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Hur vore det om idéerna kring 
samhällsplaneringen i Deger-
selsbygden följde tätorten Bo-
dens. Jag tänker mig till exem-
pel att Bodenbo satsar på att 
göra några hyresrätter (kanske i 
det gula tegelhuset i Gunnars-
byn), att vi får ett bra trygghets/
äldreboende i området, och 
varför inte planera för lite ny-
byggnation. Kanske inte precis 
nu, men det kommer komma 
ett behov. Det är en klar trend 
att människor vill bo på lands-
bygden idag, och många äldre 
vill bo kvar här när det är dags 
att flytta in på trygghetsboende.  
 

Fastighetspriserna stiger även 
här i området. Riktigt mycket 
för bra lägen, men även i Gun-
narsbyn där det är lite tätare är 
prisbilden bättre. Kul! 
 

Vad är det som har gjort att 
trenden i vårt område är posi-
tiv? Jag har en aning. En ny 
bransch har växt fram senaste 
åren som balanserar upp andra 
traditionella viktiga näringar.  
 

Besöksnäringen. Lilla hotellet i 
Sörbyn, Aurora Safari Camp, 
den fantastiska satsningen på 
Getronosan, Arctic Retreat och 
vårt lilla projekt The Outpost i 
Mårdsel. Allt det här lockar hit 
nya människor med nya idéer 
och även personer med rötter i 
området ser nya möjligheter 

och kanske en väg tillbaka hit. 
Spännande. Jag har räknat lite 
grovt, men sedan Aurora Safari 
Camp startades har ca 25 per-
soner flyttat hit till bygden i 
spåren av det. Campen gav en 
ny vision till många att man 
kunde göra andra saker här. 
Perspektiv. 
 

 Personligen har jag rötterna i 
Sörbyn sedan generationer till-
baka, växte upp i Uppsala, men 
alla somrar tillbringades tillsam-
mans med min bror Andreas 
hos farmor och farfar i Sörbyn 
och med pappa Fred Broman 
längs fiskevatten i Råne älval. 
Fantastiskt.  
 

Det satte sina spår och när 
värnplikten var avklarad gick 
flyttlasset norrut. Först till Lu-
leå, men med ständig närvaro 
här med kameran i hand och 
efter några år i Kenya (mer om 
det i en annan krönika) till 
Överstbyn och sedan Lassbyn. 
Där har vi nu bott i snart 15 år. 
 

En fantastisk plats på jorden, 
nära vatten och skog. Det finns 
bredband, mobiltäckning, möj-
ligt att pendla och möjlighet att 
skapa på plats. Nya jobb, med 
ett naturbruk som turism. Japp. 
Det är också ett naturbruk, men 
på annat vis. Andra fördelar är 
att det är jordbävningsfritt, hyf-
sat naturkatastrof-fritt och rela-

tivt politiskt stabilt i kommun/
län/land samt att vi har tillgång 
till bra vatten och ändå inte 
sååå långt till sjukhuset.  
 

Det finns mycket att jobba på 
givetvis, men visst är det helt 
makalöst. Allt det här ska vi 
hålla i och fortsätta utveckla. 
Hållbart och i samråd med Bo-
dens kommun som vi hoppas 
kör på med en landsbygdspoli-
tik som är minst lika bra som 
nu.  
 

Tillsammans tycker jag vi ska 
göra allt vi kan för att uppnå det 
jag började att skriva om. Äldre-
boende, lite hyresrätter och 
kanske lite nybyggen någon-
stans, och till det lägger vi även 
bättre mobiltäckning och bred-
band i Valvträsk. 
 

Allt gott från Lassbyn! 
Fredrik Broman 
 

Inte alltför vansinniga visioner om en bygd på väg åt rätt håll. 

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 maj 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 
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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 

lördag (maj-sep)  08.00-12.00  

  
 

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. 

Under sommaren 2020 kommer sista invente-
ringsperioden av enskilda avlopp inom Råneäl-
vens avrinningsområde att utföras och Samhälls-
byggnadskontoret har för avsikt att besöka ser-
vicepunkten i Gunnarsbyn för att svara på frågor 
och funderingar kring enskilda avlopp. Vi kom-
mer besöka Servicepunkten i Gunnarsbyn.   

torsdagen den 2 april och tisdagen den 21 april, 
mellan kl 15-19. 

Vänliga hälsningar            

Elin Strid 
Miljöinspektör 

 

Samhällsbyggnadskontoret 
Kommunledningsförvalt-
ningen 
Bodens kommun 

 Företagsfrukost i Råne älvdal 
Fredag 20 mars 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 

Välkommen! 
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Matteburkarna 
På samlingen så hade vi på Gunnarsby förskola 
fram matteburkarna, 
barnen älskar dom 
och är jätteduktiga. 
Här tränar vi oss på 
antal i praktisk form, 
allt utifrån barnens 
mognad och intresse. 
 
 
Språklek 
Sen rimmade vi och 
spelade spel med 
rimkorten, och efter 
det så hade vi 
språklekar utifrån 
bornholmsmo-
dellen. 

Just Nu-redaktionen efterfrågar information om nyfödda och nyinflyttade 
 

Mejla foton till justnu@raek.nu 

Välkommen till bygden! 

Temat på Älvskolan under vårterminen är ” 
Hälsa”.  
Vi rör på oss varje dag, vi bjuder på apelsin- , gurk- 
och t om bananvatten! 
Vi bjuder även på frukt då och då för att få lite mer 
energi inför lektionen. 
Vi ska jobba med ” Godis gör dej sur, Frukt gör dej 
glad”. 
Vårterminens öppet hus går också i hälsans teck-
en. Kulturskolan Boden kommer och tränar en fö-
reställning med eleverna inför kommande öppet 
hus. Föreställningen heter ” Fruktsallad” 
och blir den 8 april kl.18.00 . Välkomna! 
Mvh pedagogerna på Älvskolan 

Gunnarsbyns förskola Älvskolan i Gunnarsbyn 

 
Ingela Keskitalo, Santiago Molina och barnen Bianca och Elias 
Molina Keskitalo. 
Familjen har flyttat till Lassbyn i Januari. 
Santiago bor kvar i Spanien men hälsar på då och då. 
Ingela jobbar på ett företag som ordnar lyxresor till Norden. 
Bland annat till Gunnarsbyn. 
 

 
Emma Löfgren från Älvsbyn  
Har flyttat till sin sambo Johan  
Engström i Gunnarsbyn, där hon 
även jobbar inom hemtjänsten.  
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                                                             Rörelseglädje på Kvarnå förskola!  
Olika former av fysisk aktivitet är en del av vardagen på vår förskola. Två gånger per vecka besöker vi den 
närliggande gympasalen där vi rör på oss tillsammans och tränar koordination och motorik såväl som 
samarbete, delaktighet och inflytande under demokratiska former. Förutom detta dansar och yogar vi 
varje vecka på förskolan. Vår härliga utemiljö ger oss många möjligheter till rörelseaktiviteter, och nu på 
vintern åker vi skidor och tränar inför vårt årliga skidlopp, Kvarnåloppet, som går av stapeln den 19:e 
mars. 

Kvarnå förskola i Niemisel 
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Från årsskiftet har vi på 
Medborgarkontoret i Rå-
neå fått lite ändrade upp-
drag, detta då vår förvalt-
ning i Luleå kommun har 
gjort en omorganisation. 
Vårt uppdrag är fortfa-
rande detsamma, vi har 
öppet i receptionen som 
vanligt där vi ger service 
till medborgarna.  
Skillnaden mot tidigare är 
att två av oss nu kan sätta 
mer fokus och arbetstid på 
utveckling av norrbyarna, 
vilket vi gläds åt att kunna 
berätta! 
Ja, vad blir då våra huvud-
sakliga arbetsuppgifter 
och hur kommer man att 
märka det? 
Vi samordnar utvecklings-
frågor som rör landsbyg-
den i norrbyarna. Vårt 
uppdrag är ett politiskt be-
slut och som sätter ramar-
na för de vi arbetar med. B 
la är Utvecklingsplan Rå-
neå med omland central i 
vårt arbete, vilket innebär 
att vi stöttar och förankrar, 
följer upp och planerar för 
fortsatt arbete med övrig-
förvaltningar, i de riktlinjer 
och rekommendationer 

som tagits fram i planen. 
Arbetet är både strategiskt 
och operativt och inne-
fattar arbetsområdena 
landsbygdsutveckling, nä-
ringslivsutveckling, öka in-
flyttningen och attraktivi-
teten för vårt område 
samt skapa möjligheter till 
nya arbetstillfällen. Vårt 
uppdrag innebär ofta att 
föra dialog och samarbeta 
med partners såsom andra 
kommunala verksamheter, 
föreningslivet, näringslivet, 
Luleå Business Region 
samt regionala och statliga 
aktörer. Vi skapar kontakt-
vägar, initierar projekt och 
stöttar med råd i aktuella 
frågor. 

Vad är det bästa? 
– Det bästa med vårt ar-
bete är möten med männi-
skor, både internt och ex-
ternt. Just samtalen och 
den täta samverkan både i 
det lilla och det lite större 
perspektivet ser vi som 
oerhört givande och inspi-
rerande, framförallt när 
det leder till något konkret 
då känner man ren glädje! 
Avslutningsvis…vårt arbete 
beskrivet med tre ord: 
Mångskiftande, inspire-
rande och spännande. 

Vi ser fram emot att 

träffas! Hälsningar från 

Marja-Leena och Tanja 

 

Medborgarkontoret i Råneå informerar 

Vårt recept: UTVECKLINGSPIZZA 

• 1 stor påse ARBETE • till det en hel mängd IDÈER • KUNSKAP efter behag • en lämplig 

mängd MÄNNISKOR • en del LYHÖRDHET.  

Allt arbetas ihop till en smidig deg och kavlas ut till en stor plattform. Stryk på ett tjockt 

lager engagemang, på det skivas över en mängd visioner, tillsammans med lite hackad 

galenskap och en nypa humor. Blanda med stor påhittighet och fördela det över plattfor-

men. Strö över rikligt med vällagrad riven uthållighet. Krydda med jäklar anamma.  

                                               Gräddas gyllene i en vedeldad ugn.  
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Bycon Bygg och Consult AB 

 
 

 Det nystartade företaget Bycon Bygg och Consult i Boden utför det mesta inom bygg.  

De två arbetsamma bröderna Adam Älgamo och Samuel Älgamo, som ursprungligen är 

från Niemisel har startat företaget inom byggbranschen. Kontakt 073-833 38 83  
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 Näringslivsgalan 22 februari i Boden 2020 

Vi är stolta och glada över att flera företagare från vårt område var nominerade och vinnare i  
Näringslivsgalan i Boden. Stort grattis till vinnarna denna kväll:  
Årets Landsbygdsföretagare: Pewter Of Sweden. Årets Turistföretag: Artic Inbound. 
Årets Företagare: Formsmedjan.  

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nominerad till Årets Landsbygdsföretagare: Pewter Of  Swe-
den Ingrid och Mats Andersson med familj. 

Foto: Mats Engfors/Fotoghrafic 

Nominerad till Årets Nyföretagare och 
Årets Turistföretag:  
Artic Retreat Niklas Wede 

Nominerad till Årets Turistföretag:  
Artic Inbound. På bild: Jonas Gejke  

Nominerad till Årets Landsbygdsföretagare: Nestors café och  
Zättergrens Lanthandel Ann Johansson och Eva Lundborg 

Nominerad till Årets Hederspris:  
Ann-Louice Lövgren Engström 

Foto: Mats Engfors/Fotoghrafic Foto: Mats Engfors/Fotoghrafic 

Foto: Mats Engfors/Fotoghrafic 

Foto: Mats Engfors/Fotoghrafic 

Nominerad till Årets Företagare: Formsmedjan - Strategisk 
kommunikation, Palle Andersson och Marcus Zerpe. 

Foto: Mats Engfors/Fotoghrafic 
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I skrivande stund vilar ett bedräg-
ligt lugn över Råne älvdal. Egentli-
gen borde inte dessa rader behö-
vas. Som de flesta av er läsare 
känner till så är det rätt illa ställt 
med laxen i våra svenska älvar. 
Alltför många dör innan leken. De 
yngel som trots allt kläcks överle-
ver inte. Överlevnaden är några 
procent. Det är den bild som vi får 
och har fått de senaste åren. Var-
för? Vad är det som händer? Vi 
som arbetar med fiskevård och 
därmed bestämmer regler i vår älv 
vill veta orsaken till att laxen är 
drabbad. Vi vill också veta vad den 
är drabbad av. Vi vill också veta 
vad vi kan göra för att laxen ska bli 
frisk igen. Problemet finns inte 
enbart i Sverige. Storbritannien, 
Island, och Nordamerika ser lik-
nande fenomen. 
 
Det har gjorts ansträngningar för 
att hitta svar. Resultaten av dessa 
är tyvärr inte entydiga. Jag identifi-
erar två olika aktörer. Å ena sidan 
har vi SVA (Statens Veterinärmedi-
cinska Anstalt) som tillsammans 
med Havs- och vattenmyndigheten 
och andra myndigheter har stude-
rat fenomenet under ett antal år. Å 
andra sidan har vi ett forsknings-
team under ledning av professor 
Lennart Balk verksam vid Stock-
holms Universitet. Vad har de 
kommit fram till? Jag börjar med 
att gå djupare in på Balks team. 
Professor Balks forskningsteam har 
presenterat en förklaring till den 
nedslående situationen för bland 
annat laxen. Deras forskning har 
verifierats av Amerikanska forskare 
vilket innebär att man kan utgå 
från att det råder en verklig brist 
på Tiamin.  
 

Länk till det amerikanska re-
sultatet: http://www.pnas.org/
content/115/42/10532  I artikeln 
citeras professor Balk: “We found 
that thiamine deficiency is much 
more widespread and severe than 
previously 
thought.” (Översättning: Vi fann 
att Tiaminbristen är mer spridd 
och allvarligare än vi tidigare trott.)  
Tiaminbristen är utbredd i eko-
systemen 
Tiaminet är en absolut livsnödvän-
dig substans som ständigt måste 
tillföras. Laxen, sjöfåglar och andra 
djur i och kring Östersjön är påver-
kade av brist på Tiamin. Det är som 
sagt inte enbart lax som drabbas. 
Vi människor behöver också Ti-
amin. Vi människor klarar oss tack 
vare att det tillsätts i bland annat 
vårt mjöl. 
 
Tiaminbrist har lett till att älgen är 
borta från vissa delstater i USA. 
Även våra älgar påverkas och då 
främst i närheten av Östersjön. 
Professor Balk menar att det som 
påverkar Tiaminet är luftburet. 
Han och hans team har en del 
forskning att göra innan de med 
säkerhet kan säga vad som orsakar 
bristen. Det finns teorier som 
måste verifieras. Förenklat så kan 
man säga att Tiaminet produceras 
först i de gröna växterna och vand-
rar sedan i näringskedjan till olika 
djur.  
De djur som får brist på Tiamin går 
en plågsam död till mötes. De får 
bland annat ett mycket sämre för-
svar mot sjukdomsangrepp. 
 
SVA m.fl. För enkelhetens skull 
kallar jag de för Myndighetssidan. 
De har under ett antal år studerat 
döda fiskar och har då konstaterat 

att de lider av virus- och bakte-
rieangrepp. Det gör även professor 
Balks team. De menar att detta är  
en följd av bristen på Tiamin och 
den nedsatta motståndskraften 
som detta leder till. Myndighetssi-
dan har idag inget konkret förslag 
till åtgärder. 
 
Vi befinner oss i ett läge där alla 
tillgängliga resurser måste samord-
nas. Kompetens måste utnyttjas. 
Eventuell prestige kastas överbord. 
Organisationen Sportfiskarna är 
inne på samma linje och skriver I 
en rapport följande: 
“Sportfiskarna anser att det är 
viktigt att forskningen om laxens 
sjukdomar fortsätter men också att 
alla olika intressenter inom laxför-
valtningen agerar tillsammans.” 
Degerselsbygdens Samfäl-
lighetsförening anser att 
Sportfiskarnas ord är otroligt vikti-
ga. Låt oss samverka till att få 
igång ett samarbete snarast. 
 
Agera nu! Tiden håller på att rinna 
ut. Det finns knappt några laxyngel 
i våra älvar. Det visar de elfisken 
som redovisas i databasen SERS. 
Extremt många elfiskelokaler har 0 
(noll) årsyngel. Tiaminbristen gör 
att dödligheten bland yngel och 
laxhonor är enorm. I våra utbyggda 
älvar räddar man yngel och vuxen 
lax med att tillsätta Tiamin, vitamin 
B1.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Urban Sandberg 
Ordförande Degerselsbygdens 
Samfällighetsförening 
Råne älv 
www.ranealven.se 

Laxdöden - Vi kräver samarbete NU! 

http://www.pnas.org/content/115/42/10532
http://www.pnas.org/content/115/42/10532
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 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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Mån-fre: 9.30 - 18.00 
 

Lördag: 9.30 - 14.00 

 
Telefon: 0924 - 210 10 
 

Hemsida: gunnarsbylanthandel.se 
 

E-post:info@gunnarsbylanthandel.se 
 

Välkommen att bli medlem  
hälsar Emma, Lotta och Sara! 

Bli medlem i 
Gunnarsbyområdets Lanthandel och service  

ek. förening: 
 

Medlemsinsats à 1000kr eller 5000kr 
 

Bankgiro 5086-0220 eller Swish 123 267 86 21  
 

Uppge namn, postadress och ev. e-post 
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Hos Åke 
Åke Degerlund 

Frisör 
&  

Stylist 
If you look good 

I feel good 
 

Tel: 070– 219 69 55 

 

 

Vi ordnar resan  

- vänd dig till oss med förtroende! 

 
0921 - 150 60 

 
info@bergdahlsbuss.se 

 Råneå Busstrafik AB Carolas Mode 
 

Damkläder 
Centrumtorget i Boden 

  070535 53 00 

Välkommen in! 

Måndag stängt  
Tisdag - Fredag  

11.00 -17.00 
Lördag  

11.00 -14.00 
Söndag stängt 

 
 
 
 

Fordonservice  
Rickard Lidberg 

Överstbyn 
 

Måndag - torsdag 7-16, fredag 7-14 
 

Lunchstängt 11-12 
 

070 526 43 26 
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    RÖRÅNS ALLSERVICE AB 
 

ANLITA OSS FÖR PROFFESIONELLT  
UTFÖRDA JOBB 

  
  

VVS  
  

 BADRUMSRENOVERING 
  

UNDERHÅLLSSERVICE 
  

FÖR MER INFO, BESTÄLLNING RING 
  

TOMMY WALIN   070-5152970 
THOMAS ENGSTRÖM  076-7883269, 

0703771865 
  

tomas.rorian@gmail.com 
tommy.rorian@gmail.com 

 

 

 
Tennbroderier- 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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En historisk resa… 

 
Bakgrund 
Fotografering och bilder har alltid 
varit ett ständigt återkommande 
ämne i vår familj. Det hela började 
med att min farmor (Hildur Sjöberg 
fd Norberg) utbildade sig till foto-
graf i början av 1900 talet. Hon gick 

i lära hos 
Borg 
Mesch i 
Kiruna. 
I början 
arbetade 
hon som 
fotograf 
hos systrar-
na Tegs-

tröm i Luleå och hyrde på somrar-
na en ateljé på Kängsövägen 1 i 
Råneå. Sedan träffade hon min 
farfar (Knut Sjöberg) och de byggde 
huset på Torggatan som då in-
rymde: förutom familjens bostad, 
färghandel, frisör och fotoateljé. 
Min far (Stig Sjöberg) lärde sig foto-
yrket och arbetade som fotograf 
fram till dess att han startade Rå-
neå bilskola. Stig har alltid varit 
intresserad av foto/film och han 
framkallade/förstorade själv bilder 
och sparade det mesta i dia format.  

Han var 
även lä-
rare i foto 
på Rå-
neåskolan 
under en 
period. 
Raan.nu 
blir till... 
Raan.nu 

Resan började med att jag och min 
far skapade en hemsida, för eget 
bruk, med gamla bilder, han plock-
ade fram lämpliga bilder och skrev 
texter till dessa, jag retuscherade 
bilderna och la ut dem på en hem-
sida. Syftet med detta var att samla 
familjens bilder så att våra släkting-
ar enkelt kunde ta del av dessa. 
 

I mitt arbete som egenföretagare 
inom IT branschen och specifikt 
webbaserade system så känns in-
ternet och websidor som en bra 
plattform för just bilder, media och 
artiklar. Webbinformation kan man 
alltid ändra/justera om det inte blir 
rätt från början och det passar bra 
när man arbetar med historisk in-
formation.. 
 
En arbetsgrupp i form av en ABF 
studiecirkel som fokuserade på 
Råneås historia hade bildats och 
man bjöd in olika personer som 
man intervjuade om just Råneås 
historia och då framförallt Råneås 
1900-tals historia. I samband med 
en sådan inbjudan, början av 2009 
så träffade vi (jag och min far) stu-
diecirkeln och berättade om den 
hemsida vi hade skapat. 
 
Tydligen var detta någon som kän-
des intressant för gruppen. Stig 
tyckte också detta var väldigt in-
tressant, han såg möjligheten att 
man nu äntligen kunde dokumen-
terade de historier och händelser 
som ofta försvinner med tiden.. 
(Stig tyckte att man borde spen-
dera mer tid med att sätta sig ner 
med äldre personer som hade så 
mycket att berätta, och dokumen-
tera, innan det var för sent). Vi 
diskuterade lite fram och tillbaka 
hur vi skulle kunna arbeta vidare 
tillsammans och kom fram till att 
en websida vore en bra start. Vi 
registrerade domänen Raan.nu och 
sedan rullade arbetet igång.  
 
Min del i arbetet blev att ta fram 
en första version av hemsidan där 
vi initialt kunde samla bilder/
texter. Vi skannade bilder och 
skrev in texter och www.raan.nu 
lanserades hösten 2010. Vi hade 
ingen färdig plan för hur utveckl-
ingen av Raan.nu skulle ske, utan 
den är helt och hållet skapad uti-
från de idéer som ploppat upp 
 längs vägen. 

 
I många fall har jag använt Raan.nu  
som en testplattform för nya tek- 
niska lösningar som vi använt i mitt 
ordinarie jobb. Vi har kunnat vida-
reutveckla Raan.nu på ett genom-
tänkt sätt där vi låtit materialet 
som ska presenterats styra 
funktioner och utseende. 
 

Vi har även kommit fram till en 

distribuerad arbetsmodell där resp 

by, inom Råneå socken, har en eller 

flera ansvariga. Dessa sk 

”ByAdmins” administrerar och är 

kontaktperson för sin egen by. 

Varje by har även en egen tårtbit 

av Raan.nu som knyts ihop till en 

gemensam startsida för alla byar. 

 

Lite fakta om Raan.nu 
Idag ingår 21 byar från Råneå sock-

en, dessa byar hanteras av 40 st By 

administratörer 

Raan.nu har drygt 1000 aktiva 

medlemmar (som betalar en årlig 

avgift) 

Det finns 13407 bilder och 286 ar-

tiklar publicerade. 

Vi har identifierat 13775 unika per-

soner på de publicerade bilderna. 

 

Lars Sjöberg 

Webbansvarig Raan.nu 

Styrelse Raan.nu 

Kent Höglund, Ordförande, Leif 

Larsson, Kassör, Lars Sjö-

berg, Webbansvarig, Agneta Löf 

Sekreterare, Tore Sundqvist, Leif 

Hansson, Jan Nordström, Marianne 

Johansson Holmfrid, Seth Holmval 
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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!  

Bli medlem i Raan.nu! 

En kulturgärning för framtiden 

                info@raan.nu              070 311 19 53 

 

    Stressad eller behöver vila? 
 

Stillheten infinner sig inte av sig själv. 
Ibland behöver vi söka den. Kom och var med 
på en stilla stund där vi stänger ner mobiler 
och yttre påverkan. Med texter från Bibeln, 

möjlighet till en kort vandring, måla kors, vara 
i tystnad och stilla meditation. 

 
Vi har fika, frukt, dryck och material för   

50 kronor. 
När: 16 maj klockan 13.00-17.00 

Var: Församlingshemmet och kyrkan i  
Gunnarsbyn Anmälan: senast 11 maj  
Till: lena.sandling@svenskakyrkan.se 

Eller ring 0924-527 73 
Annika.berglund@svenskakyrkan.se  

Eller ring 0921-775 42 
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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! 

 

 
 

 
 

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 

Hantverkarnas Träffpunkt  
i Niemisel 

 

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

 

Öppet:  
Lördagar kl. 11-14 

 

Stickcafé  
Tisdagar jämna 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 

 

 

 

 

PRO Niemisel 
 
 

Årsmöte: 4 mars 
Kl. 15.00 

 

Café 
Onsdagar kl. 13.00 

 

Kom med  
i vår förening! 

 

www.pro.se/niemisel 
 
 

Kontakt: Ingrid 072-724 02 24 

 

Avs: Råek 
 Hallonvägen 15 
 961 97 Gunnarsbyn 

 

Lantmuseum, halmmuseum, 
loppis, cafékvällar, cirkelstudier   

 

Uthyrning av lokal & tvättmaskin 
 

Kommande aktiviteter: 
 

Se lokala anslag 
 

Välkommen! 
 

www.sorbyn-sundsnas.se  
 

tfn 070 - 660 11 47 

 
Info:Mickael Engström 070-643 77 57 

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:- 

  

Niemisels 
Bygdegårdsförening 

 
Kom och fira Earth Hour 28 mars 

i Älvens hus kl. 20.00 - 22.00 
Vi fikar tillsammans och släcker 
ner kl. 20.30 - 21.30 för klimatet. 

Välkommen! 
 

Info: Susanne Öberg 
073 026 28 71 

Skidlopp 2-12år  
Lördag 21 Mars  

I samarbete med Sörbyns IF 

Skidloppet startar 
Kl.12.00  

 

Vid bagarstugan 

Vintercafé 
Öppet i bagarstugan 

Kl.11.00-14.30 
Välkommen! 

Bjurådalens 
Bygdegård i Forsnäs 

 

 
 

Valborgsmässoafton 
kl. 16.30-19.30 

pizza - våreld - sång  
 

Fågelexkursion Yttreträsket 
i maj 

 

Vid frågor: Sibylla 070 341 38 50 
 

Hyra bygdegård/bagarstuga:  
Monica 070 651 50 08  

Årsmöte  
26 mars kl.19.00 

 

Valborgsmässoafton  
Fackeltåg kl. 19.45 

Brasan tänds kl. 20.00 
  

          Välkommen! 

För info  
kontakta  
Ulrika Ek  

070 519 98 51 

Håll utkik efter  
kommande aktiviteter 

 

Besök oss gärna  
på facebook! 

 

ÅRSMÖTE  
11 mars kl. 18.00  

Bakiplan 

Info: Lennart Nilsson 
070 362 02 17 

 

Niemisels  

Fiskevårdsförening 
 

Fiskepremiär 
 

Mittitjärn 
 

lördag 28 mars  
 

kl. 09.00 

 
 

Följ oss på facebook!       070-211 00 45      

9 mars och 20 april: Konst på bio 
med Frida Kahlo och Dali 

15 maj: Cirkus Cirkör gästar Gunnarsbyn 

 

 

27 april till 10 
maj: 

Utställning: 
Lasse-Maja 
och deckar-

historien  

Vedaklubben 
Skoter & Fiske 

 

Skoterns Dag  
 

Mars 
 

Vedatjärn 
 

Tävlingar, lotterier, hamburgare, 
fisketävling för barn m.m. 

 

Välkomna! 
 
 

Info: Tommy Ekh 070 - 541 94 67 
 

Vi finns på facebook! 


