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Det sägs att fågelkvitter på vår-
kvisten är ett av de ljud som ger 
oss människor mest lycka av att 
höra. Jag tycker det påståendet 
stämmer, då jag sover med 
fönstret öppet för att höra fåg-
larna när jag vaknar. Närheten 
till naturen, och luften här 
uppe, är en av många anled-
ningar som jag finner det så 
njutbart att bo i Norrbotten.  
 
Som tjugofemåring får jag ofta 
frågan vad det är som lockat 
mig till att bo i Sörbyn. Jag är 
uppvuxen utanför Bälinge i Lu-
leå så det är inget nytt för mig 
att leva lite på sidan om. När-
heten till naturen är det som 
lockar mig mest och här i Råneå 
älvdalsområde känner jag att 
folk verkligen bryr sig och vär-
nar om den miljö de lever i. 
Hembygds- och idrottsförening-
arna är aktiva och välkom-
nande. Folket är trevliga och 
genuina.  
 
På grund av omständigheterna 
som drabbat världen så har jag 
blivit tvungen att säga upp min 
lägenhet i Sörbyn, men det tar 
inte bort något av allt det posi-
tivt jag fått uppleva här. Det är 

inte alla ställen där grannarna 
faktiskt dyker upp när man bju-
der in till inflyttningsfika, och då 
jag hade kaffebjudning när jag 
flyttade in så fick jag besök un-
der hela dagen. De vänner som 
besökt mig har i princip varit 
beredda att flytta hit på direk-
ten, bara efter att ha fått se hur 
vackert det är i byn och hur 
trevliga folk är.  
 
På hur många ställen finns det 
en dansbana på toppen av ett 
berg? Jag kunde knappt tro det 
när jag promenerade runt el-
ljusspåren i Sörbyn, men myck-
et riktigt, när jag väl kom upp 
på Degeberget så stod dansba-
nan där. En plats med rik histo-
ria slutar aldrig att överraska, 
det är kanske därför jag före-
drar att bo utanför stan och 
dess nybyggnationer.  
 
Jag vet att det finns fler ungdo-
mar än mig som går i samma 
tankar. Det märks av att ha sä-
songsjobbat på restauranger i 
fjällen där folk flyttar miltal 
ifrån sina barndomshem för att 
få leva med naturen utanför 
dörren och ett par skidor på 
fötterna.  

Det märks då jag pratar med 
personer i min ålder då jag ex-
traknäcker på en restaurang i 
Luleå. De vill komma bort från  
bullret och närmare skogen. Att 
kunna odla tomater i en kruka 
på balkongen anses vara en lyx 
då de inte har någon trädgård.  
 
Viljan finns alltså att kunna bo 
närmare naturen. Min ambition 
är att så småningom kunna 
flytta tillbaka ut till landsbyg-
den. Till dess får jag hälsa på 
soliga dagar! 
 

Tova Näslund 
 

Unga ambitioner på landsbygden 

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: 1200 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: 3 augusti 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 

Årets skolavslutning firas på Älvskolan 
Endast med barn och personal 
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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 
lördag (juni-aug) 10.00-12.00  

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! 

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. 

Råek kör hem dina matvaror  
  

 Utkörning tisdagar och fredagar 

 Beställ senast kl. 16.00 dagen före 

 Minimumbelopp dagligvaror 200 kr 

 Kontant betalning, swish eller via bankgiro 
      

Ring eller meila lanthandeln och beställ 
dina varor:  0924 210 10  

info@gunnarsbylanthandel.se 

Utkörningsavgift:  

20 kr - över 65 år 

100 kr - under 65 år 

Föreningsstämma Råek 
Tisdag 16 juni 2020 kl. 19.00 

Restaurang Kallkällan i Sörbyn 
Anmälan senast 11/6 till RÅEK, info@raek.nu  

eller 0924-213 59 
OBS!  

Pga rådande omständigheter kring corona viruset och covid-19 
följer Råek Folkhälsomyndighetens rekommendationer om 

samlingar med max 50 personer. 

Höjd stödnivå för regionala företags-
stöd i Råneå-området. 
 
50% stöd kan företag i Råneå och Norrbyarna få för investe-
ringar. Detta efter att Region Norrbotten har ändrat klass-
ningen av området Råneå församling från landsbygd till gles-
bygd.  
 
Luleå kommun har verkat för denna förändring för att jämna 
ut skillnader. 
Företag i Boden, Kalix och Överkalix kommun kunde sedan 
tidigare få det högre stödet. 
 
Syftet med regionala företagsstöd är att skapa hållbar tillväxt i 
både företagen och på regional nivå. Stöden ska hjälpa länets 
företag att få en långsiktig lön-
samhet och tillväxt. 
 
Läs mer om de regionala före-
tagsstöden på Region Norr-
bottens webbplats! 

mailto:info@raek.nu
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Välkommen till bygden!  

Veckorna innan påsk var fyllda av spänd förväntan på 
Älvskolan: det skulle kläckas kycklingar lagom till påsk. 
Eleverna jobbade med höns, kycklingar och ägg i NO-
ämnet och som avslutning sattes ägg i kläckning. Utö-
ver att i teorin läsa om dessa djur så fick vi hälsa på 
höns, göra en del äggsperiment och till och med vara 
med när de kläcktes.  
De 21 dagarna som det tar för kycklingar att växa i äg-
gen var långa, enligt eleverna. Efter en vecka lyste vi 
äggen och fick se att det var flera kycklingar på gång. 
Till elevernas förtjusning kom det hela 21 söta dunbol-
lar ut ur äggen, tre dagar innan påsklovet. Kycklingarna 
har sedan fått följa hem till en del av eleverna och mår 
bra.  
Det ska vi göra om det nästa år? Det hoppas eleverna 

på i alla fall.  

Hampus föddes i mars och bor i Niemisel med sin storebror 
Oliver, mamma Helena Andersson och pappa Robin Lindegren. 

Älvskolan i Gunnarsbyn 

Nathalie föddes i februari och bor i Niemisel med sin storebror 
Loke, mamma och pappa Marie och Andreas Grimberg. 

Mirna och Joel Dapi´c Öberg som har flyttat från Malmö till 
Niemisel. 

Anita och Reidar Karlsson har efter många år på Sandön flyttat  
till Mjöträsk. 
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Gunnarsbyns förskola 

Vi jobbar med teknik ute! Barnen vill konstruera barkbåtar och har tillsammans samlat skogsmaterial. De funderar 

kring vilket material som flyter och testar de olika sakernas flytförmåga i vatten för att se vad de kan använda till 

sina båtar. Sen ritar de hur de tänker att deras båtar ska se ut. Det ska bli spännande att se båtarna ta form! 

Kvarnå förskola i Niemisel 

Idag har Gunnarsby förskola haft utflykt i närområdet, idag blev det ”baki plan” som vi gästade. Vi hade samling, 
lekar, utforskade gräset och vad som börjat leva där. Vi åt vår medhavda lunch där, och barnen som skulle sova sov 
ute. Sen fortsatte vi på vår dagliga promenad, motoriken tränas, uthållighet tränas m.m och väl tillbaka på förskolan  
så åt vi mellis ute, frisk luft är HÄRLIGT.  Att ge barnen utomhusupplevelser ger dem en djupare förståelse för natu-
ren, hur människor och naturen hänger samman, en djupare förståelse för olika årstider och hur vädret påverkar 
människors aktiviteter. På det viset fungerar utomhusmiljö som en medierande resurs. Det är också genom direkta 
upplevelser utomhus som barnen kan förstå de teoretiska kunskaperna från böcker till praktiska kunskaper.  
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En artikel av Kent Höglund. 
Åke Selberg boende på Nyvägen 
i Överstbyn, riksdagsman för 
socialdemokraterna mellan 
åren 1982-1994, tyckte att nå-
got måste göras för att höja 
framtidstron i Råneälvdal. Åke 
fick med sig arbetsmarknadsmi-
nistern Börje Hörnlund, som såg 
till att 15.500.000 kronor av-
sattes till detta projekt. Då bör-
jade det hända saker .... Idag 
kan vi verkligen se att denna 

satsning gett  resultat.  
Det är en  av orsakerna till var-
för jag väljer att berätta om Åke 
Selberg och om ett av hans livs-
verk. som han är omåttligt stolt 
över och som han verkligen har 
anledning att vara. Jord och 
skogsbruk har alltid funnits som 
en viktig del i familjens Selbergs 
liv. Åke har bl a varit ordförande 
i Lantbruksnämnden i Norr-
botten.  
 
Åke Selberg  
Åke (född 1939) fyllde 80 år den  
12 augusti 2019, adressen både 
nu och när han föddes är Nyvä-
gen, Överstbyn. År 1939 fanns 
inga gatuadresser. Åke har ar-
betat på många arbetsplatser Bl 
a har han arbetat för Skogsbola-
gen SCA, Domänverket, hos 

LKAB i Kiruna och även som 
egen företagare. och har en 
gedigen kunskap om hur det är/
var att vara arbetstagare.  
 
Denna tanke var en av anled-
ningarna att han tidigt blev en 
socialdemokrat av den "gamla 
sorten", där honnörsorden 
"Frihet, jämlikhet, solidaritet 
och demokrati" i Överstbyn, 
Norrbotten, Sverige och övriga 
världen var ord som betydde 
mycket för Åke.  
 
Därför engagerade han sig tidigt 
i S-föreningen i Gunnarsbyn/
Sörbyn. Hembygden betyder 
mycket för honom och genom 
sina fina kontakter i bl a Boden 
kommun fick han genomslag för 
sina ideér.   
 

Lokaltidningen NSD kom på be-
sök och tog detta underbara 
foto Upphöjd över taken  
 
Åke i riksdagen  
Nästa steg för en man som 
"brann" för demokratifrågor var 
att hamna i Sveriges riksdag, för 
Norrbottens läns valkrets.  
I hela 12 år varade detta även-
tyr.  

Framtidstro - ett måste i Älvda-
len 
Tidigt kände han att det skulle 
behövas mera framtidstro, spe-
ciellt vad det gällde landsbygds-
frågor och såg att det fanns pot-
ential i Råne älvdal, som inte 
togs tillvara på. Åke pratade 
med andra riksdagsledamö-
ter från Norrbotten om sina 
idéer . Det ledde till en motion 
1990/91: A 468 av Åke Selberg 
m fl Socialdemokratiska riks-
dagsmän. 
 
Åtgärdspaket för Råneälvdal 
Norrbotten är ett län rikt på 
olika naturresurer; skog, mark, 
vatten och mineraler.  
Att få bo och leva i områden 
med orörd natur och brusande 
älvar är naturligtvis en stor till-
gång,  
Men sysselsättningen sviktar 
och människor flyttar. Detta 
leder till att servicen blir under-
målig. 
 
Utveckling ett måste… Områ-
den som lagts under olika for-
mer av skydd omfattar cirka 20-
25 % av länets yta. Vattenkrafts-
utbyggnaden är nu i princip helt 
stoppad i Norrbotten genom att 
älvarna är skyddade. Riksda-
gens beslut att Råneälv skulle 
skyddas enligt naturresurslagen 
togs den 27 november 1986.  
 
Detta leder till att många välbe-
hövliga arbetstillfällen undantas 
befolkningen. Det kan inte vara 
rimligt att den lokala befolk-
ningen skall ta konsekvenserna 
av ett Riksdagsbeslut som inne-
bär bevarande av naturresurser 
av riksintresse. Detta bör i 
högsta grad vara ett samhälls-
ansvar. Ett inventeringsarbete 
för att ta fram konstruktiva och 
framtidsinriktade verksamheter 
pågår i de berörda kommuner-
na. 

Råneälvdalsprojekt - initieras av Åke Selberg 

 

Anna-Greta, Åke och sonen Curt 
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Exempel på projekt från Luleå 
kommun är: Uppbyggnad av 
arbetsplatsområden i Råneå 
och Niemisel, undersökning av 
stenmöjligheter i älvdalen, 
undersökning av kalkfyndighet-
er, marknadsföringsinsatser, 
bildande av stiftelsen Råneälv-
dal. 
Exempel från Boden är: En ut-
redningsgrupp arbetar med ett 
handlingsprogram för landsbyg-
den, utbyggnad av Sörbyns Id-
rottspark , en servicebyggnad i 
Gunnarsbyn, utveckling av fiske-
vården och fisket i Råneälvdal.  
 
Inom Gällivare kommun arbe-
tar man på liknande sätt för att 
ta fram framtidsinriktade pro-
jekt. De satsningar som behöver 
göras och som det finns intresse 
för kräver stora ekonomiska 
åtaganden.  
 
Stiftelsen Råneälvdal bildades 
år 1991 De instiftade ägarna 
Gällivare, Jokkmokk, Boden och 
Luleå kommun var de samma i 
båda Lule- och Råneälvdalar, 20 
000  kronor satsade kommuner-
na till en början, således 80 000 
kronor i instiftat kapital. I stiftel-
sens styrelse ingick 4 ledamöter  
Utgångspunkten för RåneÄlv-
dalsprojekt var arbetsmark-
nadspolitiska skäl, med beto-
ning på politik. Regeringen be-
slutade 1993 att tillskjuta 15.5 
miljoner under FÖRUTSÄTT-
NING att länet och de fyra kom-
munerna satsade lika mycket. 
 
Projektmedlen skulle i huvud-
sak gå till byggandet av en ny 
turistisk infrastruktur.   
1997 beslutade stiftelsen att det 
var fritt för kommunerna att 
bestämma huruvida respektive 
anläggning kunde göras tillgäng-
lig för turistnäringen. Det var  
samtidigt STARTSKOTTET för en 
ökning av antalet turistentre-
prenörer.   

Stiftelsen anser sig behöva an-
ställa en informatör. Informatö-
ren placerades i Gunnarsbyn på 
ett nyinrättat Råneälvdalskansli, 
som låg i anslutning till det lo-
kala Näringlivskansliet. Under 
den första perioden förekom 
mycket av den planering som 
skulle forma stiftelsens arbete. 
Under de två första åren lärde 
sig stiftelsen att lyssna. Ta till sig 
intressanta förslag.  
De mest omfattande projekten 
som initierades av invånarna i 
älvdalen var Spiken/Furudal, 
Malmens väg och Guidehand-
boken. 
 
Anläggningar som stiftelsen 
finansierat/medfinansierat i 
Råneälvdal 
Vandrarhem, kojor, stugbyar   
och bastuanläggningar. 

Vildmarksanläggning, Spiken - 
Furudal. En hållplats och väg-
station längs Malmens väg som 
anlades omkring år 1745.  
 

Andholmen konferensanlägg-
ning  
 
Infrastruktur kring fisket 
Under perioden 1993-1995 bil-
dades fiskesamfälligheterna i 
älvdalen och slutligen så kunde 
samfälligheterna gemensamt 
juridiskt organisera sig i ett eget 
Fiskeråd i Råneälvdal.  

Då fanns Fiskeriverket i Luleå,  
Länstyrelsen i Norrbotten och 
Norrbottens Hushållningssäll-
skap med i projektet. Samar-
bete var honnörsordet - helt i 
Åke Selbergs anda. 
 
Malmens väg 
Det började med att Björn och 
hans fru Eila Fredriksson star-
tade en studiecirkel kring Mal-
mens väg och dess historia till-
sammans med skoterförening-
arna och Företagarföreningen i 
Gunnarsbyn 
 
Förväntningarna växte på vad 
leden kunde innebära för älvda-
len.  
 

Malmens väg växte till att bli en 
av de viktigaste strategiska pro-
jekten i älvdalen. Leden kom att 
utgöra en kulturhistorisk pulså-
der i älvdalen som näringen 
kunde samarbeta kring.  
 
Malmens väg och Råneälvdals 
kulturhistoria sammanförde 
samerna, bönderna, militären, 
kyrkan, skogen, malmen i en 
historia. 
 
Genomförandet av detta pro-
jekt fick alla att se älvdalen som 
en enhet från Malmberget till 
Strömsund, eftersom alla i älv-
dalen delade samma historia. 
 

En stor dag när konungen av 
Sverige, Karl XVI Gustaf Berna-
dotte, besökte Gunnarsbyn och 
invigde Malmens väg.  
Foto : Greta Andersson  
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RÅEK som bildades av företa-
garna i Gunnarsbyn med om-
nejd, firade 20 år 2019. RÅEK 
har Råneälvdalsbygdens ut-
veckling som huvudmål och 
arbetat med att stärka samver-
kan mellan byarna, förbättra 
bygdens service, skapa nya ar-
betstillfällen samt öka inflytt-
ningen till Råneälvdal.  
RÅEK är en medlemsägd ekono-

misk förening där privatperso-
ner, företag och föreningar i 
Råneälvdalsområdet är ägare. 
Detta gör organisationen unik 
med ett brett nätverk och 
många kontakter både inom 
förenings- och näringslivet. 
RÅEK samarbetar med förening-
ar, företag och organisationer 
efter hela älvdalen, vilken 
sträcket sig från Gällivare i norr 
till Luleå i söder. I området där 
RÅEK bedriver service, som om-
fattar byarna runt Gunnarsbyn 
och Niemisel, bor det cirka 
1000 personer. 
 
Nya Projekt  
Projektbeslut för Malmens väg 
Råek har fått beviljat projekt-
medel från Jordbruksverket och 
Leader för att utveckla Mal-
mens väg som besöksmål efter 
den tidigare genomförda för-
studiens resultat. 
Projektet startade våren 2019 
och omfattar bland annat en 
upprustning av vinterleden för 
sträckan Strömsund - Vuoddas, 
utveckling av hemsida och digi-
tal karta för leden, ställplatser 
för besökare, uppbyggnad av en 
ny rastplats, se på framtida 
drifts- och finansierings 

modeller och även ta fram en 
utvecklingsplan för sommarle-
der som ett komplement till 
vinterleden. 
Syftet är att tillgängliggöra älv-
dalen och naturen under hela 
året för både lokalbefolkning 
och turistverksamhet. 
 
Slutord: Allmänt kan sägas att 
Råneälvdalsprojekt fick mycket 
gratis publicitet vid projektstar-
ten genom att det var ett stort 
politiskt projekt. Media och lo-
kalpressen satte ribban högt 
och angav då tonen för pro-
jektet. Många företag, förening-
ar och privatpersoner deltog i 
älvdalsprojektet med de resur-
ser de förfogade över. 
 

En slutsats av de ideella insat-
serna som gjordes, är att be-
folkningen gjorde allt för att 
projektet skulle lyckas. Åkerier 
ställde upp med lastmaskiner, 
lastbilar och grävmaskiner  
oftast till självkostnadspris eller 
ibland gratis. Skogsbolagen har 
under hela projektet stöttat 
arbetena både med markupplå-
telser och en del virke. Försva-
ret har stöttat projektet med 
bromaterial samt med materi-
ella och mänskliga resurser, när 
malmens väg invigdes. Skogs-
vårdsstyrelsen med sina gröna 

jobb har varit och är framgent 
avgörande för utvecklingen av 
lederna i älvdalen. 
 
SCA  har på grund av sina stora 
markinnehav och som fiskerätt-
sägare blivit involverade i de 
flesta projekten. Krister Ruth-
ström på SCA har ställt stora 
resurser till förfogande, utan 
den hjälpen hade projektet haft 
svårt att genomföras.  
 
Råneälvdalsprojektet har dock i 
många stycken varit i samklang 
med  skogsbolagens natur och 
miljöpolicy. Genom att detta 
unika projekt återställt kultur 
och naturmiljöer, skotertrafiken 
och turismen är hänvisade till 
begränsade områden och biflö-
den till Råneälven har restaure-
ras. Stiftelsen och skogsbolagen 
delade synen, att det var och är 
nödvändigt för älvens överlev-
nad, att både skogs– och turist-
näringen utvecklas i symbios 
med varandra. 
 
Tack till: Åke Selberg intervjuer 
och bilder, Birgitta Johansson 
Norberg layout, Oskar Niemi, 
Roland Axelsson, Greta Anders-
son och Eva Niemi bilder. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikeln är redigerad av red-
aktionen för att få plats i tid-
ningen. Fullständiga artikeln 
skriven av Kent Höglund finns 
på Raan.nu  
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I början av Juni 2019 har ett 

laxsafari med bussresa från Rå-

neå och upp längs älvdalen gått 

av stapeln. Safarit var väldigt 

populärt och deltagarplatserna 

blev fyllda på nolltid.  

Resan gjorde några olika stopp 

efter vägen bl. a. i Gunnarsbyn, 

vid Korpforsen, vid laxräknaren 

i Aspliden och sen avslutades 

resan med laxspaning i Bränd-

bergsfallet.  

Gunnar Westrin delade med sig 

av sina oändliga erfarenheter 

från älven till deltagarna. Resan 

anordnades av projektet Laxför-

valtning för Framtiden.  

   Laxsafari 2019 

 

Fiskekortpriser 2020 
Råneälvens norra kortfiskeom-

råde 
Årskort: 300 kr 

7-dygnskort: 200 kr 
3-dygnskort: 100 kr 

Ordförande Degerselsbygdens 
Samfällighetsförening: 

Urban Sandberg 070-666 31 55 
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Telefon   0924 - 200 23 

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

 
 

Midsommarafton:   10-14 
 

Midsommardagen:   stängt 
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Mån-fre: 9.30 - 18.00 

Lördag: 9.30 - 14.00 

Telefon: 0924 - 210 10 
 

Hemsida: gunnarsbylant-
handel.se 
 

E-post: info@gunnarsbylanthandel.se 
 

 

Söndagsöppet:  
 

21 juni-23 augusti 
 

12.00 - 15.00 

Välkommen   
hälsar Emma, Lotta, Sara 

Och Sofia 

  Upphämtning av varor 
 

Det är många som vill att vi packar färdigt varor som sedan 
bara är att hämta.  

              Varor för att hämta samma dag 
- MAX 5  varor 

            - Packas när vi har tid 
Behöver man mer än 5 varor 
           - Beställ dagen innan 

              -Hämtas efter kl: 12.00 
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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  

 
 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 

070-3771865 
  

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

          

       Glad  
    sommar! 
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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! 

Tisdag-fredag 
11.00-17.00 

Lördag 
11.00-14.00 

Söndag stängt 
Måndag stängt 

 
 
 
 

Fordonsservice  
Rickard Lidberg 

Överstbyn 
 

Måndag - torsdag 7-16, fredag 7-14 
 

Lunchstängt 11-12 
 

070 526 43 26 
 

Åke Degerlund 
Frisör 

&  
Stylist 

If you look good 
I feel good 

070-219 69 55 
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Endast öppet i juli! 
 

Förbokning krävs på inrådan av folkmyndigheten 

 Pga Corona viruset. 

 

OBS! Öppet torsdag-söndag  kl. 12-17 

stängt måndag-onsdag! 

070-243 35 27                            073-066 51 76                      

Ni kan även besöka våra lantbruksdjur! 

Här kommer en nyhet från Råneåområdet: 
Nu är en  REKO-ring under uppstart i Råne- och Vitåälv-
dalar.  
 
”REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett sätt att 
handla lokalproducerad mat, helt utan mellanhänder. 
Konsumenter och producenter på en ort går samman 
och startar en REKO-ring där råvaror och produkter 
säljs direkt från producent till konsument. Enkelt och 
genialt! 
 
REKO är lokal mat blandat med förtroende, glädje och 
engagemang. REKO är en förkortning av rejäl kon-
sumtion, men REKO betyder också schysst, trevligt och 
rättvist. I REKO-ringen skapas relationer mellan de som 
föder upp och odlar vår mat och de som sen tillagar 
och äter den. Frågor om hur djuren har fötts upp blan-
das med tips och recept på säsongens råvaror. Köpare 
och säljare får kontakt med varandra oftast genom 
Facebookgrupper. I gruppen får köparen veta vilka va-
ror som finns i den lokala REKO-ringen och hur man gör 
för att beställa. Där finns också all information om var 
och när de beställda varorna hämtas och hur betalning-
en går till. Alla affärer görs upp i förväg. Det är inte ett 
krav att vara medlem i gruppen på Facebook för att 
handla genom i REKO-ring, huvudsaken är att affären är 
uppgjord i förväg.” 
(Beskrivande text från Hushållningssällskapets helsida). 
 

Den första utlämningen blir den 27 maj kl. 17.30-18.30 
och platsen blir Strömsundshemmet. I dagsläget har vi 
varit i kontakt med 20-talet livsmedelsproducenter, 
men vi ser gärna att fler hör av sig. Utbudet varierar 
givetvis efter säsong och vad som skördats eller slak-
tats i närtid, men även försäljning av exempelvis lokalt 
producerat fika kan förekomma. Denna REKO-ring ver-
kar / kommunicerar endast på Facebook. 
 
Övriga planerade utlämningar blir: 25 juni 30 juli  
 
För att få info om REKO-ringen och hålla koll på utläm-
ningar: gilla facebook-sidan REKO-ring Råneälvdal /
Vitådalen. 
 
Bakom detta initiativ står Fembyarna ekonomisk före-
ning tillsammans med Luleå Business Region AB. Sist en 
viktig påminnelse som gäller mer än någonsin i dessa 
märkliga tider: handla lokalt!  
 
Kontakt: 
Katarina Tingvall, Fembyarna 0739195996 
Marianne Holmfrid, Fembyarna 0702662525 
Oskar Hederyd, Luleå Business Region 0705425110 
 

//Oskar Hederyd, affärsutvecklare Luleå Business Reg-

ion AB. 
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Vi satsar på att vi även i år kan  
Genomföra Grön Marknad 

 
Lokalproducerat  
Rättvisemärkt 

Ekologiskt  
Lördag 12 september 

Kl. 11-15 
 

Vi välkomnar lokala odlare! 
Marknadens idé är att få lokala odlare 

att odla mer 
Kontakt: 070 - 211 00 45 

Följ oss på facebook! 

 

 



16 

 

 

 

Niemisels 
Intresseförening 

 Hantverkarnas Träffpunkt  
i Niemisel 

 

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

 

Glad Sommar! 
 

För sommarens öppettider  
kolla anslag eller kontakta  

Mona: 076 130 85 23 

 
Vi finns på facebook! 

 

  

  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 
 

Även övernattnings-
möjligheter finns! 

 

Info & bokning: 073 - 066 51 76 
 

 
www.overstbyn.se 

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 
 

 

Promenader: Tisdagar  
 

Boule: Torsdagar 
 

 
Höstupptakt (surströmming) 
Se kommande information. 

 

Glad Sommar! 
www.pro.se/niemisel 

 

 
Kontakt: Ingrid 072-724 02 24 

 

Avs: Råek 
 Hallonvägen 15 
 961 97 Gunnarsbyn 

 

Info & bokning: 0924 - 211 97 

Niemisels 
Bygdegårdsförening 
Vandrarhemmet öppet 

15/5 -15/10 
Kom och baka i vår fina 

bagarstuga 

 

GLAD SOMMAR! 
 

Info: 073-026 28 71 
Susanne Öberg 

Håll utkik efter  
kommande aktivi-

teter 
 

Glad 
Sommar! 

 

Besök oss gärna  
på facebook! 

Medlemsavgift 2019: 
 

50:- enskild 
150:- familj 

  

PG 482380-3 
 

Ange namn 

Tårtcafé 
Fruntimmersveckan 
19-24 juli kl. 18-21  

Obs! endast 6 kvällar 
 

Olika tårtor varje kväll 
Vi anpassar aktiviteterna efter FHMs 

rekommendationer 
Välkommen till Älvens hus! 

Kontakt: Ulrika Ek  070 519 98 51 

Vedaklubben 
Skoter & Fiske 
Fiskepremiär  

Vedatjärn 
Midsommarafton 

kl. 09.00       
Fiskekort säljes vid tjärn 

 

VÄLKOMMEN! 
 

Info: Tommy Ekh 070– 541 9467 
 

Vi finns på facebook! 

 

Lantmuseum, halmmuseum, 
loppis, cafékvällar, cirkelstudier   

 

Uthyrning av lokal & tvättmaskin 
 
 

Midsommarfirande 
 

Badkiosken i Sörbyn 
 

Se lokala anslag 
 

Vi önskar trevlig sommar! 
 

www.sorbyn-sundsnas.se  
 

tfn 070 - 660 11 47 

Samla vännerna för storbak!   

Bagarstugan är öppen för bokning 
 

Pris: 150 kr/dygn. Egen ved medtages 

Gunnarsbyns  
Byaförening 

Missa inte  
våra arrangemang i juli,  

se kommande annonsering! 

 
 

Bjurådalens 
Bygdegård i Forsnäs 

 

 
Kolla affischering ang. datum  

För kommande aktiviteter 
 

Vi önskar en  
glad sommar! 

 

 

Frågor: Sibylla 070 341 38 50 
 

 

Hyra bygdegård/bagarstuga:  
Monica 070 651 50 08 

 

Niemisels  

Fiskevårdsförening 

Mittitjärn 
Öppen  

från  
1 juni - 30 september 

  

Kräftfiske  
13-14-15 augusti 

 

kl. 17.00 - 23.00 

Glad Sommar!  
Info: Lennart Nilsson 

070-362 02 17 

Lördag den 13 juni kl 16.00.  
Popkvinnor - Utomhusteater. 200 
kr.  
Enbart förbeställda platser på  
070-2110045 max publikantal 50 
personer.  
Plats: Forsbergs G:a Handelsbod, 
Träskvägen 4, 96197 Gunnars-
byn.  
Norrbottens Teater har premiär 
på sin sommarturné i Gunnars-
byn. Ta med något att sitta på. 
Arr: Gunnarsbyns Folkets Hus. 
Fikaförsäljning. 

 

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:- 


