
 
 

Nådagubbens intresseförening årets segrare i byakampen 
(Rökå) Kampen mellan de fyra lagen var 

mycket jämn och slutade på 14 poäng för 
det segrande laget från Nådagubbens 
intresseförening. På andra plats kom 
Asplidens byaförening med 13 poäng och 
Rökås båda lag hamnade på 12 respektive 
11 poäng. Rentjärn hade lämnat ”walk 
over”. Tävlingen gick i lekens tecken och 
handlade om samarbete och klurighet. 
Bland annat gällde det att bygga ett så 
högt torn som möjligt av små träknobbar i 
olika storlek och att skriva en hejaramsa 

om sin by. Bästa hejaramsan framröstades 
av publiken och det var här Nådagubbens 
intresseförening tog hem de flesta poängen 
och därmed segern.  

Priset i tävlingen utgörs av en inteckning i det vandringspris som instiftades av Rökåpedagogen 
förra hösten. Den byaförening som först fått tre inteckningar i den blir ägare. Vandringspriset 
består av en snidad träfigur med namnet ”Sammel-Larsa”. Enligt den muntliga traditionen var 
han den förste inbyggaren i Rökåbygden. Efter noggranna efterforskningar har det visat sig att 
namnet, som inte gått att finna igen, förmodligen var en sammanblandning av flera personer. 

Initiativtagare och inbjudare till årets höstfest, liksom förra året, var Rökåbygdens byaförening. 
Tanken bakom är att skapa nya mötesplatser och möjligheter för boende inom södra delen av 
Malå kommun att träffas när skolan och butikerna inte längre finns. Och framför allt, för att 
tillsammans hitta möjligheter som skapa förutsättningar för överlevnad och öka 
attraktionskraften för den här delen av kommunen. 

Under eftermiddagen fanns också möjlighet att gå 
en annorlunda tipsrunda - ett 
Riksmarschenarrangemang. Det gällde att identifiera 
de olika byaföreningarnas ordförande, kassör och 
sekreterare fotograferade bakifrån. Bland dem som 
lyckats pricka in alla rätt drogs tre vinnare. Barbro 
Hedström tilldelades ett presentkort från 
Nådagubbens intresseförening med gratis förplägnad 
på Nådastöten i mars, Margareta Renström fick ett 
presentkort till takofesten i Rentjärn nästa helg och 
Birger Tjärnlund ett presentkort till sopplunchen i 
Rökå 1 december. 

Barnen hade även engagerats och gjort ett antal 
frågor till en tipsrunda som besökarna fick besvara 
under pausen före middagen. 

 

 

Vinnande laget.  Anna-Stina Svedberg, Sven-Gustav 
Lundström och Ulla Lind med sitt tornbygge. Foto: Lars-
Göran Hultmar 

Barbro Thelander, Beatrice och Rut Nyman, Karin 
och Karl-Henrik Hultmar funderar över ett av  
tipsrundans  fotografier. Foto: Lars-Göran Hultmar 



Efter middagen, som samlat ett 60-tal, 
fick gästerna njuta av skön sång av Lotta 
Biström och Yvonne Forsgren, Malå. På 
deras repertoar fanns allt från visor av 
Evert Taube och Dan Andersson till en 
modern psalm. För ackompanjemanget 
svarade Ingemar Boman, Lars-Göran 
Hultmar och Bertil Morén.  

Arrangemanget genomfördes i 
samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan. 
  Inga-Britt Hultmar  

Lotta Biström och Yvonne Forsgren svarade för kvällens underhållning. 
Foto: Inga-Britt Hultmar  


