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F ödd och uppvuxen i en mindre 
by i Tornedalen, där mina föräldrar 
hade ett typiskt kombinerat jord- 
och skogsbruk, gjorde att jag tidigt 
började intressera mig för lands-
bygdsutveckling, eftersom urbani-
seringen pågick för fullt under 60-
talet. Folk flyttade från byn, butiker 
och skolor stängdes och enda 
vägen verkade leda mot storsta-
den.  
 

Efter att ha jobbat med lands-
bygdsfrågor på Länsstyrelsen i näs-
tan tio år så kände jag att det var 
dags att göra annat. På Länsstyrel-
sen var jag mera som ett stöd till 
kommunerna och jobbade även 
med företag och föreningar i hela 
länet. Nu är min roll att jobba mer 
direkt med byarna i Luleå kommun 
och deras utvecklingsplaner samt 
näringslivet på landsbygden. Mitt 
arbete är även mer strategiskt och 
utvecklingsinriktat. Det är en utma-
nande roll men samtidigt rolig och 
givande. Näringslivsutveckling på 
landsbygden tror jag är nyckeln till 
landsbygdsutveckling. Den snabbt 
växande naturturismen sker ju ute 
på landsbygden varför det finns 
goda förutsättningar för tillväxt 
också.  
 

Det är jättekul och spännande nu 
när Luleå Näringslivs projekt i Rå-
neå har kört igång. Jag ser fram 
emot att samarbeta med projekt-
ledaren Oskar Hederyd och tror att 
vi tillsammans med det lokala nä-
ringslivet kan få en positiv utveckl-
ing. Samarbetet med grannkom-

munerna är också viktigt och där 
har vi flera intressanta projekt på 
gång med Leif Engström på Bodens 
kommun.  
 

Jag brinner även för närproduce-
rad mat. Luleå kommun har en bra 
livsmedelspolicy och vi har även en 
regional livsmedelsstrategi, Nära 
mat, som är jättebra. Nu har vi 
även fått en nationell livsmedels-
strategi som kommer att stödja 
arbetet med lokal livsmedelspro-
duktion och förädling. Vi har myck-
et goda möjligheter att producera 
livsmedel med bra kvalitet i vår 
kommun och Luleå har många fina 
restauranger som vill köpa in dessa 
goda lokala råvaror, för att inte 
tala om våra egna verksamheter 
som jag hoppas kommer att öka 
sina inköp av lokala råvaror.  
 

Vi måste även komma bort från 
uppdelningen stad och land och 
sluta särbehandla landsbygden. 
Luleå kommuns vision är ett attrak-
tivt, växande, hållbart Luleå. Det är 
den riktningen vi ska förhålla oss 
till. Vill Luleå växa med 10 000 nya 
Luleåbor så måste det också ske på 
landsbygden. Det finns många 
attraktiva miljöer på landsbygden, 
alla vill inte bo i centrum. Vårt upp-
drag är att se till att det finns fun-
gerade infrastruktur och tillgång till 
service även på landsbygden, där 
är den pågående bredbandsut-
byggnaden enormt viktig och även 
fungerande kollektivtrafik utanför 
tätorten.  

Kommunen kan också bidra på 
andra sätt. Varför ska man hyra 
eller bygga dyra lokaler i stan? 
Finns det verksamheter som skulle 
kunna utföras lika bra utanför 
centrum? Ett bra steg i den rikt-
ningen var ju utlokaliseringen av 
minst 10 tjänster till Råneå men 
det behövs mer av sådant.  
 

Jag bor nu med min fru på Mjölk-
udden och vi har utflyttade barn i 
Stockholm, USA och Australien. Vi 
reser mycket, det är vår stora pass-
ion utöver matlagning. Vi äger 
även varsin motorcykel som vi fli-
tigt använder under sommarhalv-
året. Jag är ju också en typisk 
landsbygdsbo som gillar att jaga, 
fiska och köra snöskoter. Samtidigt 
är jag mycket intresserad av sam-
hällsfrågor där jämställdhets- och 
integrationsfrågor är mycket vik-
tiga för mig. 

 

Näringslivsutveckling på landsbygden är nyckeln till landsbygdsutveckling 

Ansvarig utgivare: Råne älvdals 

rådet i Gunnarsbyns  församling ek. 

förening (Råek) 
 

Adress: Hallonvägen 15, 961 97 

Gunnarsbyn 
 

Telefon: 0924 213 59  
 

Hemsida: www.raek.nu 

Redaktör: Lisa Brusewitz 
 

Mejl: justnu@raek.nu 

 

Upplaga: ca 1000 exemplar utdelas 

gratis i Niemisel- och Gunnarsby-

området samt på  enstaka platser i 

Luleå, Råneå och Boden. 

 

Tryck: Lule Grafiska 

 

Utgivningsplan: 4 gånger/år  

(vår, sommar, höst, vinter) 

 

Nästa manusstopp:  

7 maj 2018 

Roger Ylinenpää, Samhällsstrateg 
Landsbygd, Luleå kommun 

 

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! 
 

Vi måste 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! 
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 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 

Du som bor i bygden men inte får detta bygdeblad utdelat - hör av Dig! 

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

Råek har Råne älvdalsbygdens utveckling som huvudmål och arbetar med att stärka samverkan mellan 
byarna, förbättra bygdens service, skapa nya arbetstillfällen samt öka inflyttningen till Råne älvdal.  

 

På hemsidan www.raek.nu finns information om lokala aktiviteter och evenemang.  
 

Vill du få information via e-post? Mejla Din e-postadress till info@raek.nu  

Återvinningsmarknaden 
 

måndag 14.00-17.00 
torsdag 12.00-15.00 

Servicepunkten 
 

mån-tors 09.00-15.00 
fredag 09.00-12.00 

Återvinningscentralen 
 

måndag  10.00-19.00 
torsdag      07.00-16.00 
lördag (maj-sep) 08.00-12.00 

Om du vill skänka grejer och 
ÅVM är stängd kan du lämna 
utanför eller inne på Råek. 

  

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. 

 

Tisdag 22 maj kl. 18:00 i danslogen i Sörbyparken 

 

Råeks föreningsstämma 

Är Du ännu inte medlem i Råek? 

Engångsavgift medlemskap 
 

Företag/förening     1000 kr  
Privatperson               100 kr 

Underhållning av  
 

Anna-Mi Svedjekrans  
 

deltagare i TV-programmet Idol 

Anmälan senast 18/5  
info@raek.nu eller 0924-213 59 Betala in till bankgiro 5553-4382  

Vi bjuder på middag från Restaurang Kallkällan 
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Den 28 november 2017 föddes Oliver och bor med 
mamma Helena Andersson och pappa Robin Lindegren i 
Niemisel. 

 

Maria Bergenstråhle har efter flera år på annan ort och 
utomlands återvänt till föräldrahemmet i Sörbyn till-
sammans med döttrarna Zelma och Maya. 

 

D en 1:a mars 2018 öppnade Stefan K 
Andersson, Sörbyn, massageverksamhet i 
den lokal på Råek där distriktssköterskan 
tidigare hade sin mottagning.   
 

Stefan är utbildad Friskvårdsmassör och 
Personlig Tränare på Axelsons Gymnas-
tiska Institut i Stockholm och utbildar sig 
även till Massageterapeut.  

 
Massagen är främst svensk klassisk mas-
sage men Stefan erbjuder även trigger-
punktsbehandlingar och taktil massage. 
 

Tidsbokning via telefon: 
  

070 263 66 79 
  

Snart även bokning via webben  
 

Alla är välkomna, unga som gamla!  

J eff och Eva Nilsson har med sitt före-
tag Swedemec lanserat en stor leksaks-
satsning med världspatent, Eazymec,  ett 
byggmekano i större modell av skivor 
och lås som sammanfogas till oändliga 
konstruktioner. Företaget har flyttat in i 
Råeks lokaler på baksidan av industri-
huset, där de kommer ha  sitt kontor.  

Jeff och Eva har de senaste åren bott i 
Karlstad men har nu valt att flytta till 
Evas barndomsby Lassbyn, där de reno-
verat sin sommarstuga för att bosätta sig 
permanent.  
 

Varmt välkomna till bygden  
och stort lycka till med Eazymec! 

Nya hyresgäster i industrihuset i Gunnarsbyn 

G rattis Sörbyn Turism & Konferens till 
priset Årets landsbygdsföretagare som 
delas ut till det landsbygdsföretag som på 
ett utmärkt sätt drivit sitt företag och där 
igenom utvecklat Bodens näringsliv. 
 

Juryns motivering lyder: Bidrar till utveckl-
ingen genom att erbjuda förstklassiga 
lokaler för nätverk, möten och konferen-

ser. I detta ingår även ett aktivt samar-
bete med andra aktörer i bygden för att 
attrahera gäster/kunder med en påvisad 
ökning, inte minst, på den internationella 
marknaden under vår kallaste och mörk-
aste årstid. 
 

Cecilia Andersson var på plats och tog 
emot priset. 

Fint pris på Näringslivsgalan i Boden 
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J ordbruksverket beviljade Råek medel till en förstu-
die som pågått mellan augusti 2017 och februari 2018 
med syftet att undersöka om det är möjligt att genom-
föra ett projekt som utvecklar Malmens väg som be-
söksmål. Förstudien har bestått i att bland annat utreda 
utvecklingsmöjligheter, upprustningsbehov och inform-
ationsbehov samt att göra en kostnadsberäkning och 
finansieringsplan till ett genomförandeprojekt.  
 

Förstudien har visat att det behövs en upprustning, 
anpassningar och mindre omdragningar av vinterleden, 
ställplatser för besökare, fler rastplatser samt en ny 
driftsorganisation som tar huvudansvaret för leden och 
kan arbeta över kommungränser med drift och mark-
nadsföring.  

Råek har ansökt om ett genomförandeprojekt hos Jord-
bruksverket för att genomföra de nämnda åtgärder 
som krävs för att utveckla Malmens väg och få en lång-
siktig och hållbar lösning för drift och underhåll.  
 

Under projekttiden har det visat sig att det även finns 
behov till en liknande förstudie för sommarleder i älv-
dalen, som ett komplement till vinterleden Malmens 
väg. En sådan ansökan är också inlämnad till Jordbruks-
verket och besked väntas under våren.  
 

Projektledare har varit Oskar Niemi från Niemisel och 
till hjälp har han haft en styrgrupp med bred represen-
tation från älvdalen. 

Styrgruppen består av Erland Nilsson, Sven-Olov Ek, Johnny 
Engman, Mikael Dalman, Marja-Leena Tallus Johansson, Jenny 
Engström och Oskar Niemi. Saknas på bild gör Oskar Hederyd 

 
Förstudie om Malmens väg visar på behov av fortsättning 

  

Företagsfrukost i Råne älvdal 
 

Fredag 20 april kl. 07.30 - 09.00 på Restaurang Kallkällan i Sörbyn 
 

Börja arbetsdagen med gemensam frukost tillsammans med  
andra företagare från alla typer av branscher  

     

Mingla och lyssna på vad som är på gång i bygden och kommunen 
 

Kostnadsfritt! 

N är Kvarnå Friförskola hade känslor som tema fick barnen fundera på vilka olika känslor som finns - glad, ledsen, 
arg, nyfiken, blyg med flera. De gestaltade de olika känslorna och dansade känslor. Här har barnen fått frågan – kan 
man måla eller rita en känsla? Vilken färg kan den valda känslan ha? 

Kvarnå Friförskola i Niemisel 
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Älvskolan i Gunnarsbyn 

Förskoleklassen kiknar av skratt när Tuula Tallus läser ur en rolig bok 

Åk 1-3 har bildlektion och har fått i uppgift att måla presentationer om sig själva 

Kreativ pysselstund på förskolan i Gunnarsbyn med färgglada halsband och guldiga prinsessor som resultat 

Gunnarsbyns förskola 

5-6:an har praktisk matte med Sofia Nordlander 
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I  januari hölls ett bygdemöte i Niemisel med syftet att 
diskutera och förankra bygdeutvecklingsplanen för Ni-
emisel med närliggande byar som bygdeutvecklings-
gruppen arbetat fram under 2017. Bygdeutvecklings-
planen lyfter bland annat fram bygdens styrkor, fram-
tida utvecklingsmöjligheter och en aktivitetsplan för 
2018.  
 

I bygden görs redan idag ett fantastiskt ideellt arbete 
som förtjänar uppmärksamhet. Förutom att bedriva 
förskoleverksamhet, årlig drift och underhåll av bygde-
gårdar, skoterleder, elljusspår, utemiljö med mera så 
anordnas även evenemang av spridda slag, exempelvis 
Kottarnas revy, tårtcafé, familjemiddagar, kräftfiske, 
mat- och hantverksmässa samt Niemiselsdagen.  
 

Som framtida utvecklingsmöjligheter nämndes bland 
annat att utveckla mötesplatser, lösgöra hus, bevara 

och utveckla offentlig service, utveckla turismen, skapa 
goda förutsättningar för företagande och marknadsföra 
Niemiselsbygden.  
 

Innan mötet avslutas så sammanfattades vilka aktivite-
ter som ska genomföras 2018: 
 

 Arbeta fram en informationsfolder med bygdens 
aktiviteter och utflyktsmål 

 

 Medborgarförslag om trygghetsboende i skolloka-
lerna 

 

 Riva omklädningsrummen vid Kärrhuset 
 

 Ordna med ställplatser på parkeringen vid Kärr-
huset 

 

 Luleå kommun utreder möjlighet med pilotprojekt 
för avtal med lokala företag för skötsel och drift 

 
Bygdemöte i Niemisel  

Kontakt: 
 

Telefon:  
 

070 318 05 45 
 

Epost:  
 

kulturforeningen.skogslandet@gmail.com 
 

D en nystartade Kulturförening-
en Skogslandet Råneälvdal vill upp-
muntra bygdebor att komma sam-
man och utöva olika former av 
kultur och konst. Föreningen väl-
komnar nya medlemmar och pla-
nerar att erbjuda olika typer av 

kursverksamheter och studiecirk-
lar. Först ut är en dagskurs i 
snöskulptur för vuxna och barn  
med efterföljande medlemsmöte. 
 

Föreningen arbetar med att sam-
manställa en kontaktlista på alla 

kulturutövare i Råne älvdal och på 
sikt även få till en kulturrunda med 
öppet hus under helg längs med 
älvdalen. Därför efterlyses kontakt-
uppgifter till föreningar, företag 
och privatpersoner som håller på 
med något kulturellt. 

 

Välkommen som medlem! 
 

Enskild: 200kr/år  -  Familj: 400kr/år 
 

Som medlem får du delta i  
föreningens olika aktiviteter 

 
Kurs i snöskulptur  

 

 

Kurs i SNÖSKULPTUR 
 

Lördag 17 mars 
  

kl. 11-14 i Sörbyparken 
 

För vuxna och barn 
 

Medtag egen matsäck. Medtag även 
olika verktyg såsom hinkar, byttor i 
olika format, spadar, spikar, hov-
krats osv.  
 

Efteråt hålls medlemsmöte med 
information samt insamling av fler 
tankar, idéer och tips.  

 

Välkommen! 
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C irka 60 personer från olika 
delar av bygden nappade på inbju-
dan till den ovanligt kreativa after 
work som arrangerades i Sörbyn i 
februari. Upplägget bestod av att 
de närvarande skulle arbeta till-
sammans.  

 

Kvällen inleddes med en smakrik 
buffé från Restaurang Kallkällan. 
Diskussionspanelen bestående av 
de inbjudna inspiratörerna Ronny 
Olovsson, Susann Jonsson och Li 
Skarin ledde sedan in på kvällens 
tema: Skapa framtidens drömpro-
jekt. Hur kan vi i Råne älvdal eta-
blera något som lockar fler männi-
skor till vår region? Kan vi tillsam-
mans utveckla projekt som skapar 
tillväxt och nya möjligheter för fler 
att etablera sig?  
 

Med dessa frågeställningar upp-
muntrades deltagarna att i grupper 
slå sina kloka huvuden ihop och 
spåna på hur folk och företag kan 
lockas till bygden. Sedan fick varje 
grupp presentera sina idéer och 
det visade sig att kvällens kreativa 
tankesmedja resulterade i en 
mängd fantastiska förslag. Här är 
ett axplock... 
 

 Marknadsföra ”Råne älvdal” som 
gemensamt varumärke 

 

 Utveckla Lassbyforsen till turist-
knutpunkt; glasa in Lassbybron 
och göra café/restaurang. Bygga 
bastu längs med forsen 

 Utveckla Snipen till turistattr-
aktion; möjliggöra parkering, 
bygga utsiktstorn, klättring längs 
bana, höghöjdsbana (Zipline) 

 

 Bygga pool på fotbollsplanen i 
Sörbyn med rutschkana ned i 
Vitträsket 

 

 Bevara stationsbyggnaden i Ni-
emisel och få hållplatsen i drift 

 

 Bygga campingstugor och hus-
vagnsplatser vid utebadet i Rå-
neå 

 

 Öppna fiskecamp på Andholmen 
i Råneå 

 

 Bygga ”världens bästa äldrebo-
ende”; så bra att alla vill bo där  

 

 Prova-på-aktiviteter; en ”maskin-
park” med grusgrop för att prova 
köra lastbil, traktor, grävmaskin 
och lasta, schakta, gräva 

 

 Knyta samman byar med aktivi-
teter; elbilsrally, dragracing, cyk-
ling eller hundspann, exempelvis 
mellan Sörbyn - Rörbäck 

 

 Isvaksbad; isvakar längs älven 
med olika koncept 

 

 Fisketriathlon (t.ex. lax, gädda 
abborre eller kastspö, flugspö, 
metspö) 

 

 Triathlon längs Malmens väg 
(vandra, paddla, cykla) 

 

 Vandringsleder med olika teman, 
t.ex. konst, mat och dryck 

 

 Linbanor som man kan sova i 
 

 Drive-in-bio med skoter på Häll-
skåpet i Niemisel 

 

 Arrangera kulturvecka med 
konst, hantverk, musik m.m. 

 

 Arrangera ”Bygdens Dag” med 
företagsmässa och ”mini-Nolia” 

 

 Anordna kurser i bagarstugor 
 

 Starta ett paltkokeri 
 

 Odla svamp i bergrummet i Ni-
emisel  

 

 Starta lokala odlingar längs älv-
dalen med gemensam säljkanal 

 

 Satsa på öppna landskap för att 
förhindra att marker växer igen 
och för att underlätta odling 

 

 Kolonistugeområden för att få ut 
stadsborna till älvdalen 

 

...och många fler. Uppfinningsrike-
domen var stor och listan på för-
slag blev lång. Kvällen gav mer-
smak och inspirerade till en upp-
följning. Nu gäller det att hitta fi-
nansiärer.  
 

Håll utkik efter inbjudan till nästa 
kreativa afterwork! 
 
 
 

Li Skarin bor på en hästgård i Hög-
landsnäs utanför Piteå. Hon har 
hörts i både P4 och P1 samt SVT:s 
reseprogram ”Packat och klart”. 
Förutom ägare av tv- och radiobola-
get Massa Media är hon även VD 
för Luleå Näringsliv. 

Susann Jonsson bor i Hovlös i övre 
Vitådalen och har arbetat bland 
annat på Svenska Filminstitutet, 
Dramatiska Institutet/Stockholms 
dramatiska högskola och haft egen 
firma med konsultverksamhet. Nu-
mera är hon VD för Filmpool Nord. 

Ronny Olovsson är f.d. Lillåholmare 
och har tidigare arbetat på NSD och 
Aftonbladet. Numera är han delägare 
i kommunikationsbyrån Vinter AB. 
Ronny skrev inledningstexten i Just 
Nu! nr 46 och det var den som blev 
startskottet till kvällens tema. 

 

Kreativ kväll för att skapa framtidens drömprojekt 

Tack till sponsorerna  
som subventionerade middagen! 
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D egerselsbygdens Samfällighetsförening (DBSF) för-
valtar fisket inom ramen för Råneälvens norra kortfis-
keområde. Området framgår av fiskekortbilagan som 
finns på hemsidan www.ranealven.se  
 

I DBSF:s arbete så har fokus lagts på laxen. Den betrak-
tas som sportfiskets högsta liga! Även övriga arter gyn-
nas av denna satsning. För att klara av uppdraget så 
måste DBSF känna till fakta om bland annat laxens upp-
vandring och föryngring, dvs. hur många laxyngel det är 
i älven. DBSF arbetar även med fångststatistik, fiskereg-
ler, fiskerapportering samt dialog och samarbeten med 
andra parter. Allt arbete bedrivs helt ideellt och syftet 
är ganska självklart - strävan efter mer fisk i älven. Syn-
punkter och tips tas tacksamt emot för att förbättra 
arbetet. När det gäller fisketillsyn så behöver förening-
en fler tillsyningsmän och välkomnar därför sportfis-
kare och övriga intresserade av fiskefrågor i Råne älvdal 
att anmäla sitt intresse. 

Vid fiskemötet i februari i Folkets Hus i Gunnarsbyn 
redogjordes för laxförvaltingen och fiskesäsongen 2017 
med statistik. Även DBSF:s gjorda insatser under sä-
songen presenterades, varav de viktigaste är: fyra iord-
ningställda båtlänningsplatser (i samarbete med Bo-
dens kommun), utplacering av fiskeräknaren (för att 
samla information om fångstrapportering och laxens 
uppvandring), nytt avtal med Statens Fastighetsverk, 
förnyat avtal med SCA, fisketillsyn, tidigarelagd fiske-
start (i samarbete med Länsstyrelsen i Norrbotten) 
samt arbeten i Abramsån (i samarbete med Rewilding 
Lapland). Syftet med dessa arbeten är att möjliggöra 
för fisken att kunna komma upp i ån, som är ett av bi-
flödena till Råne älv. Timmerbrötar ska rivas och vissa 
lekbottnar har iordningställts. Projektet fortsätter till 
sommaren 2018. 

En betydande roll i laxförvaltningen är projektet Laxför-
valtning För Framtiden (LFF) där DBSF är en aktiv part 
och till och med ligger i framkant när det handlar om 
laxförvaltning. Nu startar ännu ett projekt, ReBorN 
LIFE, som är ett gigantiskt projekt som föreningen hop-
pas mycket på. Det innefattar återställningsarbeten i 
såväl huvudfåran som biflöden. 

 

 

Vid summering av laxfiskesäsongen så har föreningen 
många samarbetspartners att tacka. Tack till Statens 
Fastighetsverk, SCA, Rånbyns Samfällighetsförening, 
Länsstyrelsen i Norrbotten, Bodens kommun, Rewilding 
Lapland, övriga ingående fiskevattenägare och Sportfis-
karna. Tack till Fisketillsyningsmännen, styrelsemed-
lemmar och övriga ideellt arbetande i DBSF. Tack alla ni 
som valde att besöka vår fantastiska älv och varmt väl-
komna tillbaka denna kommande säsong! 
 
Ordförande DSBF: Urban Sandberg 
 

Kontakt:  info@ranealven.se  
070-666 31 55, 070-333 53 16  
 

Se mer på www.ranealven.se  

 
Summering av laxfiskesäsongen  

Råneälvs största lax 2017 fångades uppströms Mårdsel 
och mätte 101 cm.   

 
 

Majoriteten av laxarna får leva vidare efter fångst. 

mailto:info@ranealven.se
http://www.ranealven.se/
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Lördag 24 mars 
Åk efter den kulturhistoriska Malmens väg till Råneå 

Gemensam start kl. 10.00 
på alla startplatser.  

Valfri åkstil.  

För information och anmälan: ranealvdalsloppet.se 
  

Välkommen som deltagare eller åskådare    
till en folkfest i Råneälvdal! 
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En omtyckt samlingslokal för glada hantverkare  
med vävstolar, glasugn, keramikverkstad med mera. 

 

Du som privatperson har möjlighet att använda Hantverkshuset 
för ditt egna hantverk och få tillgång till all vår utrustning.  

Bli medlem eller köp ett dagskort. 

Kurs i tovning!  
Lördag 10 mars kl. 9-16 

 

Anmälan via telefon (bindande) 

Överstbyn 237 (gamla skolan) 
 

Ann: 073 066 51 76   
 

Eva: 070 243 35 27 
 

Välkommen! 

Vi finns på plats kl. 12-16 
 

tisdagar, onsdagar & torsdagar  

Kom och umgås, köp hantverks-
material, få hantverkstips   
eller läs en hantverksbok 

 

Fikaförsäljning! 

 

 
Bli medlem i Raan.nu! 

Raan.nu är en hemsida för Råneå med omkringliggande byar.  
 

Här hittar du mängder av 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 från gamla övre Råneå socken efterfrågas!   

E-post: info@raan.nu         Telefon: 070 - 311 19 53 

En kultur- 
gärning  

för  
framtiden! 

 

 
 Telefon  0924 - 200 23 

Mån-tors     10-18 
Fredag      10-19 
Lördag      10-14 
Söndag      stängt 

 

Här finns allt du behöver  
till vårens grillutflykter! 

 

 

Hällskåpet, Niemisel 
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Måndag - Fredag: 9.30 - 18.00 
 

Lördag:  9.30 - 14.00 
 
Hemsida: gunnarsbylanthandel.se 
 

Telefon: 0924 - 210 10 

Skärtorsdag  9.30-18.00 
Långfredag   stängt 
 

Påskafton   9.30-14.00 
 

Påskdagen   stängt 
 

Annandagpåsk  stängt 
 

 

Öppet på  

Påskafton 

9.30-14.00 

Välkommen hälsar Sara, Emma och Lotta! 

 

Välkommen  
till vår unika 
gårdsbutik! 

 

 
Tennbroderi - Smyckeskurser 

 

Slöjdmaterialförsäljning främst för smyckestillverkning  
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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 

 
 

 
 

Fordonsservice  
Rickard Lidberg 

Överstbyn 
 

Måndag - torsdag 7-16, fredag 7-14 
 

Lunchstängt 11-12 
 

070 526 43 26 
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 Bjurådalens 
Bygdegård i Forsnäs 

 

Tors 8 mars kl. 16.30-18.30 
Älgköttsoppa  

 

Sön 25 mars kl. 10.00 
Bgf Distriktsårsmöte  

 

Valborgsmässoafton 
kl. 16.30-19.30 

pizza - våreld - sång  
 

I maj: Fågelexkursion  
 

Vid frågor: Sibylla 070 341 38 50 
 

Hyra bygdegård/bagarstuga:  
Monica 070 651 50 08 

 

 

 

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 

 

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:- 

Lantmuseum, loppis,  
cafékvällar, cirkelstudier   

 

Uthyrning av lokal & tvättmaskin 
 

30 april 
Valborgsmässofirande 

6 juni 
Nationaldagsfirande 

 

Se lokala anslag 
 

www.sorbyn-sundsnas.se  
 

tfn 070 - 660 11 47 

Gunnarsbyns  
Byaförening 

Följ vår grupp 
på facebook! 

 

 

Info & bokning 0924 - 211 97 

 

Håll utkik efter  

kommande aktiviteter 
 

Besök oss gärna  

på facebook! 
 

ÅRSMÖTE  
8 mars kl. 18.00  

Bakiplan 

Bagarstugan öppnar  
för uthyrning/bakning  

under våren när  
det blir varmare. 

Årsmöte 
Söndag 25 mars kl. 18.00 

 
 

 
 

Överstbyns Byaförening 
 

Vi hyr ut vår fina byagård till 
alla slags evenemang: 

 

kalas, bröllop, dop, årsmöten 
 

Tillgång till ljudanläggning 
 

Även övernattnings-
möjligheter finns! 

 

Info & bokning: 073 - 066 51 76 
 

www.overstbyn.se 

Vedaklubben 
Skoter & Fiske 

 

önskar alla  
en glad vår! 

 

 
 

Info: Tommy Ekh 0924 - 212 16 
 

Vi finns på facebook! 

 

Hantverkarnas Träffpunkt  
i Niemisel 

 

Hantverk - Hembakt - Loppis 
 

Öppettider: 
 

 

Stickcafé  
Tisdagar ojämna veckor kl. 18 

 

Vi finns på facebook! 
 

Kontakt Mona 076 130 85 23 

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 
 

Fiskepremiär 
 

Mittitjärn 
 

lördag 24 mars  
 

kl. 09.00 

Info: Lennart Nilsson 
070 362 02 17 

För info  
kontakta  
Ulrika Ek  

070 519 98 51 

Årsmöte  
torsdag 15 mars kl. 19  

 

Våffelcafé  
lördag 24 mars kl. 11-15  

i Älvens hus 
  

Valborgsmässoafton  
brasan tänds kl. 20  

på gamla grusplanen 

Utställning om odlare i staden och 
på landet. Tankar om maten vi 
äter, hur den odlas idag och några 
visioner om framtidens odling. 

Följ oss på facebook!       070-211 00 45      

14 - 20 maj 

PRO Niemisel 
 

Årsmöte: 
Onsdag 7 mars kl. 15.00 

 

Familjemiddagar 
14 mars, 11 april, 16 maj  

kl. 17.00-19.00 
 

Café 
Torsdagar kl. 13.00 

 

Studiecirklar 
MÅLNING måndagar kl. 9.30 

HÄLSA tisdagar kl. 10.00  
 

www.pro.se/niemisel 
 

Kontakt: 0924-202 24 

 

Niemisels 
Bygdegårdsförening 

 

Nationaldagen kl. 11-15 
 

Försäljning av kaffe & gobit, 
halstrad strömming på tunn-

bröd, nybakta mjukkakor  
 

Vi hyr ut bygdegården  
och bagarstugan 

 

Info: 070 362 02 17 

Onsdagar 11-14 
Lördagar 11-14 


