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En härlig tid på året är i antågande, 
först julhelgen och sedan många da-
gar med snö och möjligheter till ut-
omhusaktiviteter. Det krävs så klart 
en hel del jobb också. Denna snö ska 
ju skottas bort från våra uppfarter, 
garageplatser och vägar men om man 
bortser från det, så är vintern en fan-
tastisk tid i vår älvdal. Om jag, trak-
torn och plogbilen samarbetar med 
att ta bort snön från vår gård och väg 
så går det mycket lättare. Så räds inte 
för att be om hjälp, köpa tjänster 
lokalt och ta fart och gasa när det 
behövs.  
 
Jag är född och uppvuxen i Gunnars-
byn och har i ungdomsåren testat på 
att bo både i Luleå och Boden men 
när det var dags att bli föräldrar så 
valde min man och jag att flytta till-
baka till Gunnarsbyn, vilket vi aldrig 
ångrat. Förutom maken Erik består 
min familj av barnen Johan 23 år, 
Linnea 21 år, Emma 16 år samt hun-
den Melker.  
Ett brinnande intresse för motorsport 
hos mina föräldrar har präglat min 
uppväxt med åtskilliga dagar på folk-
race och rallycrossbanor i Sverige. När 
jag var 15 år började min egen karriär 
inom motorsporten. Jag tävlade några 
år i svenska mästerskapet i rallycross 
och lyckades ta hem ett SM-silver. 
När jag, gravid med mitt första barn, 
gjorde en ordentlig avåkning på en 
tävling  
i Hedemora så valde jag att lägga 
rallycrosskarriären på hyllan. Jag 
minns den tävlingen särskilt väl. Det 

var den nästsista deltävlingen för 
säsongen. Skulle det bli guld eller 
silver detta år var frågan? Det gällde 
att få en så bra placering som möjligt, 
för flest poäng totalt vinner ju. Jag var 
alltid extremt startsnabb och så var 
jag även denna gång men faktum var 
att det precis innan start hade bör-
jade ösregna och det innebar att med 
facit i hand så skulle jag ha bromsat 
betydligt tidigare än jag gjorde i första 
kurvan. Jag fick ingen styrning i kur-
van utan körde rätt nerför ett stup. 
Allt slutade dock lyckligt och bilen 
kunde bärgas från platsen. 
 
Jag tänker att livet för mig är lite som 
en tävling på en rallycrossbana. Jag 
gillar att testa nya saker, utmana mig 
själv, våga gasa, bromsa eller backa 
och göra om. Numera gasar jag gärna 
i andra sammanhang, det bästa jag 
vet är skoterkörning med familj och 
vänner. Att sätta mig på skotern och 
köra flera mil i ett snölandskap för att 
upptäcka nya platser och miljöer ger 
mig sådan energi för kropp och 
knopp. Jag gillar aktiviteter med fart 
och fläkt och utövar träning av olika 
slag såsom styrketräning, löpning och 
promenader. Sedan flera år leder jag 
gruppträningar på gymmet. Jag åker 
även en del utförsåkning, om än mera 
sällan just nu.  
I fem år har jag haft förmånen att 
jobba som verksamhetsledare på 
Råek. Att få vara med och påverka, 
driva och stimulera bygdens utveckl-
ing är verkligen ett fantastiskt roligt 
jobb. Det som slår mig hela tiden är 

att det finns så många engagerade 
bybor som alla gör Råne älvdal till en 
fantastisk plats att leva på. Ett starkt 
och spännande näringsliv bidrar till 
att det skapas fler arbetsställen på 
orten och inflyttningen ökar. 
Lugnet och tystnaden som vi har här 
är så avkopplande och rogivande, det 
är en ynnest att kunna leva så. Samti-
digt så finns det gott om möjligheter 
att kunna ta del av en gemenskap i 
området. Här finns ideella föreningars 
utbud, kyrka, biograf, gym, lanthan-
del, caféer, restaurang, hotell, skola, 
förskola, fina badplatser, skidspår och 
skoterleder. Ja listan kan göras lång.  
 
Jag vill avsluta med att säga: tillsam-
mans är vi starka! Se till att göra det 
du kan för att bidra till att fortsätta 
utveckla Råne älvdal. Se till att handla 
lokalt, vare sig det är livsmedel, tjäns-
ter eller kultur. Det berikar vårt om-
råde. 

Jenny Engström bor i Gunnarsbyn och 
arbetar som verksamhetsledare på 
Råek. 

Utgiven av: Råek (Råne älvdals 

rådet i Gunnarsbyns  församling 

ek. förening) 
 

Adress:  Hallonvägen 15 

  961 97 Gunnarsbyn 
 

Telefon:   0924 213 59  
 

Hemsida: www.raek.nu 

Redaktör:  

Anna Johansson justnu@raek.nu 

 

Ansvarig utgivare:  

Jenny Engström, jenny@raek.nu 

 

Tryck: Luleå Grafiska AB 

 

Upplaga: 1100 ex. 

Utgivningsplan: 4 gånger/år  

(vår, sommar, höst, vinter) 
 

Delas ut till boende i byarna kring 

Gunnarsbyn och Niemisel och skickas 

till övriga medlemmar i Råek. Finns 

även på Gunnarsby Lanthandel, Niemi-

sels Livs och Råneå Medborgarkontor. 

 

Nästa manusstopp: 4 februari 2020 

 

Påverka tidningens innehåll 
 

Mejla in bilder och texter till justnu@raek.nu 
 

Bidra med foton tagna i Råne älvdal och  
rapportera om händelser som berör bygden! 

 

Av utrymmesskäl förbehåller redaktionen sig rätten  
att redigera insänt material 

 

Lösgöra hus 
 

Flera familjer är intresserade av boende! 
 

Låt oss hjälpas åt att få kontakt med  
fastighetsägarna av de hus som ingen bor i 

 

Har du tips om försäljning eller uthyrning av hus?  
Vet Du någon som vill köpa eller hyra? Kontakta Råek! 

 
Älvskolan uppträder med Luciatåg  

Fredag 13 december kl. 12.00 i Gunnarsbyns kyrka 
 

Efteråt säljer eleverna fika i församlingshemmet. 
Risgrynsgröt serveras före Luciatåget, från kl. 11.00.  

 

 Räds inte för att gasa! 
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Du som bor i Råne älvdal eller är medlem i Råek men inte får denna tidning utdelad - hör av Dig! 

Gunnarsbyns secondhand 
 

måndag  15.00-18.00 
torsdag   10.00-14.00 
 

Servicepunkten 
 

mån-tors 09.00-15.00 
fredag 09.00-12.00 

Återvinningscentralen 
 

måndag  10.00-19.00 
torsdag      07.00-16.00 

 

  
 

Fixartjänsten är en kommunal service till medborgare i Bodens kommun som har fyllt 70 år och behöver      
vaktmästarhjälp. Syftet är att förebygga skador och ohälsa hos äldre personer som bor i eget boende.  
 

Ring Råek/Servicepunkten! Telefon 0924 213 59 

Fixar’n - i förebyggande syfte 

Exempel på saker Fixar’n hjälper till med: 
 

 Montera och kontrollera brandvarnare. 
 

 Kontrollera trygghetslarm och byte av batteri. 
 

 Ordna mattkanter och fästa sladdar. 
 

 Byta glödlampor, proppar, batterier och smörja lås. 
 

 Hjälpa till att ta ner saker från höga skåp, hänga upp 
eller ta ner gardiner och rullgardiner. 

 

 Hänga upp tavlor, lufta element och flytta mindre 
möbler i bostaden. 

 

 Hämta och lämna saker i vinds- och källarförråd. 
 

 Sandning och lättare snöröjning vid farstukvist eller 
balkong. 

Exempel på saker Fixar’n inte hjälper till med: 
 

 Arbeten som kräver yrkeskunnig hantverkare, som 
EL och VVS. 

 

 Trädgårdsarbete och snöskottning. 
 

 Fönsterputsning. 
 

 Arbeten som normalt ingår i hemtjänst som till ex-
empel städning, tvätt och matinköp. 

 

Vad kostar det? 
 

Om hjälpen tar kortare tid än 30 minuter kostar det 
ingenting. Om hjälpen tar längre tid, så betalar Du 75 
kronor per påbörjad timme.  
 

Betalning sker genom faktura 

Detta gäller för närvarande endast boende i Bodens kommun.                    
Bor Du i Luleå kommun kontaktar Du Råneå Fixar’n 0924 575 73. 

 

  
Uthyrning av släp 

 

Perfekt för flyttlasset 
eller förrådsrensningen! 

Råek kör hem  
dina matvaror  

  

 Utkörning tisdagar och fredagar 

 Beställ senast kl. 18.00 dagen före 

 Minimumavstånd 3 km 

 Minimumbelopp 200 kr 

 Kontant betalning eller via bankgiro 

Utkörningsavgift:  

20 kr - över 65 år 

100 kr - under 65 år 

Ring lanthandeln och beställ dina varor:  0924 210 10 

Pris: 300 kr/1-6 tim 
 500 kr/dygn 
 700 kr/helg (fre-sön)
 1500 kr/vecka Ring Råek:  0924 213 59 

Mått:  Längd: 300 cm 
  Bredd: 160 cm 
  Höjd:   125 cm

 Om du vill skänka grejer när buti-
ken är stängd kan du lämna utan-
för eller inne på Råeks kontor. 

Utvecklingen av Malmens väg som besöksmål 
Projektet startade våren 2019 och ska med projektme-
del från Jordbruksverket och Leader utveckla Malmens 
väg som besöksmål. 
 
I projektet ingår bland annat en upprustning av vinter-
leden för sträckan Strömsund-Vuoddas, utveckling av 
digital karta för leden, ställplatser för besökare, upp-
byggnad av en ny rastplats, se på framtida drift- och 
finansieringsmodeller och även ta fram en utvecklings-
plan för sommarleder som ett komplement till vinterle-
den.  

 
Under sommaren 2019 har upprustningen påbörjats 
med flertalet broreparationer, röjning av delsträckor 
och uppsättning av skyltar/kryss. Inledande arbete 
med den digitala kartan, arrende för den nya rastplat-
sen intill Stor-Lappträsket och mycket mer är påbörjat 
och arbetet kommer att fortsätta fram till hösten 2020.  

Syftet med projektet är att tillgängliggöra älvdalen och 
naturen under hela året för både lokalbefolkning och 
turistverksamhet.  
 
Har du frågor eller funderingar kring projektet          
kontakta Oskar  på 072 206 81 82 eller oskar@raek.nu 
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Välkomna till bygden och grattis! 

 Kvarnå förskola i Niemisel är en 
fristående förskola i Råne älvdal 
dit alla, oavsett hemkommun, är 
välkomna att söka in sina barn.  
Att ha sitt barn på en fristående 
förskola som denna innebär att 
vara en del av en välorganiserad 
pedagogisk verksamhet med närva-
rande pedagoger, där även rektorn 
jobbar tillsammans med barnen.  
 
Maten tillagas från grunden med 
närproducerade råvaror och hållbar 
utveckling i fokus. Vi jobbar för att 
barnen ska få utvecklas i en lugn 

och trygg miljö där vi tar hänsyn 
till individers behov och ser allas 
olikheter som berikande.  
 
Vi jobbar aktivt med integritet och 
demokrati. Förskolan strävar efter 
en bra samverkan med vårdnadsha-
vare och det finns möjligheter för 
dem som vill att engagera sig och 
vara delaktiga i verksamhetens 
utveckling. 
Vår profil är Natur, Äventyr och 
Skapande. Vi vistas mycket ute i 
naturen, där barnen får möjlighet 
att leka, utforska och röra på sig.  

 
Vår vän Kotte, en sagofigur från 
den magiska skogen, kommer re-

gelbundet på besök och lockar med 
oss på äventyr!  
 
Vi går minst en gång i veckan till 
gympasalen där vi rör på oss, leker 
och på ett medvetet sätt utvecklar 
motoriken. I förskolans innemiljö 
finns många olika platser där bar-
nen har möjlighet att leka, utforska, 
skapa och konstruera. Läshörnan 
erbjuder läsning, språkträning och 
är en lugn plats för återhämtning. 
 
Vi jobbar utifrån förskolans läro-
plan, Lpfö18. I år jobbar vi med 

naturvetenskap och teknik, där vi 
tar hjälp av Babblarna som har 

flyttat in på vår förskola! 

 
 
 
En förskola för alla i Råne älvdal! 

Kvarnå förskola i Niemisel 

Familjen Olesen från Niemisel har fått tillök-

ning av dottern Ellen i våras.  

Lilla Elsa med 

storasyster 

Emma från 

Sörbyn. 

 

 

Roger Lars-

son har flyttat 

till Niemisel.  

Elvy 10 månader i Norra Norrgren med föräldrarna 

Andreas Drugge och Britta Jakobsson  

Torbjörn och Carina Lövgren i Fällträsk 
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Niemisel med närliggande byar blev utsedd till Årets 
bygd i Luleå kommun 2019. Priskommittén kom på idén 
att satsa prissumman om 15000 kr på Bygdeturen, för 
att uppmärksamma hela Niemiselsbygden.  
 
Det utsågs tio kända och okända platser runt om i byg-
den och en broschyr med karta till platserna togs fram. 
På varje plats fanns en skylt med lite historia och en 
kod. Besökte man alla platser fick du ihop segerme-
ningen ”Vi är alla Niemiselare och stortrivs i våran 
bygd”. ´ 

 
Initiativet Bygdeturen 
möttes av positiva till-
rop och intresset har 
varit stort. Vi tror att 
över hundra personer 
har deltagit. Vid prisut-
delningen hade ett 60-
tal personer lämnat in 
tävlingstalongen. Den 
yngsta deltagaren var 4 
år och den äldsta 81 år, 
vilket visar att Bygde-
turen var en tävling för 
alla.  
 

Vid prisutdelningen 
tog priskommittén 
även tillfället i akt 
och utsåg Årets Ni-
emiselare, Hillevi 
Sandström. Hillevi 
är vår landsbygds-
hjälte, tack vare 
hennes goda om-
sorg har vi en affär 
som tillhandahåller 
allt även ett brett 
serviceutbud. Ni-
emiselsbygden hade 
inte varit densamma 
utan Niemisels livs.  

Bygdeturen Niemisel och Årets Niemiselare 

Älvens hus 25-års jubileum  

Den 5-6 oktober firade bygdegår-
den Älvens Hus i Niemisel 25-års 
jubileum. Helgen bjöd på soligt och 
vackert höstväder och många be-
sökare båda dagarna.  
Det bjöds på fika, provbakning av 
klådda i bagarstugan. Loppis för 
Världens barn. 
 
Konstutställning med fantastiska 
tavlor av Hans Englund, Råneå 
(mest känd för alla isdjur han skap-
at i Luleå Kommun).  

Även Gunvor Sundqvist Niemisel 
och Inga-Britt Johansson Forsnäs 
ställde ut sina verk. 
Elsa Strand Melderstein – vackra 
stickade vantar. Eva Rensfeldt Lu-
leå/Niemisel – keramik 
samt Pontus Johansson Råneå Ri-
ver – Instagramutställning. 
 
Linnea Kolding Sunderbyn höll fö-
reläsning. Hon berättade om sitt 
företag ”Dogs of Hope” som räd-
dar, rehabiliterar och omplacerar 

hundar. Efteråt så gick ett 10-tal 
hundägare med sin hundar en 
flockpromenad med Linnea. 
Helgen avslutades med gudstjänst 
av Råneå församling med kh 
Kimmo Sulila. Kollekten skänktes 
till Världens barn. 
 
Tack ALLA ni som kom……. hälsar 
En glad och nöjd bygdegårdsför-

eningJ 

Framsidan till broschyren för  
Bygdeturen 



6 

 VA-rådgivningen hjälper fastighetsägare med frågor om 
enskilt avlopp och vatten. Som följd av gjorda, på-
gående och kommande avloppsinventeringar av en-
skilda avlopp längs Råneå älvdal i Luleå och Bodens 
kommun, finns det behov för rådgivning. Avloppen ska 
fylla dagens miljö- och lagkrav och inte bli alltför dyra 
för fastighetsägaren. Det är också viktigt att tänka på 
dricksvattenkvalitet, vilket alltför ofta är dåligt i en-
skilda brunnar.  
 
Tjänsten är avgiftsfri och teknikneutral och fungerar 
som en länk mellan den enskilde och miljömyndighet-
erna. Du kan få tips om hur man kan söka information 
angående lagar och regler, tekniklösningar och entre-
prenörer och få hjälp med att fylla i avloppsansökan. 
Arbete bedrivs i projektform med finansiering av LOVA-
bidrag från Länsstyrelsen i Norrbottens län samt med-
lemskommuner Luleå, Piteå, Boden och Älvsbyn. 
 
 

Jag heter Arja Kalvas och har arbetat som VA-rådgivare 
i fyrkanten sedan ett år tillbaka. Jag är biolog och har 
jobbat länge med vatten- och miljöfrågor, bland annat 
som VA-rådgivare i Haninge och Nynäshamn.  Du är 
varmt välkommen att kontakta mig helst via e-post va-
radgivning@lulea.se eller via telefon 0920-45 30 00/64 
77 då kan du även boka besökstid antingen i kommun-
huset i Luleå eller Medborgarkontoret i Råneå.  

Råneälvens Trygghetsboende ligger på Skolvägen, i 
centrala Råneå, och består av tretton ettor  
(ca. 35 m2) och tio tvåor (ca. 45 m2) fördelat på tre 
våningar. 
 
Inflyttning beräknas ske från och med början av janu-
ari 2020. Erbjudanden kommer att lämnas baserat på 
kötid. Ställ dig i bostadskön och anmäl intresse för le-
diga lägenheter via www.bostadlulea.se eller telefon 
0920-454599. 
 

Råneälvens Trygghetsboende 

VA-rådgivning i Råneå älvdal 

Ett färdigt förslag till reviderad översiktsplan finns för 
granskning mellan 8 oktober och 8 december.  
Översiktsplanen har flera delar, som program och kartor  
(den digitala översiktsplanen), beskrivning av samråd 
och konsekvenser. 
Översiktsplanen finns att läsa på www.lulea.se/op2020, 
är också utställd i stadshusets entré samt i medborgar-
huset  
i Råneå. 
 
Den nya översiktsplanen kommer att tas upp för poli-
tiskt beslut under våren 2020. 
 
Den digitala översiktsplanen 
Den digitala översiktsplanen visar inriktning för mark 
och vatten till år 2050, och den långsiktiga utvecklings-
strategin för hela Luleå kommun. Här beskrivs de no-
der, stråk, anläggningar och områden där olika typer av 
utveckling kommer att ske. Det ger en bild av föränd-
ring och utveckling på lång sikt och i grova drag. 
Lämna synpunkter i webbformulär på 
 www.lulea.se/op2020 eller genom att skicka brev till 
adress ÖP 2020, Luleå kommun, 971 85 Luleå. 

Utställning av ny översiktsplan 

mailto:va-radgivning@lulea.se
mailto:va-radgivning@lulea.se
http://www.bostadlulea.se
http://www.lulea.se/op2020
http://www.lulea.se/op2020
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Familjeföretaget Pewter of Sweden med hantverk på högsta nivå öppnar snart en ny 
butik i Vittjärv.  
Tillverkningen och den nuvarande butiken kommer finnas kvar i Sörbyn.   
 
Hemsida: www.pewterofsweden.com   
Kontakt: Ingrid Andersson 070-644 03 13 

Vi välkomnar frisören och hemvändaren Åke De-
gerlund till Gunnarsbyn. Han flyttar hit nu i december 
2019. Född och uppvuxen i Gunnarsbyn men utbildad 
och verksam i Härnösand och London.  
 
Han har klippt och friserat kändisar i Los Angeles. Men 
hemlängtan blev för stark så han flyttade tillbaka till 
Sverige och Härnösand efter 17 år i LA. Han återvände 
även till Gunnarsbyn och gästspelade en kort period 
2008-2010, flyttlasset gick sedan vidare till Umeå i Väs-
terbotten där han har bott och verkat till dags datum. 
Han hälsar att han tar emot kunder i huset på gamla 
byavägen 16 och gör hembesök.  
 
Varmt Välkommen Åke! 

Frisör i Gunnarsbyn igen  

Pewter of Sweden i Sörbyn 
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 Säsongen 2019 – funderingar  

 
Det känns som att den här laxfiske-
säsongen bara swishade förbi. Den 
hann ju knappt börja så var den 
slut. Det finns en del att fundera 
på inför kommande år. Nedan föl-
jer en del av saker som hänt under 
året samt resonemang inför fram-
tiden. 

Praktisk fiskevård 

Vi beslutade att göra förändringar i 
reglerna vid Brändbergsfallet. Våra 
kunnigaste tillsyningsmän observe-
rade ett stort antal förmodat fel-
krokade laxar vid fisket nedanför 
fallet. Fiskare sade sig ha fisk på i 
vart och vartannat kast. De som 
fiskade uppmanades då att byta till 
enkelkrok. Resultaten av detta blev 
att antalet hugg minskade till i 
stort sett noll. Det var lågt vatten i 
kombination med mycket fisk som 
troligen var en av orsakerna. 
Eftersom vårt uppdrag handlar om 
fiskevård så tog vi beslutet att in-
föra enkelkrok vid fiske i Bränd-
bergsfallet. 

Laxräkningen 

2.142 räknade laxar passerade 
räknaren. Nytt för i år är att vi 
flyttat platsen för räknaren till 
Aspliden. Orsaken är att det är 
gynnsammare förhållanden med 
mindre eller nästan ingen risk att vi 
missar fisk som simmar förbi i 
skugga av räknaren. Platsen har 
visat sig uppfylla de förväntningar 

som vi hade så att räkningen nästa 
år kommer att ske vid samma 
plats.  

Återställningsarbeten 

Projektet REBORN har genomfört 
arbeten vid Muorka och ned till 
Snasko. I skrivande stund så arbe-
tar man fortfarande vid Muorka. 
Det är länsstyrelsen, Andreas Bro-
man, som leder projektet. En av 
entreprenörerna är Mikael Nilsson 
med företaget Fiskmiljö från Nili-
vaara. Mikael är en rutinerad åter-
ställare med många framgångsrika 
insatser genom åren. Resultatet 
får vi se de kommande åren, men 
vi har förhoppningar om att för-
bättrade lekmöjligheter gör att 
antalet återvändande laxar ökar. 

Frågetecken och framtida utma-
ningar   

Tiaminbristen i våra ekosystem har 
vi tagit upp redan 2018, se tidigare 
nummer av Just Nu. Det är defini-
tivt en fråga som vi fortsatt håller 
koll på. Det kan vara en ödesfråga 
inte bara för laxen utan för många 
andra djur. Önskvärt vore att detta 
tas på större allvar innan det 
kanske är för sent. 
 
Området kring Råneälven är käns-
ligt för ingrepp i den omgivande 
naturen. Läckande skogsdiken, 
som ett exempel, kan förstöra lek-
platser och försämra fiskens möj-
lighet till reproduktion. Vi ser att 
allt större skogsytor i älvens närhet 

har avverkats. Föreningen har ett 
gott samarbete med Sveaskog och 
SCA och vi vet därför att idag följer 
man regelverket, så förhoppnings-
vis ska det inte vara några pro-
blem.  
En vindkraftpark är planerad i älv-
dalen. Byggandet av vindkraftverk 
genererar stora ingrepp i naturen. 
Frågan är hur vi som förening ska 
ställa oss. Samerna är i varje fall 
kritiska till detta. Vi måste skaffa 
mer kunskap och därefter be-
stämma hur vi agerar. 
 
Ökningen av besökare vid älven är 
självklart positiv. En av konsekven-
serna är att det kommer att ställas 
högre krav. En del kan vi hantera 
inom ramen för nuvarande organi-
sation som arbetar på ideell basis. 
Det finns emellertid behov som 
kräver mer professionell hante-
ring. Bortforsling av sopor, ansvar 
för raststugor och kontaktmöjlig-
heter för att nämna några. Fiske-
tillsynen är i behov av en översyn 
när det gäller ersättningsfrågan. I 
framtiden kan vi inte förlita oss på 
enbart ideella krafter utan det 
kanske ska finnas arvoderade till-
syningsmän kombinerat med de 
ideella. 
Vår samarbetspartner Rewilding 
Lapland och vårt gemensamma 
arbet runt Abramsån har tvingats 
till något av en omstart på grund 
av en omorganisation hos Rewil-
ding. Vi har dock förhoppningar   
om att det praktiska arbetet ska 
kunna återupptas till sommaren. 
 
 
 
Urban Sandberg  
Ordförande Degerselsbygdens   
Samfällighetsförening  
Fiskevård i Råne älv. 
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Så var det äntligen dags för den stora dagen på Älvsko-
lan, invigningen av Multiarenan onsdagen den 23 okto-
ber!  
 
Råek sökte och beviljades bygdemedel till en multia-
rena som stod klar i mitten av oktober 2019.  
Multiarenan är 12 x 24 meter och har två  3 x 2 meters 
mål på gavlarna, fyra minimål på långsidorna samt fyra 
basketbollkorgar.  
 
Jenny Engström verksamhetsledare på Råek började 
invigningen med att tacka alla inblandade för möjliggö-
randet av arenan. 

Bodens kommunalråd Claes Nordmark och Johan 
Gröhn, Sara Bruun ordförande i utbildningsnämnden 
och Anna Thorsson rektor på Älvskolan talade om hur 
viktigt det är att ge framtidstro och satsa på landsbyg-
den.  
 
Sen var det dags för själva invigningen där alla närva-
rande vuxna och skolbarnen fick varsin boll och på gi-
ven signal kastades alla bollarna in på arenan samtidigt 
och arenan förklarades invigd. 
 
Det dracks bubbeldricka och åts snacks och solen sken 
från en klarblå himmel. En magisk och lyckad invigning! 

Invigning av multiarenan 
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Mån-tors  10-18 
Fredag   10-19 
Lördag   10-14 
Söndag   stängt 
 

Telefon   0924 - 200 23 
 
 

God Jul & Gott Nytt år  
önskar Hillevi med personal! 

 

Hos oss kan du hitta en del av 
julens alla läckerheter såsom 
skinkor, julsylta, sill m.m. 
 

Julafton   10-13 
Nyårsafton   10-14 
Trettondagsafton  stängt 
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Fällkniven 

 

 

 

Måndag - fredag: 09.30 - 18.00 
 

Lördag:  09.30 - 14.00 
 

Hemsida: gunnarsbylanthandel.se 
 

Telefon: 0924 - 210 10 

Julafton 09.30 - 13.00 
 

Juldagen stängt 
 

Annandagen stängt 
 

Nyårsafton 09.30 - 13.00 
 

Nyårsdagen stängt 
 

Trettondagsafton stängt 

Hos oss kan du hitta en del av julens alla 
läckerheter såsom skinkor, julsylta, sill 

m.m. 
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Bli medlem i Raan.nu! 

Raan.nu är en hemsida för       
Råneå med omkringliggande byar 

 

Här hittar du insamlade bilder och 
kan läsa om f.d. Råneå sockens 
1900-tals historia och framåt.  

 

Medlemsavgiften är en årlig kostnad 
på 100 kr/familj och du får tillgång 

till hela bild- och artikelarkivet  
och möjlighet att bidra  

till webbplatsens arbete. 
 

Texter och bilder efterfrågas 
från gamla övre Råneå socken!   

En kulturgärning för framtiden! 

070 311 19 53 
info@raan.nu 

 

 

Välkommen  
till vår unika 
gårdsbutik! 

 
Tennbroderi - Smyckeskurser 

 

Slöjdmaterialförsäljning främst för smyckestillverkning  

 

 
Vå rens Tennbroderi- och 
smyckeskurser i gå ng! 

 

Merå informåtion på  
www.tennsmycken.se 

http://www.tennsmycken.se
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Behöver Du hjälp med att ta bort träd som kräver precisionsfällning?  
 

Hör av dig så fixar vi en gratis offert! 

VI HJÄLPER DIG ATT  
FÄLLA DINA TRÄD 

Innehar F-skatt, ansvarsförsäkring, motorsågsbehörighet SäkerSkog ABCD 

RUT-avdrag 50% på arbetskostnaden 
för villa- och stugägare 

 

Verksam i hela Norrbotten 

Telefon:     070 315 87 89 
E-post: jhskogsvard@outlook.com 

Facebook: @tradfallningnorrbotten 
Instagram: @jhskogsvard 
 

www.tradfallningnorrbotten.se 

 

 

Vi ordnar resan  

- vänd dig till oss med förtroende! 

 
0921 - 150 60 

 
info@bergdahlsbuss.se 

 Råneå Busstrafik AB Carolas Mode 
 

Damkläder 
 

Centrumtorget i Boden 
 

070 535 53 00 

Välkommen 
in! 

Vardagar 11-17 
 

Lördagar 11-14 

 
 
 
 

Fordons- service  
Rickard Lidberg 

Överstbyn 
 

Måndag - torsdag 7-16, fredag 7-14 
 

Lunchstängt 11-12 
 

070 526 43 26 
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Måndagen den 16 september nåd-
des vi av det ofattbara beskedet 
att Yngve Johansson lämnat jorde-
livet. Yngve har enda sedan han 
flyttade till Bjurå och Niemiselbyg-
den varit engagerad i bygdefrågor 
av olika slag. Teaterföreningen 
Kottarna, EFIK, Agrocenter och 
Råneå älvdalutveckling AB, var 
några av de bygdefrämjande före-

tag och föreningar som Yngve var 
delaktig i.  
Vi skulle kunna skriva en tjock bok 
om allt arbete som Yngve gjort för 
bygden, men väljer istället att fo-
kusera på den person Yngve var.  
Han valde alltid att se på livet från 
den ljusa och positiva sidan, hur 
mycket uppförsbacke han än job-
bade i. Ingenting var omöjligt, det 
kunde bara ta lite olika lång tid att 
nå fram till slutresultatet.  
Yngve ville alltid ha en dialog med 
människor, oavsett om det hand-
lade om politiker, tjänstemän eller 
människor i hans närhet. För Yngve 
var allas lika värde det viktigaste. 
Han trodde på att jobba ”med” 
varandra istället för mot varandra 
och blev därför mycket omtyckt 
och respekterad för sitt sätt att 
vara mot andra.  
Yngve hade förmågan att lyfta 
andra människor, att se allas olika 
kompetenser, både i det lilla och i 
det stora. För honom var laget 
viktigare än jaget, och han såg all-
tid till att alla hade sin plats i lag-
bygget. Trots Yngves outtröttliga 
engagemang i andra människor 

och bygdefrågor, så fanns det en 
sak som ändå var viktigare än allt 
annat tillsammans. Det var hans 
familj! Hustrun Sirpa, och de fem 
barnen Anna, Daniel, Liina, Moa 
och Ida med familjer, var de som 
betydde allt för honom. Han sa 
alltid att han var rikast i världen 
som hade sin fina familj.  
Så tack Yngve! Tack för allt som du 
gjort för oss och för den person 
som du var. Ditt minne kommer 
alltid att leva vidare i oss.  
 
Bygdens människor, genom Jenny 
Lindahl och Ulrika Ek. 

Till minne av Yngve Johansson 
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 Zettergrens  
lantgård och vandrarhem 

Totalt 9 sängplatser i 3st 2-bäddsrum och 1st 3-
bäddsrum. 
250kr/bädd/natt 
Ligger vackert beläget i Överstbyn 
Närhet till vinterleden Malmens väg 
 
Kontakta oss: 
Ann 073-066 5176 
Eva  070-243 35 27 
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Avs: Råek 
 Hallonvägen 15 
 961 97 Gunnarsbyn 

 

 

 

Niemisels 
Intresseförening 

 

 

  

 

 

Gunnarsbyns SK 

Bokning 070 312 60 55 

 Sörbyns IF 
 

Vill Du stödja SIF? 
 

Betala medlemskap till  
bankgiro: 5879 - 6251 

eller swish: 123 627 92 10  
 

enskild 100kr / familj 200kr 
 

Skriv fullständiga namn 

 

Kontakt: 
Dan Zakrisson  072 241 85 94  
Erik Hansson 070 606 17 96 

 

Följ vår grupp 
på facebook! 

 

Hantverkarnas Träffpunkt  
i Niemisel 

 

Hantverk - Garn - Loppis 
Hembakt - Bär - Saft - Sylt 

 

Öppet:  
Lördagar kl. 11-14 

 

Extra julöppet se anslag  
och facebook  

eller kontakta Mona  
076 130 85 23 

 

God Jul 
& 

Gott Nytt År! 

PRO Gunnarsbyn 
 

Bli medlem - Ditt stöd är viktigt! 
 

Varje ny medlem ger ökad styrka 
till att värna om de intressen  
som berör oss pensionärer. 

 

Kom med i vår gemenskap och 
sociala sammanhållning! 

 

Kom med på våra  
medlemsträffar 

studiecirklar 
resor m.m. 

 

Ring för information: 
Leif Blomkvist 070 670 64 55  

Britt-Marie Blomqvist 070 551 93 49 

 

Niemisels  

Fiskevårdsförening 
 

 

 

PRO Niemisel 
 

Julbord för medlemmar 
 

Fredag 6 december kl. 15.00 
 

PRO-lokalen i Kvarnåskolan 

God Jul  
& 

Gott Nytt År! 
Cafe på onsdagar kl 13.00 
Lättgympa tisdagar 10.00 

Kom med i vår förening! 
 

www.pro.se/niemisel 
 

Kontakt: Ingrid 072-724 02 24 

 

Vi uppmärksammar Förintel-
sens minnesdag 

 

27 januari kl. 15.00 
 

 
 

KORTFILMSFESTIVAL 
 
  

20/01– 02/02 2020 

 

Lantmuseum, halmmuseum, 
loppis, cafékvällar, cirkelstudier   

 

Uthyrning av lokal & tvättmaskin 
 

Kommande aktiviteter: 
 

Se lokala anslag 
 

Välkommen! 
 

www.sorbyn-sundsnas.se  
 

tfn 070 - 660 11 47 

 Gunnarsbyns  
Byaförening 

 

 

 

Välkommen till vårt gym! 
 

Medlemskap i NAIK krävs:  
Enskild 100kr, Familj 200kr 

 

Bg 175-1288 - Swish 123 040 11 74 
 

Har en förälder löst gymkort så  
tränar ungdom upp till 18 år gratis.  
Annars halva priset upp till 18 år. 

 

Tobias Lundmark 070 311 81 19 
Oskar Niemi 072 206 81 82 

Niemisels AIK 

Gymavgifter:  
 

Engångskort   50:- 
Månadskort 200:- 
3-månaderskort 500:- 
Halvårskort 800:- 
Helårskort                 1200:- 

Info: Lennart Nilsson 
070-362 02 17 

  

Niemisels 
Bygdegårdsförening 

  

Vi hyr ut bygdegården och 
bagarstugan 

  

Alla typer av arrangemang 
upp till 50 personer 

 Info: Susanne Öberg 
073-026 28 71 

Kontakt: Ulrika Ek 070-519 98 51 

Vi önskar  
Alla medlemmar 

en god jul  
& 

ett gott nytt år! 
  

  

God Jul  
&  

Gott Nytt År! 

Följ oss på facebook!       070-211 00 45      

God Jul  
&  

Gott Nytt År! 

. 

JULAUKTION 
 

Överstbyns Byagård 
 

Fredag 27 december 
 

Kl. 18.00 
 

Sång & musik 
Servering 

Auktion med hantverk 
Lotterier 

 

Välkomna! 

Bjurådalens 
Bygdegård i Forsnäs 

 

God Jul 
& 

Gott Nytt År 
  

Älgköttsoppa 
januari, se affischer 

 

Fettisdag bruna bönor m fläsk 
februari, se affischer 

 

Årsmöte: februari, se affischer 
 

Vid frågor: Sibylla 070 341 38 50 
 

Hyra bygdegård/bagarstuga:  
Monica 070 651 50 08 

önskar 
  

God Jul 

&  

Gott Nytt År! 

Vedaklubben 
 

Skoter & Fiske 
 

Fiskepremiär 2020 
Vedatjärn 

 

Vårfiskepremiär 
 

Fiskekort säljes vid tjärn 
 

Vi har swish 
 

God Jul & Gott Nytt År! 
 

Info: Tommy Ekh 0924 212 16 
Vi finns på facebook! 

 

UTSTÄLLNING: 
  

Plundring– Början till ett folk-
mord. 

  
 


