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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: 2 november 2020 

 

 

 

Från Ibiza till Gunnarsbyn 

Till dig som läser vill jag säga tack! 
Du är mest troligt en del av lands-
bygden och således en medskap-
are till den fantastiska atmosfären 
som existerar här - i naturen, i 
luften, i gemenskapen. Allt det 
som varit möjligt att uppleva den 
här sommaren, när jag helt oför-
utsägbart hamnade här hos er. Så 
himla välkomnande är ni. Ett oför-
glömligt sommarlov. Tack vare 
corona . 
 
Livet har lärt mig att ständigt göra 
mitt bästa för att se den kreativa 
aspekten i stundens hetta, eller i 
stundens lugn för den delen. Det 
håller mitt sinne öppet och flexi-
belt. Det banar vägen till att det 
som händer för mig känns som en 
välsignelse, en viktig del i strävan 
efter att nyfikenheten ska få så 
mycket plats som möjligt. Varför?  
 
I slutet av februari hade vi precis 
flyttat in i vårt nya hem. Ett chalet 
beläget på Campot Calle Sa Torre 
i Jesùs, Eivissa, baleariska öarna. 
Omgiven av en natur där grannar-
nas getter betar på grönområ-
dena. tio minuters promenad från 
havet. En citrusträdgård där nå-
gons höns å tuppar spatserar fritt 
(note: tupparna på Ibiza galer 
vilken tid som helst på dygnet, 
ytterst märkligt, någon som vet 
varför?).  
 
Snart skulle säsongens industri 
dra igång igen; nattklubbar, dans, 
elektronisk musik, och före dess 
ville jag besöka mina rötter i Sve-
rige. En kylig morgon gick flyget 
norrut, andedräkten syntes i 
luften när taxin hämtade mig och 
min lätta kabin-packning som 
skulle räcka för nån veckas behov.  
Flyget landade på ett ännu kallare 

Kallax. Alla vet vad som hände 
sen. Och Sverige, en lyx att få 
möjligheten att leva här medan 
Spanien och delar av världen an-
dats en viss fascism i sina pande-
mistrategier.  
Mina vänner som blivit kvar, har 
fått stränga utegångsförbud, bö-
ter för att ha handlat mat på fel 
affär, portade från havet och na-
turen och en omöjlighet att be-
söka vänner och familj.  
Så istället för det, fick livet en helt 
annan vändning. 
 

I april satt jag i Luleå och skrev på 
rekommendation till en avlägsen 
vän, Niklas Wede, och berättade 
att jag sökte en stuga i skogen att 
husera i tills jag kunde åka hem 
till Spanien igen. Att det enda jag 
behövde var wi-fi och tak över 
huvudet och så få människor i 
närheten som möjligt.  
Helt plötsligt står jag på Getrono-
san och inser att Arctic Retreat är 
ett majestätiskt konstverk av kär-
lek mitt ute på en ö i älven. Hur 
hamnade jag här egentligen? Ett 
till paradis.  
 

Snabbare än svavlet på tändstick-
an tänds så hade våra kreativa 
hjärnor slagit sig samman och vi 
trollade fram Arctic ReBeat på 
mindre än två veckor. På nymå-
nen den 22 maj bjöd vi in till en 
livestreamad minifestival. Vårflo-
den kom dagen efter. Wow! 
 
Och vi visade världen att det min-
sann går att göra det man kan, 
om man jobbar med de medel 
som finns -  istället för att se be-
gränsningar.  
Och det, är ett tema som är ge-
nomgående här i byn.  
Flera av er är oerhört innovativa 

och öppensinnade, jag förstår 
verkligen varför det ändå är så 
pass många nationaliteter på liten 
yta. Det här stället är unikt, och 
människorna, ni är huvudingredi-
ensen. Besöksnäringen har så hög 
potential här, tack vare er. 
  
Efter Arctic ReBeat ringde lant-
handelns styrelse upp och frå-
gade om jag kunde tänka mig att 
jobba extra i sommar i butiken. 
tja, varför inte? Det är navet och 
hjärtat i bygden, en möjlighet att 
lära känna er allihop. En fröjd 
minst sagt! 
 
Kontrasterna i livet. Så himla fina. 
Friheten att skapa dem är skör, 
och värdefull. Vi är ansvariga att 
upprätthålla dessa rättigheter. 
Ansvariga att känna tacksamhet. 
Vi överlever mycket vi människor, 
slitstarka envisa hållbara varelser. 
Vi anpassar oss, gör om och gör 
rätt. Vi förlåter, förstår och släp-
per taget. Genom allt, har vi hjär-
tat kvar, så länge vi räddar kärle-
ken. Då minns vi tillsammans vad 
som verkligen är viktigt här i livet; 
vår allra sköraste gåva.  
 
Tack för att du läst mina ord. 

vi ses på lanthandeln  

Från Anna Victoria  
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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            10.00-12.00 
torsdag         10.00-14.00                                                      

3:e lördagen i månaden  har                 
vi öppet               10.00-13.00                

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 

 Minimumbelopp 200 kr 

 Kontant betalning, swish eller via bankgiro 

Utkörningsavgift:  

20 kr - över 65 år 

100 kr - under 65 år 

Ring eller meila lanthandeln och beställ dina varor: 0924 210 10  
info@gunnarsbylanthandel.se 

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 butiken är stängd 
kan du lämna utanför eller inne på Råeks 
kontor. 

 

 

 

Har Du tips om försäljning  
eller uthyrning av hus?  

 

Vet Du någon som vill  
köpa eller hyra? 

 

Kontakta Råek 0924-213 59 

Flera familjer är intresserade av  
boende i Råne älvdalsbygden 

 

Vi måste hjälpas åt att få kontakt med  
fastighetsägarna av de hus som ingen bor i!  

Lösgöra hus 

 Har du köpt hus eller  
har familjen fått tillökning? 

 

Hör av dig till Råek så kan vi med hjälp av  
bygdens föreningar uppmärksamma detta  

Råek (Råne älvdalsrådets ekonomiska 
förening) bildades 1999 och arbetar 
bland annat med att utveckla Råne 
älvdalsbygden, förbättra bygdens ser-
vice, skapa arbetstillfällen samt öka 
inflyttningen till Råne älvdal. 
 
Stöd bygdens utveckling - bli medlem 
i Råek! 
 
Engångsavgift: 100 kr privatperson,  
1000 kr företag 
Bankgiro: 5553 - 4382 
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Företag i bygden 

 

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 

Nytt företag i bygden 

Bygg Hantverkaren i norr 
AB är ett byggföretag som 
utför byggtjänster till före-
tag, föreningar och privat-
personer.  

Nybyggnation -Renovering -
Byggservice. 

Bygg  Hantverkaren i norr 
AB drivs av Kalle Nurminen 

                    
                    Kalle Nurminen 
  info@bygghantverkareninorr.com 
              Telefon 070-3344475 

Shinko  Nakano Storlöpare 
Bor i Gunnarsbyn där hon arbetar 
med att sy om gamla traditionella ki-
monos. Dessa importerar hon från 
andrahandsmarknaden i Japan. Alla 
plagg sys för hand. Ett fantastiskt 
hantverk. 
 
Vissa kimonos som hon importerar 
från Japan är upp till 100 år gamla.  
De traditionella kimonos är tillverkade 
i siden så flera generationer kan an-
vända samma tyg. 
En ny kimono i Japan kan kosta allt 
från 10 000 sek till en miljon sek. Då 
brukar tyget vara handmålade eller 
handbroderade. 

 
Shinkos företag heter Kanko 
Och i hennes atelje trängs metervis 
med vackra tyger och färdiga kimo-
nos. Väl värt ett besök!  
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Välkomna till Kvarnå förskola!  
Nu har vi startat upp verksam-
heten 20/21. 
  
Varje läsår väljer vi ut någon del 
av förskolans läroplan som vi 
kommer att fokusera extra på 
och detta läsår har vi valt att 
jobba med språkutveckling och 
matematik! 
  
Vi kommer att jobba projekt 
inriktat med dessa ämnen och 
vistas mycket utomhus och i 
skogen där vi tillsammans upp-
täcker, undersöker och provar,  
kanske träffar vi på Kotte eller 
någon annan äventyrskompis?  

Nu har ett nytt läsår startat! 
 
Så även för förskolebarnen på 
Gunnarsby förskola. 
 
Vi är mitt inne i inskolning av 
nya barn nu som är mycket ro-
ligt och ett bra tillskott till våran 
grupp.  
 
Vi kommer att ha vår verksam-
het utomhus till stor del (som 
vanligt) pga Corona pandemin. 
  
Vi önskar alla välkomna nya som 
gamla barn och föräldrar.  
 
På bilden så har Brunte gjort illa 
sej på nosen och är hos veteri-
nären.  

  Kvarnå Förskola 

  Gunnarsby Förskola 
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                             Hemester i Råneälvdal  

Aurora Safari Camps Bastuflotte 
Strax söder om polcirkeln, en timme från Lu-
leå och en halvtimme från Boden ligger den 
lilla byn Lassbyn i Råne Ålvdal.  
 
Härifrån tar vi er ut på en fantastisk bastu-
flotte– upplevelse. I en gömd vik i den stora 
sjön Degerselet i total avskildhet kan ni helt 
privat bada, basta, paddla, fiska och njuta. 
Allt detta i arktiskt ljus! Öppet hela hösten 
och vintern. Se mer på www.raneriver.se 
Varmt välkomna! 
 

Artic Retreat – Artic reBeat 
Just före Korpforsen strax ovanför  
Gunnarsbyn ligger detta paradis. 
 
Här ägde en virituell helkväll rum i våras.  
Livemusik, konst och smakupplevelser.  
 
Artic reBeat – Hela kvällen livesändes för stor-
publik på internet. Skapat av Niklas Wede ägare 
och Anna Viktoria Söderström DJ.  
www.articretreat.se  

Fotograf: Fredrik Broman 
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Tjejmilen – Från Stockholm till Gunnarsbyn! 

Så fantastiskt roligt,  
vilket gensvar vi fick i vårt digitala tårtlotteri. 
 
Många gav sitt stöd till vår fina bygdegård, 75 sålda tårtbitar.  
Vinnaren av  
1:a pris Fototårtan: Hillevi Sandström 
2:a pris Bastukväll 4 pers: Ulrika Ek 
3-5 pris: Bakdag i bagarstugan: 
Eva Sjögren, Hillevi Sandström 
Anders Gustafsson  

 
Tusen Tack Alla för ert stöd! Niemisels bygdegårdsförening 

   Niemisels bygdegårdsförenings digitala tårtlotteri 

11 tjejer var anmälda för att springa tjejmilen i Stockholm, men när det ställdes in så nappade 
dom på idén att springa den tillsammans på hemmaplan. Succé! 
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    Medborgarkontoret Råneå - Luleå Kommun   

Medborgarkontoret växer! 
Det känns roligt för oss att berätta att 
Medborgarkontoret nu har fått för-
stärkning med en person som heter 
Hanna Thurn. 
 Hanna kommer att bemanna vår re-
ception tisdagar, onsdagar och freda-
gar. Övrig tid jobbar hon på kundcen-
ter i Luleå. 
  
Välkommen Hanna! 

Vattenfall har bjudit in till samråd om att uppföra och driva 
en vindkraftpark i Gällivare och Bodens 
kommuner i Norrbottens län.  
 
Tre möten har skett på servicepunkten Råek i Gunnarsbyn. 
Efter samrådet kommer området att begränsas med hänsyn 
till vad som framkommer i samrådet 
och av de inventeringar och utredningar som pågår för 
närvarande.  
Delar av ansökansområdet 
kommer att omfattas av olika restriktioner. De exakta po-
sitionerna för var vindkraftverken kommer 
att placeras kommer att bestämmas först när det är dags 
att bygga vindkraftparken. 
Vattenfall har tagit emot synpunkter från allmänheten på 
den planerade vindkraftparken. Sista inlämningsdagen för 
synpunkter var den 31 augusti 2020. 
 
Digitala samrådsmöten 
Vi kommer troligen att arrangera fler digitala samråd för 
allmänheten och vi återkommer om datum på våran sida. 
Även om samrådstiden då möjligen passerats så kommer 
synpunkterna självklart att tas med i det fortsatta arbetet. 
Synpunkter 
Vi ser fram emot dina synpunkter. Du kan lämna dessa till 
wwwstorlandet@vattenfall.com 
Per post till Licab AB Storgatan 11 972 38 Luleå 
Märk kuvertet ”Storlandet” 
 

Storlandet Vindkraftpark  
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Vindkraftparker –  
Miljöförstöring eller 
Miljönytta? 
 
I skrivande stund vilar ett 
bedrägligt lugn över 
Råne älvdal. Det kan 
inom kort bytas mot 
Skogsskövling, vägbyg-
gen och gigantiska plåt- 
och betongschabrak, 300 
meter höga.  
Det är vad som väntar 
om Vattenfalls planer på 
en vindkraftpark i Stor-
landet i närheten av Rå-
neälven.  
 
Helt klart så blir naturen 
väldigt påverkad. Fåglar 
och fladdermöss blir 
hackade i bitar.  
 
Den relativt orörda natu-
ren har knappt hämtat 
sig från en hotande ut-
byggnad av Råneälven så 
kommer samma spelare 
med nya exploaterings-
planer. 
 
 Det har fortfarande med 
elproduktion att göra, 
men istället för dammar 

och dränkta biotoper så 
har man tänkt sig för-
vuxna väderkvarnar. 
 I Norrbotten! Här i Norr-
botten behövs inte, mig 
veterligt någon ytterli-
gare elproduktion. Beho-
vet av detta finns i södra 
delarna av landet. 
 
Gällivare skogssameby är 
kritiska till vindkraftpar-
ken.  
Petri Storlöpare har pro-
ducerat nedanstående 
film. 
https://
www.youtube.com/
watch?v=aO0LwD1XU8k 
Turistnäringen är kritisk. 
 
Ska vi nu tillåta en så 
omfattande exploate-
ring? Elen måste ju 
transporteras härifrån till 
konsumtionsbehovet. 
 
 Såvitt jag vet har vind-
kraftutbyggnaden hittills 
haft effekten att vi idag 
har fyra gånger dyrare 
elräkningar än innan 
vindkraften började 
byggas. 
 

 Det kallas elcertifikatav-
gifter. Ett annat ord för 
subventioner. Det vill 
säga att skattepengar till 
stor del finansierar dessa 
parker.  
 
Utländska exploatörer 
kammar hem jobb och 
skattepengarna. Pro-
duktionen utgör idag ett 
fåtal procent av den to-
tala elproduktionen.  
 
Det finns en lång rad 
rapporter som mer eller 
mindre sågar de för-
vuxna väderkvarnarna 
som någon lösning ur el-
produktionshänseende. 
 
Frågan är hur vi i Samfäl-
lighetsföreningen ska 
agera. Ska vi blunda eller 
agera? 
Med vänliga hälsningar 
 
Urban Sandberg 
Ordförande  
Degerselsbygdens  
Samfällighetsförening 
Råne älv 
 
www.ranealven.se 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aO0LwD1XU8k
https://www.youtube.com/watch?v=aO0LwD1XU8k
https://www.youtube.com/watch?v=aO0LwD1XU8k
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Grön Marknad 
Lördag 12 September 

11.00– 15.00 
11.00 

 

Annonser 

 

Kära utställare och besökare  

Vi har inte lyckats få tillstånd att genom-
föra Grön Marknad i Gunnarsbyn 2020 

pg av Covid 19. 

Men vi hoppas att vi ses på marknaden i 
Gunnarsbyn lördag den 11 september 

2021 istället. 

                          Trevlig höst! 
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Kära utställare
 
Det har inte lyckats för oss att få tillstånd att genomföra 
Grön Marknad i Gunnarsbyn. Inte heller om vi valde att 
dela upp den i fyra mindre marknader som vi hade pratat 
med polisens tillståndsmyndighet om. Så därför fick vi 
idag träffa den ledsamma beslutet att ställa in Grön 
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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  

Trevlig 
 Hö st! 

 

 
 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 
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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 
Lördagar  

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 
Tel: 070– 219 69 55 
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Telefon   0924 - 200 23 

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

Glad höst  
önskar Hillevi  
med personal! 

Utsikt från Snipen, 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 in hälsar 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 

Fällkniven 
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Avs: Råek 
 Hallonvägen 15 
 961 97 Gunnarsbyn 

 Bjurådalens 
Bygdegård i Forsnäs 

 
 

Kolla affischering  
för kommande aktiviteter 

 

 

Vi önskar  
en fin höst till alla! 

 
 

Frågor: Sibylla 070 341 38 50 
 

Hyra bygdegård/bagarstuga:  
Monica 070 651 50 08 

 

 

Niemisels 
Intresseförening 

 

 

  

Lassbygården - i Råne älvdal 

Hyr samlingssal, övernattningsrum 
på övervåningen och/eller en 

lägenhet med egen ingång 
Info www.lassbyn.se samt bokning  

070 - 312 60 55 
Bli medlem för endast 100 sek per 

person och år i  
Lassbyns Hembygdsförening 

Bankgiro 151 - 4306 

 Gunnarsbyns SK 

. 

 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 

Hantverkarnas Träffpunkt  
i Niemisel 

 

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

 

Öppet:  
Lördagar kl. 11-14 

 

Övriga tider se anslag  
och facebook  

eller kontakta 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 
 

PRO Niemisel 
  

     Boule: Torsd kl 15.00 
 

 

Promenader: Tis kl. 10.00 
 

PRO-lokalen i Kvarnåskolan 
 

www.pro.se/niemisel 
 

Kontakt: Ingrid 072-724 02 24 
 

 
Kom med i vår förening! 

 
 

 
 
 
 
 
 

Niemisels 
Bygdegårdsförening 

 

 
 

 
 

 

Kursdag 14 november  
8.00-15.00  

i tunnbrödsbakning.  
Max 5 deltagare. 

 
Ring för info och anmälan  

till Susanne  
073-0262871  

Vi önskar Alla en fin 
höst 

Medlemsavgift 2020: 
 

50:- enskild 
150:- familj 

  

PG 482380-3 
 

Ange namn 

 

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 

Info & bokning: 0924 - 211 97 

 

 

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 

För information  
kontakta Ulrika Ek   
tel: 070 519 98 51 

Vi önskar  
trevlig höst! 

 
  

Håll utkik efter  
kommande aktiviteter  

  
Ring: 070-332 58 33 

  

Vedaklubben 
  

Skoter & Fiske 
  
  

Info: Tommy Ekh  
0924 - 212 16 

  
  

Vi finns på facebook! 

 

Samla vännerna  
för storbak  

i vår fina bagarstuga!   
  

Pris: 150 kr/dygn.  
Egen ved medtages 

Följ oss på facebook!       070-211 00 45      

Familjeteater på 
Folketshus 
Fjärilar i magen - 
söndag den 13 
september kl 
15.00   

Nalle Clown, lördag den 17 oktober kl 
15.00 - humor, värme och clownens 
klassiska väska fylld med förundran. 
35 min, 50 kr. För båda föreställning-
ar gäller en publik på 50 personer. 
Förbest. av biljett på   070–2110045 
ej sms 


