.   
 
När detta författas är den nedmonterad och kommer att transporteras upp 
till Nausta under första vecka i juni där vi under sommaren kommer att 
montera upp den igen och lägga på tak, montera fönster och dörrar, inreda 
samt installera bastukaminen. På byggplatsen återstår nu bara att städa av 
och forsla bort skräpet efter allt träarbete. 
 

Bastun är byggd med ett omklädnings-
rum på 1,5 x 3m och själva basturummet 
på 2 x 3m där det även finns en 
tvagningsplats.  
 
Dessutom finns det en veranda på 4,5 
m² där man kan sitta och svalka sig efter 
badet. 

 
Förhoppningsvis kommer vi att kunna ta första bastubadet i slutet av 
augusti efter att den blivit behandlad med järnvitriol som är ett bra 
alternativ till Falu rödfärg. 
 
Jag kan å de varmaste rekommendera den som tycker om att arbeta med trä 
att timra upp en stuga eller bastu. Det tar lite tid, men finessen med timring 
är att konstruktionen inte är särskilt känslig för väder och vind, och en rätt 
tillverkad och underhållen timring står sig i flera hundra år, det finns många 
bevis på det. Dessutom är det verkligen en miljövänlig byggmetod som 
t.o.m. ”binder koldioxid”.                                   Thomas Sandberg 
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Sven berättar 
  
Barnförlamning var, innan man började vaccinera mot den, en 
fruktad sjukdom som orsakade att många, mest barn, blev mer eller 
mindre handikappade för livet. Sven Söderström berättar om när han 
som åttaåring drabbades och hur förhållandena var för honom och 
hans mamma, som var de enda boende på Halsön medan pappan var 
inkallad till krigsberedskap. 
 

Det var i september 1941 som jag fick 
barnförlamning. Jag gick i andra klass i 
skolan i Måttsund och bodde under 
skolveckorna hos min morfar på 
Börtnäsheden. Vi hade fått potatislov, som 
det kallades, och jag var hemma på Halsön 
för att hjälpa mamma att ta upp potatisen. 

 
Det var ju mitt under andra världskriget och pappa var inkallad och förlagd 
i Pålnoviken vid Torneträsk. Han var inte hemma så ofta, men ibland fick 
han permission, eftersom han hade jordbruket och genom att mamma var 
ensam med korna och allt arbete.  
 
När vi gick där i potatislandet fick jag så ont i nacken och i ryggen och 
klagade för mamma. Ja, sa hon, nog har jag också ont i nacken, men vi 
måste få upp potatisen medan du är ledig. Jag kände mig allt sämre och till 
sist kunde jag inte gå, utan gick på knä i potatislandet. Den eftermiddagen 
kom Linus Sundqvist från Kallviken över till oss. Han brukade komma 
ibland för att se om mamma behövde någon hjälp. Då sa mamma, jag 
förstår inte vad det är med Sven, han har så ont i nacken så han kan inte gå 
- Vi måste få hit doktorn sa Linus. 
  
Han vände tillbaka med båten till Kallviken, men där fanns ingen telefon 
då, så jag tror att han måste ha cyklat till Kallax för att ringa till doktorn i 
Antnäs. Just den dagen var det en stor övning i hur man skulle förhålla sig i 
händelse av krig. Ingen sjukvårdspersonal fick lämna mottagningarna utan 
skulle vara i beredskap för att ta emot sårade. Det var bara 
provinsialläkaren i Gammelstad som hade jour och fick fara på sjukbesök i 
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särskilt allvarliga fall. Han kom med bil till Kallviken och Linus skjutsade 
över honom med båten.  
 
Doktorn förstod direkt hur det var, när han såg hur styv jag var, jag kunde 
ju inte böja ner hakan. Han sa åt mig att stiga upp och gå på trasmattan från 
dörren och fram till soffan. Men jag kunde inte hålla balansen på mattan 
utan bara vinglade fram. Doktorn sa att vi måste ta pojken till lasarettet, så 
jag fick klä på mig och Linus skjutsade över oss med båten. I Kallviken 
väntade doktorns chaufför, för han körde inte själv. Mamma följde med, 
men först lånade hon en cykel av Birgit i Kallviken, så att hon skulle kunna 
ta sig tillbaka.  
 
När vi kom till Bergnäset var det stopp, vi fick inte komma med färjan, den 
var satt i blockad genom övningen. Så vi fick vända och fara till Gäddvik. 
Bron där höll på att byggas men var inte klar. Doktorn gick ut och pratade 
med färjkarlen och sa att det var brådskande, så då tog han med oss över. 
Men ingen annan fick följa med färjan. När vi kom till lasarettet var det 
samma sak, hela sjukhuset var spärrat. Först skulle vi inte få åka hiss, jag 
fick gå uppför trapporna, sa de.  
 
Nej, sa doktorn, det är bara att starta hissen. Och så kom jag upp på 
avdelningen, men de hade ingen brådska med att ta hand om mig, för jag 
kunde ju gå hjälpligt. De kom in med sådana som var fingerat skadade och 
dom skulle gå före. Så småningom blev jag undersökt och inlagd på en sal. 
Då skulle ju mamma fara hem. Det var beckmörkt ute och hon hade i 
brådskan glömt var hon ställt cykeln och hur den såg ut. Hon sökte i 
mörkret bland en massa cyklar och hittade till sist den rätta. Eftersom hon 
inte var så teknisk av sig visste hon inte hur man satte på lyset, så hon gick 
och sköt cykeln ner till färjan som låg strax nedanför lasarettet.  
 
Då såg hon att det började komma bilar och folk från färjan så den hade 
kommit igång igen. Hon fick hjälp med cykellyset och när hon cyklat en bit 
kom en militärklädd man ifatt henne. Hon kände igen honom, han var från 
Kallax. Hon fick veta att han också varit förlagd i Pålnoviken och att pappa 
också var på väg hem, men att han först måste låna en cykel, eftersom han 
inte hade någon egen i stan. Efter att mamma lämnat tillbaka cykeln, men 
innan hon hunnit ta loss ekan, som de haft på släp efter Linus båt, så kom 
pappa och de kunde följas tillbaka till Halsön.  
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Dagen efter kom de in på lasarettet och sen hälsade de på mig varje dag 
utom en under de tre veckor som jag låg där. De tog många prover på 
lasarettet, men det var bara att avvakta för det fanns egentligen inga 
mediciner mot sjukdomen. Men jag fick en slags sjukgymnastik och de 
provade hur jag gick. Då skärpte jag mig för det gällde ju att få komma 
hem så fort som möjligt. Jag tränade flitigt på att gå rakt fram och det gick 
bättre för var dag.  
 
En dag sa doktorn att i morgon får Sven komma hem. Mamma kom med 
bussen för att hämta mig, men först måste jag visa doktorn att jag kunde gå 
ordentligt. Jag ansträngde mig noga och doktorn var nöjd och skrev ut mig.  
Som vi kom ut glömde jag av mig och föll. Mina fotleder var svaga och ena 
foten vek sig under mig. Mamma ville återvända till lasarettet, men jag 
vägrade och vi for med bussen hem.  
 
Jag började gå i skolan igen när jag kom hem, men jag var fortfarande svag 
i fötterna och när jag inte skärpte mig föll jag.  Någon sa att jag skulle 
hoppa rep för att stärka lederna. Och jag hoppade och blev till sist helt 
suverän på att hoppa rep och det sitter i än i dag. Jag brukar visa 
barnbarnen när de hoppar. Några sviter har jag egentligen inte utom att 
senorna i knävecken är för korta, så jag har aldrig kunnat sträcka ut benen 
alldeles raka. 
 
Fakta om polio 
Källa: Vårdguiden Stockholms läns landsting 
 
Polio eller barnförlamning är en allvarlig infektionssjukdom som orsakas 
av virus och angriper nervcellerna i ryggraden. Sjukdomen drabbar oftare 
barn än vuxna, därav namnet barnförlamning. I Sverige är viruset utrotat 
sedan 1963, sju år efter att man började vaccinera. Polio finns fortfarande i 
andra delar i världen. De första symtomen på polio är feber och allmän 
sjukdomskänsla med trötthet, huvudvärk och kräkningar. Därefter får 
omkring en av 200 infekterade bestående förlamningar, vanligtvis i benen.  
  
Sedan 1960-talet poliovaccineras alla barn i Sverige med fyra injektioner, 
den sista vid fem till sex års ålder. Vaccinet skyddar mot de tre 
poliostammar som finns. En femte poliospruta kan behövas om man reser 
utomlands.  

Ingrid 
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Skolresa till Gotland 
Den 28 maj åkte klass 6 från 
Måttsundsskolan på klassresa till 
Gotland. Där finns det mycket att se 
och uppleva.  
 
Vi bodde på ett vandrarhem två 
kilometer utanför Visby, cirka 200 
meter från Ica Maxi. 
Vandrarhemmet heter Rävhagen.  
  
 
Det fanns både kök, tv-rum och en liten grillplats utanför. Toaletterna och 
duscharna var allmänna. Rummen var inte särskilt stora. Varje rum hade 
två våningssängar och det fanns även stugor att hyra där. 
I Kneippebyn finns både sommar och vattenland. På vattenlandet fanns det 
många vattenbanor. Det var uppvärmda pooler som inte var särskilt varma, 
cirka 16-19 grader. På sommarland finns både Pippihuset, gocart och 
massor av karuseller i luften, vattnet och på marken. Det finns även 
minigolf på sommarland med 19 roliga golfbanor. 
 
Lummelundagrottorna låg ungefär en mil utanför Visby. Där fanns det en 
visningsgrotta vi gick i och även ett naturreservat. I grottan fanns det både 
Stalagmiter och Stalaktiter. Dom växte bara en millimeter vart femtonde år 
och all sten därinne var kalksten. Det fanns även en rauk därinne. 

 
 
Till Fårö måste man ta en färja för att komma över och den tog bara 5 
minuter ungefär, inget längre. Fårö är en väldigt vacker liten ö. Där tittade 
vi på raukar och om man letade bland stenarna på marken så kunde man 
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hitta någon liten fossil. På ett fik så åt vi den gotländska specialiteten: 
”Saffranspannkaka  med salmbärssylt”, salmbär är ungefär samma sak som 
björnbär. Vi åkte förbi där Ingmar Bergman bott men vi visste inte vilket 
hus som var hans. 
 
På lördagen åkte vi till länsmuseet som låg inne i Visby. Det var väldigt 
stort och fint och där kunde man se allt från runstenar till vikingaskatter. 
Och den dagen invigdes en ny del av museet. Den delen heter: ”Kalla spår” 
och rikspolischefen var där och invigde den när vi var där. På söndagen den 
1 juni så packade vi våra väskor och for hem. 

Rebecca 
 
 
Vårstädning på Förskolan 
 

Det är alltid mycket roligare att göra 
vårstädning utomhus då solen skiner och 
fåglarna kvittrar. Så blev inte förutsättning-
arna måndagen den 26 maj då barn och 
föräldrar på Förskolan hade samlats för att 
hjälpas åt med den utvändiga vårstädningen 
av förskoleområdet. Vädret var inte det 
allra bästa då det blåste nordliga vindar och 
då det föll ett och annat regnstänk.  
 
En anvisning som tydligt visar vad det är som ska 
göras 

 
Trots det så var det full aktivitet där alla som hade samlats var i rörelse och 
hade sina verktyg i handen som mest bestod av krattor, spadar och kvastar i 
varierande storlekar. 
Det var imponerande att se så många barn och föräldrar hjälpas åt med 
städjobbet och hur effektivt och snabbt det går då man är många som utför 
jobbet. Resultatet blev till full belåtenhet och skolområdet blev städat och 
fint. Det är ett stort område som ska städas med många träd och buskar i 
närheten ”som skräpar ner”. Många fulla säckar med löv, kvistar och skräp 
blev fyllda.  
 



 31

 
Som belöning bjöd Förskolan på 
varm korv med bröd vilket smakade 
förträffligt och som självklart 
uppskattades av alla.  
 
 
På bilden är det Maria 6 år, Malin 2 år och 
Katarina Berglund som avsmakar den 
varma korven 

 
 

  
Rektor Maria Nilsson, Petra Djärv och 
Carina Avergren har ”förskole-städ-råd” 
och samråder. 

Här är det full aktivitet där Gustav 4 år, 
Simon 3 år och Othilia 2 år samt Stefan och 
Liselott Wikström i bakgrunden är i 
städtagen. 

Nisse 
 
 
IK Örnen Måttsund 
Året 2003 firade idrottsföreningen IK Örnen i Måttsund 70 år som finns att 
läsa i Måttsundar`n Nr 15, 2003 samt i IK Örnens egen ”Jubileumsskrift 
”IK Örnen 70 år, 1933- 2003”. Föreningen har varit en mycket aktiv 
idrottsförening och har bedrivit verksamhet i flera sportsliga grenar främst 
fotboll, tennis, orientering, pingis och skidor. 
 
Kjell Sundberg är ordförande i föreningen och har varit det sedan 1994. I 
Jubileumsskriften skrev ordföranden i slutet av sin inledning att ”vår 
förhoppning är att vi i framtiden skall kunna engagera både vuxna, barn och 
ungdomar i vår föreningsverksamhet och att IK Örnen även under det 
kommande decenniet förblir en livskraftig idrottsförening”.  
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IK Örnen har genom åren skapat goda förutsättningar för idrottande. I Såte 
finns både en fotbollsplan och en tennisbana. Elljusspåren i byn är mycket 
förnämliga med en slinga på 2,5 km samt ett elljusspår som går ända fram 
till slalombacken. Föreningen har även investerat i några pingisbord som 
förvaras i Medborgarhuset. Det är inte alla byar som kan ståta med liknande 
anläggningar. Trots goda förutsättningar för idrottande så idkas det ingen 
idrott i IK Örnens regi i Måttsund, verksamheten har avtagit och är tyvärr 
att betrakta som vilande. 
 
En av orsakerna till den negativa utvecklingen är att det är stor brist på 
idrottsledare. Ordföranden vill därför i denna artikel utfästa en 
EFTERLYSNING i Måttsund på föräldrar och ledare som vill ta på sig att 
vara idrottsledare och styrelseuppdrag för våra barn och ungdomar. Det är 
bra för Måttsunds utveckling om vi kan starta upp och bedriva idrottslig 
verksamhet igen. Du som läser detta och har ett intresse att jobba med 
idrottslig verksamhet är välkommen att meddela det till Kjell Sundberg 
som du finner adressen till på sidan 5. 
 
Upprustning av elljusspår och tennisbanan 
Det är ett antal år sedan elljusspåret och tennisbanan byggdes och 
anläggningarna är i stort behov av upprustning. IK Örnen har begärt att få 
ett bidrag från Luleå Kommun för att under sommaren 2008 få upprusta 
slingan på 2,5 km. Tanken är då att se över vägtrummor, dikning, 
slyrensning samt att markplanera och lägga ett nytt bärlager på spåret. En 
förhoppning är att IK Örnen tilldelas medel för detta och att det finns 
frivilliga krafter i Måttsund som hjälper till med jobbet. 
 
Tennisbanan är i stort behov av att rustas upp, det pågår en besiktning och 
utredning om att även den kommer att rustas upp. Vad som blir resultatet 
och vilka beslut som tas i ärendet meddelas senare. 

Kjell Sundberg & Nisse 

 
   
Måttsunds hamnförening 
Jag blev ombedd att skriva några rader om hamnen i Såtet, och Måttsunds 
hamnförening. Hamnföreningen är en ideell förening med sammanlagt 72 
båtplatser fördelat på två bryggor. Som medlem i hamnföreningen har du 
dispositionsrätt till en specifik båtplats. Det står varje medlem fritt att sälja 
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eller överlåta medlemskapet till valfri person. Styrelsen har dock i uppdrag 
att förmedla kontakter, om så önskas, mellan medlemmar som vill sälja sitt 
medlemskap och köpare av densamma. I föreningens stadgar står att läsa 
om målsättningen som bl.a. lyder ”främja medlemmarnas intressen genom 
att på föreningens markområde upplåta hamnplats”.  
  

 
Sedan några år tillbaka har vi en kö 
på personer som vill bli medlemmar.  
 
För att tillgodose båtägare i Måttsund 
och grannbyarna förmedlar vi även 
kontakter när någon medlem inte 
avser nyttja sin båtplats för kortare 
eller längre period.  

 
Att tillhandahålla ändamålsenliga båtplatser är naturligtvis vår högsta 
prioritet. Men det är också viktigt att hamnen är ett ”vattenhål” för hela 
byn, även för er som inte har båt. Om vår hamn är ett attraktivt mål för 
promenader, cykelturer, fisketurer m.m. blir effekterna positiva för oss 
båtägare. Vår teori är att den bebyggelse som finns på väg ner till och nere 
vid hamnen, i kombination med liv och rörelse har en avskräckande effekt 
på eventuella ”oönskade” besökare. Faktum är att vår hamn har klarat sig 
förhållandevis bra när det gäller stölder och skadegörelse.  
 
För många av oss som är aktiva inom hamnföreningen är traditionen att 
tillsammans med många andra bybor firar vårens ankomst med en stor 
brasa, det är liksom startskottet för ett nytt verksamhetsår. 
Det är oftast denna afton som den första inspektionen äger rum. Samtidigt 
som man mumsar grillad korv, dricker en kopp kaffe och samspråkar med 
andra Valborgsfirare, inspekteras hur bryggor och bommar klarat vintern. 
Tack och lov är det sällan något som gått sönder.  
 
På hösten släpper vi nämligen ut bryggorna, d.v.s. vi lossar förankringarna 
på landbacken. Därefter fryser bryggor och bommar fast i isen. På så sätt 
blir isens påverkan mindre vid t.ex. skiftande vattenstånd, allt sitter ihop i 
ett isstycke. När väl valborgsmässoafton är avklarad är det bara dagar kvar 
tills båtsäsongen börjar. Oftast ligger det is kvar hamnbassängen när de 
första båtarna åker i plurret. Bröderna Andersson brukar vara de som vinner 
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tävlingen ”snabbast i sjön”. Det är också i maj hamnföreningens årsmöte 
går av stapeln. En månad senare, andra delen av juni, har huvuddelen av 
medlemmarna hittat igen sin båt under någon pressning och förpassat den 
till sitt rätta element. Skamgränsen för en båtägare brukar vara midsommar. 
Har man inte sjösatt innan dess får man skämmas!!! 
 
Hamnens värsta fiende är landhöjningen, varje år blir det grundare och 
grundare. Speciellt svårt att ta sig in och ut ur hamnen när det är extremt 
lågt vattenstånd. Dessutom bidrar den rika växtligheten av sjögräs i vår 
havsvik till en omfattande uppgrundning. Planer finns att på sikt muddra en 
kanal för att förlänga hamnens livstid. Om detta är möjligt återstår att se.  
 
Ambitionen framöver är att vi i samarbete med Måttsunds intresseförening 
skall försöka stärka attraktionskraften till hamnen ytterligare. Kanske kan 
vi få ta del av de EU medel som finns för att utveckla Luleå Skärgård!  
Hamnföreningens kontaktuppgifter förutom undertecknad står att läsa på 
anslagstavlorna i hamnen. Ett annat alternativt är att ”klicka” sig fram till 
vår förening via www.byar.lulea.se. 

Mattias Alman 
 
Skatabryggans Båthamnsförening 
Föreningen består av drygt fyrtio medlemmar där syftet är att för 
medlemmarnas räkning vårda och förvalta småbåtshamnen. De senaste 
underhållsåtgärder som är gjorda är slyröjning samt grusning av vägen från 
bommen och ner till vattenlinjen. 
 
Medlemmarna är uppdelade i olika arbetslag och turas om att utföra 
underhållsarbeten på bryggorna samt markering av farleden ut från 
hamnen.        Hans Engström 
 
 
Fyrklöverns Skoter- och Fritidsförening 
 

 

Måttsund tillhör Fyrklöverns Skoter- och 
Fritidsförening. Föreningens område är 
sörbyarna som sträcker sig från Lule älv 
till gränsen mot Piteå. Ordförande är Kjell 
Johansson i Klöverträsk. I varje by finns  
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det kontaktpersoner som har tillgång till skoter och sladd för att preparera 
lederna. För att visa att vi vill köra skoter i framtiden behöver 
skoterföreningarna ett större engagemang, ett sätt är att visa detta är att Du 
som äger en skoter blir medlem i Fyrklöverns Skoter-& Fritidsförening. 
Medlemsavgiften är endast 100 kr och gäller för hela familjen. 
 
Vi behöver hjälp med att sladda våra leder i byn. Föreningen har skoter och 
sladdar till förfogande. Du som är intresserad av att köra skoter, gammal 
som ung, men är minst 16 år och har förarbevis, hör av dig till någon av 
kontaktpersonerna i Måttsund så ordnar vi det. Kontaktpersonerna finner du 
på sidan 5.  
 
Viktigt att tänka på:  
! att gasa lagom så att lederna inte slits sönder, bränslekostnaden och 
slitaget  
! att ta hänsyn! Gående och skidåkare m fl. har företräde i skoterspåren. 
 
Besök gärna vår hemsida: www.123minsida.se/fyrklovernsf/12765604 

Ulrika Malmström 

 
 
Måttsunds-Kul 
En rolig historia förlänger livet sägs det, en historia eller berättelse från en 
bygd är också en kultur där den speglar en tid i bygdens utveckling. 
Historier och berättelser lever med människan och glöms eller förloras med 
tiden. Redaktionen för Måttsundar`n har tagit fasta på detta och har för 
avsikt att publicera historier och berättelser som har ägt rum i vår by. 
 
Med historier menas berättelser som är roliga, dråpliga, tänkvärda i en tid 
då allt ska vara så modernt, ordnat och perfekt. Historierna måste ha ett 
innehåll som på inget sätt sårar eller kränker människor och kommer att 
publiceras i tidningen Måttsundar`n med början i detta nummer.  
 
Alla i Måttsund som har en historia eller berättelse att delge är mycket 
välkomna. Historien eller berättelsen kan berättas med namn eller anonymt, 
inget namn anges då berättaren vill vara anonym. Det är inte enkelt att 
skriva ner en historia eller berättelse i text, det blir ju heller inte enklare när 
berättelsens poäng berättas på ”bondska”.  
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Vi som jobbar i redaktionen hjälper mer än gärna till att 
skriva texten, berätta den för någon av oss så hjälps vi åt att 
skriva ner den. Måttsundar`n bjuder i detta nummer på två 
historier, den första har skickats in anonymt och den andra 
bjuder Olle Hermansson på. 

 
 

SÅ GICK DET TILL……. 
Tidigare hade Konsum butik i Måttsund. Varje år hölls ett ”Konsummöte” 
där medlemmarna fick framföra synpunkter, både ris och ros. 
På ett av dessa möten begärdes ny kyldisk till butiken. Konsums 
representant var föreningschefen som något nedlåtande påpekade att detta 
skulle framföras till medlemsråden eftersom det i ingick i deras uppgift att 
föra sådana frågor vidare till föreningsledningen. 
En medlem begärde då ordet och påpekade följande: Medlemsråden i 
Konsum kan man likna med bröstvårtorna på en karl, någon funktion har 
dom men ingen vet vilken. Butiken fick sin nya kyldisk 

Anonym 
Båtbyggar`n 
Min farfarsfar lär ha varit en duktig båtbyggare. Båtarna byggde han i 
trösklogen bakom ladugården. Vid ett tillfälle tittade ett par granngubbar in 
för att se på när han jobbade med båtbyggeriet, följande resonemang 
uppstod: 
 
- jè söi at do håll a bigg in baat 
- jå 
- men huri veit do huri baatn sko söi eot ner´n e fela da? 
- he e ånt so svårrt, hån hä je inì skålln 
- ja, da ere jo öngen konscht, da ere jo bara sticcht eot aren djöno oira o råo 
 
Översatt på det svenska språket: 
- jag ser att du håller på att bygga en båt 
- jo 
- men hur vet du då hur båten ska se ut när den är färdig? 
- det är inte så svårt, den har jag inuti huvudet 
- ja, då är det ju ingen konst, då är det ju bara att sticka ut årorna genom 
öronen och ro 

Olle Hermansson 
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Nya i byn 

 
 
Nja, inte så nya. Vi flyttade hit i juni i fjol.  
 
Vi, det är familjen Ebenfeldt/Borg som består av mamma Emma, pappa 
Henric och barnen Jasper och Judith som blir 4 resp. 2 år i slutet av 
sommaren. 
Vi flyttade från Björkskatan till Skogsbrynet 11 (Arn) och här har vi det 
jättebra. Ett fint hus med härlig tomt, trevliga grannar och barnen har 
många kompisar runt omkring. 
Nu har vi sommarlov men annars går barnen på förskolan, Henric jobbar 
just nu både på Hardtech samt turbåten MS Laponia. Emma jobbar (som de 
flesta barnfamiljer vet) på Måttsunds förskola.  
 
Varför Måttsund? Tja, det valet var inte så svårt. Ett hus på landet har varit 
drömmen i flera år så när tillfälle gavs så slog vi till. Dessutom har Emma 
lite ”rötter” här i byn. Hennes morfar Yngve Hermansson är från 
”Hermanosch” och mormor, Alette Oscarsson, var från ”Läx”, där nu vår 
”moster” Adéle bor. 
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Folkmängdsuppgifter 2007 
 
Folkmängden i Måttsund 
Vid årets början   803 
Födda    6 
Döda    3 
Inflyttade    54 
Utflyttade    78 
Vid årets slut    782 
 
Födda 2007 
2007 03 14 Nygren Tova Linnea                   Långbackavägen 47 
2007 03 18 Westerberg Karl Ville Johan               Gultmalvägen 25 
2007 04 27 Söderlund Johan Andreas Bernard    Engströmsvägen 23 
2007 05 07 Berglund Nils Olof Johannes           Yrvädersvägen 17 
2007 09 29 Jönsson Natalie Kristina                Kläppvägen 33 B 
2007 11 11 Stråhle Kent Arvid Leo                Kläppvägen 27 
 
 
 
 

 
 
Frän vänster: Leo Stråhle, Ville Westerberg, Tova Nygren och Andreas Söderlund. 
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Döda 2007 
2007 02 21 Nordberg Johan Harry             f. 1941 06 14 
2007 03 22 Karlsson Ulf Sixten             f. 1945 06 08 
2007 05 05 Backman Nils Gunnar Sixten     f. 1919 07 26 
 
Måttsunds äldsta 2007 
1914 02 17 Nordström Jenny Sofia             Kallviken 29 
1919 11 19 Wallström Nils Gottfrid             Måttsundsvägen 251 
1920 11 18 Johansson Nils Börje             Sörsundet 64 
1921 04 02 Wallström Ruth Elin             Måttsundsvägen 251 
1921 11 11 Backman Marta Margareta         Långbackavägen 37 
1922 02 23 Nilsson Erik Gustav Roland    Måttsunds byaväg 246 
1922 03 08 Karlsson Anny Cecilia              Långbackavägen 2 
1924 05 06 Öhman Gösta Gerhard F.        Midskogen A 
1924 05 09 Sundström Nils Anders             Måttsundsronningen 11 
1924 06 11 Hjalmarsson Astrid Maria             Långbackavägen 7B 
1924 09 01 Öström Saga Alfhild             Rinnelvägen 2 
1925 03 18 Oskarsson Stig Lennart             Måttsundsvägen 731 
1925 03 18 Andersson Per Sigvard             Långbrovägen 13 
1925 10 15 Dahlberg Paul Abraham             Kläppvägen 6 
1926 03 07 Nilsson Per Folke             Alviks Äldreboende 
1926 10 17 Sundström Dagny Evelina            Måttsundsronningen 11 
1927 08 26 Sundbom Rut Gunvor             Måttsundsvägen 702 
1927 10 19 Nilsson Inga-Britt             Måttsunds byaväg 246 
 
Av dessa har under 2008 följande avlidit. Nils Wallström död den 17 
februari och Gösta Öhman död den 7 maj. 
 
 
 
Belysning 
Vid nätverksträff i Antnäs den 24 april diskuterades belysningsproblem i 
byarna. En sammanställning ska göras och överlämnas till Luleå Kommuns 
beslutsfattare. För Måttsunds del har framförts följande områden:  
 
Måttsunds byaväg/ Kurvan, Sörbyn och Rinneln. Finns det fler belysnings-
problem i Måttsund? Lämna dina synpunkter till Intresseföreningens 
styrelse. 
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INFÖR MÅTTSUNDSDAGEN 
Den 23 augusti 

 
I år planerar vi att ha LOPPMARKNAD på Måttsundsdagen.  

Du som har saker som du gärna kan undvara vill vi i 
Intresseföreningen ta till försäljning. 

Den vinst som blir går till föreningens arbete och kommer 
alltså byn till del. 

 
Du kan lämna dina saker i Medborgarhuset 

Den 15 – 16 augusti mellan kl. 15.00 – 17.00 
Du får gärna prissätta dina föremål själv. 

Inga kläder tas emot. 
Birgitta Ahlman 

 
 
 
 
 
 
 
 

Du som är intresserad av tidigare utgåvor av Måttsundar'n, de flesta finns. 
De kostar 20 kr per styck. Tala med Nisse eller Ingrid. 


