T Ä F T E

TUREN

Det finns mycket att berätta om Täfteå. Med god hjälp
av Umeå OK och Original (som tryckte detta blad) berättar
nu Täfteå IK:s skidsektion om byn och dess historia.
Med kartans hjälp – på baksidan av detta blad! – har vi 		
ringat in tio kontroller som är väl värda ett besök. 			
Till varje kontrollpunkt hör dessutom ett foto (se nedan) 		
och en textsnutt (till höger).

För att delta i Täfte-Turen gäller det att para ihop bilder och
texter med rätt kontroll utan att gå in på privat tomtmark!
En del kontroller är lätta, men det finns knivigheter också!
Du som vill lära dig mer om byn och byns historia köper
naturligtvis Täfteå-konstnären Carin Hedlunds Täfte-häfte
på ICA Nära i Täfteå!
Täfte-Turens foton är tagna i mitten av maj 2014

Detta blad kan även skrivas ut från: www.skoj.info/tafteturen14.pdf

I

		 Täfteå fick sitt första 		
		 elljusspår 1976 – en
slinga på 2,3 km. 20 år senare
fick slingan på 1,5 km också
belysning – till stor glädje för
idrottare och motionärer.

II

Elektriciteten kom till
Täfteå kring 1920. Då
slogs strömmen på till några
få hushåll – och bara på vintern! Ström i byns utkanter var
då en isolerad företeelse.

III

De som satsar på 		
idrott siktar högt –
när skolan i Täfteå fick sin
första gymnastiksal 1969
hamnade den på andra
våningen i detta hus.

IV

Sittplatser finns det
många på Täfteborg – men där vill väl ingen
vara bänknötare? Då är det
kanske roligare att sitta på
skolbänken i Skolskogen?

V

Liten, Limming och Krok
hette tre soldater med
torp i Täfteå för 200 år sedan.
Av dem syns inte mycket idag.
Soldatrotena ersattes av regementen i början av 1900-talet.

VI

Täfteå visar vägen 		
		 både sommar
och vinter – många kilometer
skoterleder går genom terrängen och leder till metropoler 		
i när och fjärran.

VII
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En stuga vid havet
borde vara en dröm
för alla? Men fina stugor vårdas
inte lika ömsint av alla – en del
skadegörelse är faktiskt uppåt
väggarna. Det tycker nog alla?
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F

Täfteås gamla 		
fiskare kände
sig hemma över hela Kvarken.
Hemmavid hände det också
att de hade fisketur i Abbarrkammarn.
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Du som vill delta i utlottningen av priser i TäfteTuren lämnar lösningen till ICA Nära Täfteå

J

senast den 21 oktober 2014. DET KOSTAR 60 KR.

Lärarinnan på 20-		
talet hade långt att
gå till skolan i byn. Av hennes
hem syns än idag spår av husgrund och matkällare – och
kanske t o m en hälsobrunn!?

X

På gammalt täftemål 		
lät å och ö ganska lika –
Rovögern blev därför ofta Rovågern – men ord som slutar på
-öger är oftast en holme eller ö,
så visst känns Rovögern rätt?
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Fyll i vilka foton och textsnuttar som hör till
respektive kontroll. Fotona har en svensk
bokstav och texterna en romersk siffra.

Lämna lösningen senast 21 oktober 2014
i kassan på ICA Nära Täfteå. Det kostar 60 kr
att delta i utlottningen. Fina priser utlovas!
Vinnarlistan publiceras på Umeå OK:s och
Täfteå IK:s hemsidor i slutet av vecka 45.
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LÖSNING, TÄFTE-TUREN 2014
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Adress ............................................................................................
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