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JULBORD
Hembygdsgården
Lördag 10 dec kl. 18.00
JULMARKNAD
SUUPALO
HEMBYGDSOMRÅDE
LÖRDAGEN DEN 6 DEC
KL. 10.00 - 16.00
TOMTEN BESÖKER
OSS KL. 12.00

Välkommen att boka
ring 0981-100 50
senast den 3 dec

God Jul & Gott Nytt År
Önskar Vi Till Er Alla

SERVERING AV JULGRÖT
OCH SKINKSMÖRGÅS
NI SOM VILL HA BORD
OCH PLATS FÖR
MARKNADSSTÅND
KONTAKTA 0981-100 50
ELLER 070-225 71 60
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

CAFÉ SUUPALO
Stängt jan & feb 2015
Välkomna tillbaka i mars.
Vi ser gärna att fler ställer upp
och håller vårt cafe’ öppet under
onsdagarna. Är du intresserad så
hör av dig till någon i styrelsen.

Välkommen till Suupalo
Tisdag den 17 feb 2015
Vi firar Fettisdagen även kallad
semmeldagen, fastlagstisdagen
och fettisdag.
Vi serverar Bruna bönor med
fläsk mellan kl. 10.00—17.00

Årsmöte
Vittangi Hembygdsförening
håller årsmöte Fettisdagen
17 feb 2015 kl. 19.00.
Vi bjuder på semla & kaffe
Välkommen

Väg byggen i Vittangi området 2013-2014.
Malmtransporterna från Kaunisvaara till Pitkäjärvi, Svappavaara har kört genom Vittangi. Vittangiborna
har fått säga sitt om genomfarten och nu är den i stort sett klar några justeringar kommer att åtgärdas
till sommaren 2015. Vägen Svappavaara – Vittangi är klar åtta metersbredd, mjuka fina kurvor och en
bra anslutning till E10 i Svappavaara. Från Vittangi till Merasjärvi är en liknande väg och till Masugnsbyn är vägen bitvis åtgärdad. Hus i Vittangi som står nära vägen har fått isolerade fönster mot buller.
Förbifart Vittangi påbörjades i höst och en del av den grävdes. Northland tvingades lägga gruvan i malpåse på grund av de dåliga malmpriserna, så vägbygget stoppades. Malmbilarna med 90-tons totalvikt
har gått på den nya vägen genom byn mycket bra, fördömligt mot alla utländska långtradare som inte
håller hastighetsgränserna. Sista malmbilen lämnade Kaunisvaara måndagen den
14 oktober. 240 man fick gå från Northland och 191 hos Cliffton som skött transporterna av malmen.
Vi hoppas att en lösning på gruvans fortsättning kommer snart, det är ett måste för Pajala och Tornedalen. Det som vi i Vittangi tycker är bra med genomfarten är ny gatu belysning, gång- och cykelväg
från Puolisjoki till Vårdcentralen och efter Kiruna vägen till OKQ8, är byggda efter nära 40 års påtryckningar från Vittangis politiker och intresseorganisationer har kommit till stånd. Vad har allt detta kostat?
Preliminärt c:a 25 miljoner kronor! Tack för den fina ”bygatan”! Vägen Rv395 och E45 har särskilda
bestämmelser om plogning och halk-bekämpning som inn bär att salt kommer att spridas, det gillar
vi inte. Vi ser fram mot att det är vita vintervägar! SUPTALLEN, Ryyppötalli, Tupsumänty, ny rastplats
med toaletter, belysning och stora parkeringsplatser har under sommaren-hösten färdigställts. Nu
gäller det att gästerna håller ordning, allt som man har med sig för rastning, soporna kan man väl orka
ta med sig! Detta har kostat 6 milj. kronor. Tack Trafikverket! Genomfarten och rastplats Suptallen kommer att invigas av Trafikverket under våren 2015 med en liten fest! Lite historik:
Vintervägar fanns med Vittangi som navet mot Jukkasjärvi, Enontekis, Pajala och Gällivare redan på
1700-talet. Den första vägen som gick att köra sommartid med häst och vagn kom från Pajala år 1877.
Kärrväg mot Svappavaara-Gällivare kom till 1899. Först 1926 byggdes vägen mellan Svappavaara –
Kiruna. De första bilarna kom till Vittangi på 1920 talet och samtidigt började turbilen Gällivare-Svappavara-Vittangi trafiken. I dag är det många turbussar som går genom Vittangi mot Kiruna- Karesuando-Haparanda och bussar på väg mot Nordkap. En centralort för trafiken på Nordkalotten!
Hur får vi stopp på turistbussarna som kan lämna några kronor till byn? Alla föreningar och affärer i
samverkan, då kan vi göra något för byn!
											alf josefsson

FARS DAG på SUUPALO 2 november 2014.
Det har blivit tradition att fira Fars dag med gudstjänst på Suupalo,
söndagens tema var ”Samhällsansvar”.
Församlings herde Anna Kuoksu höll gudstjänsten och kantor Eva Holma spelade.
Högtiden hölls i Wikmansgården och den var fullsatt. Det är kanske lättare att gå på
friluftsgudstjänster än till kyrkan,
det är många som säger att det är ingen tröskel men till kyrkan är
tröskeln hög. Samhällsansvar är ett vitt begrepp.
Anna hade en mycket bra predikan över ämnet.
Det gäller oss alla som det står i psalmen som vi sjöng.
Jag behövde en nästa, var Du där.
Jag var hungrig och törstig, var Du där.
Jag var frusen och naken, var Du där.
Jag behövde din hjälp, men var Du där.
Du kan resa långt bort, och jag är där.
Varken tro eller ras eller namn sätter gränser. Jag är där.
Det var många tänkvärda tankar vi fick med oss.
Vi har en hel del asylsökande i Vittangi och i Kiruna träffar vi på
tiggare som sitter och fryser och hoppas på att vi lägger en slant
i deras pappersmugg. Då bör vi tänka på vårt samhällsansvar.
Det var det som Anna talade om för oss och som stod i texterna för dagen som lästes
på finska av Reeta Kasurinen, det är bra att få höra texterna på så fin finska. En psalm
som vi sällan sjungit är psalmen 792 den har också många tänkvärda ord: Låt mig
höra din röst på bussen en novembermörk morgon i stan, lär mig se dina ögon i vimlet en lördag på köpcentrumsplan. (Köpcentrumen som blivit våra nya ”helgedomar”).
Verserna som följer kan ni läsa i psalmboken men en rad ur sista versen lyder så här:
Förlåt mig min präktighets otro. Förlåt mig min ohörsamhet-. Efter gudstjänsten var det
kyrkkaffe och tårta. Under och efter kaffetåren så hade vi många livliga diskussioner om
Annans predikan och
svårigheterna för dem som flyr från krig, sjukdomar och fattigdom.
Alltid faller ett frö i god jord.
Tack Anna, Eva och alla som hjälpte till, vi kommer igen.

									alf josefsson
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Ordförande har ordet.
Har precis upptäckt att snart är även det här året till ända.
Det går fortare och fortare ju äldre man blir. Det kanske har att göra med att man
själv har blivit lite långsammare. Under sommaren har vi på prov, hyrt ut vårt cafe’.
Det har uppskattats av både bybor och turister, att vårt cafe’ har varit öppet varje dag
under ett antal veckor. Styrelsen ser över om man även kan göra något nästa sommar. Hör av er om ni har några förslag eller synpunkter på sommarverksamheten.
Under sommaren och hösten har det varit en hel del aktiviteter på Suupalo, och vi
har tyvärr inte hunnit med det som var planerat. Det var bl.a. tänkt att hinna måla om
Suupalo, men vi hann med endast framsidan. Man måste dock ha i åtanke att allt
arbete som görs är frivilligt, och sommaren är en hektisk tid för alla.
Som alla känner till så har malmtransporterna genom byn upphört, och det märks
tydligt att det har blivit mycket lugnare med trafiken genom byn. Mycket kringtrafik
har även upphört p.g.a Northlands gruva är lagd på is. Arbetet med Vittangi förbifart
är vilande och det återstår att se vad som händer i framtiden.
Mycket tragiskt för alla drabbade!
Till sist ett stort TACK, till alla frivilliga
som ställt upp för Hembygdsföreningen under det gångna året.
God Jul och Gott Nytt År önskar jag er alla!
Per-Olof
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