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Min resa mot Norrbotten  
började långt innan jag själv 
visste att det var där jag skulle 
hamna.  
Jag växte upp i ett litet samhälle 
som heter Bettna utanför  
Nyköping i Södermanland.  
 
Som liten spenderade jag varje 
ledig stund med fiskespöt i 
högsta hugg.  
När jag blev äldre fick jag höra 
talas om en gymnasie- 
utbildning inom sportfiske. 
Femton år gammal flyttade jag 
därför till Värmland och  
började på Forshagaakademins 
Sportfiskegymnasium.  
 
Efter den treåriga  
gymnasieutbildningen valde jag 
att fortsätta med en tvåårig 
yrkeshögskoleutbildning som 
var inriktad på jakt och  
sportfiskeguidning.  
 
På en så kallad bransch-dag fick 
vi besök av olika företag som 
berättade om sina verksam- 
heter och där träffade jag en  
karismatisk man som berättade 
om en fantastisk plats på  
jorden med orörda fiskevatten 
där alla fiskar blev stora.  
Det var första gången jag 
träffade Palle Andersson. Jag 
och Palle höll kontakten och jag 
beslöt mig för att göra min 
långa praktik på Sörbyn Lodge. 
 
Det blev en spännande  
sommar med många nya  
erfarenheter och ett abborr-
rekord som nog håller hela livet 
ut. Den enorma abborren var 
hela 61,5cm lång!  

Efter utbildningen hade jag 
flera olika jobberbjudanden 
men jobbet på Sörbyn Lodge 
samt de fria älvarna och oänd-
liga skogarna i norr lockade 
mest.  
 
Valet var självklart! Jag skulle 
köra flyttlasset 115 mil norrut 
till Gunnarsbyn där jag hittat ett 
litet hus att hyra mitt i 
byn. Jobbet på Sörbyn Lodge 
blev ett perfekt sätt att lära 
känna många trevliga männi-
skor i närområdet.  
På de fantastiska sommar- 
fredagarna/afterwork-
tillställningarna samlas många 
från bygden och stämningen är 
alltid på topp!  
 
Många har varit väldigt nyfikna 
och kommit fram och pratat 
och jag har insett att området 
är fullt av härliga människor 
med höga ambitioner och spän-
nande idéer och visioner som 
vittnar om en ljus framtid för 
bygden.  
 
Tiden på Sörbyn Lodge var otro-
ligt lärorik. Jag har fått träffa 
många spännande människor 
från hela världen och prova på 
många olika ansvarsområden 
och saker jag aldrig trodde att 
jag skulle arbeta med.  
 
Från att enbart ha lagat mat åt 
mig själv och mina närmaste till 
att ett år senare laga en 
sjurätters meny till 42 gäster tar 
jag med mig som en påmin-
nelse om att man kan klara näs-
tan vad som helst bara man 
hittar glädje i det man gör.  

Sedan drygt ett år tillbaka är jag 
permanent boende i bygden 
eftersom jag fick köpa mitt 
drömhus i Soldalen tack vare 
ett tips av den 82-åriga och 
fortfarande aktiva rörmokaren 
Kalle Lundborg. 
 
 I somras flyttade min sambo 
Sofia Anttila från Övertorneå in 
och hon jobbar nu i  
Gunnarsbyns Lanthandel.  
Jag flyttade från södra Sverige 
där de flesta tycker att det är 
nära till allt och hamnade  
istället på en plats där det som 
var viktigt för mig finns nära. 
Fritt rinnande vatten och vild 
natur.  
 
Vi har dessutom lyxen att ha 
alla nödvändigheter som Lant-
handeln, macken och skolan 
kvar. Ja till och med restaurang 
och biograf!  
I framtiden önskar jag på något 
sätt att fortsätta jobba med tur-
ism och upplevelser men jag 
vet ännu inte riktigt hur. Man 
måste inte veta vart man är på 
väg. Så länge man följer hjärtat 
så hamnar man till slut på rätt 
plats och jag hade turen att 
göra det tidigt i livet! 
 
Emanuel Swärd 
 
 

     Vandrade samma väg som laxen och hamnade i Korpdal 

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: 1000 ex. 

Utgivningsplan: 4 gånger/år  

(vår, sommar, höst, vinter) 
 

Delas ut till boende i byarna kring 

Gunnarsbyn och Niemisel och skickas 

till övriga medlemmar i Råek. Finns 

även på Gunnarsby Lanthandel, Niemi-

sels Livs och Råneå Medborgarkontor. 

 

Nästa manusstopp: 4 februari 2021 
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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 

 

  
 

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 

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. 

 

Påverka tidningens innehåll 
 

Mejla in bilder och texter till justnu@raek.nu 
 

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

 

Av utrymmesskäl förbehåller redaktionen sig rätten  
att redigera insänt material 

 

Lösgöra hus 
 

Flera familjer är intresserade av boende! 
 

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

 

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

När styrelsearbetet går bra, allt rullar på,  
då är det dags att fundera på framtiden. 
 
Styrelsen  beslutade i början av hösten att göra ett  
arbete med mål, vision och strategier för att nå dit.  
Utvecklingsarbetet presenteras för medlemmarna på 
årsstämman 2021. Ett stimulerande och roligt arbete vid 
sidan om det traditionella styrelsearbetet. Vi har ett  
intressant och fullmatat verksamhetsår att se fram emot. 
 
Hälsar Ordförande Ingrid Stridfeldt 

Just nu jobbar vi på Råek bland annat med:  
Uppstart av servicepunkt i Unbyn  
Ny hemsida för Råek och servicepunkten i Unbyn  
Upprustning av rastplatser längs älvdalen inom Bodens 
kommun. 
Nedskräpning på tomter och miljöfarligt avfall. 
Ny stuga precis klar vid Stor-Lappträsket.  
Inventering av attraktiva tomter och lediga hus i området  
Näringslivsutveckling, har du funderingar på att starta 
företag eller utveckla ditt företag så ta kontakt med 
Jenny Engström hos oss på Råek. 
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Har du köpt hus i Råne älvdalsbygden eller har familjen fått tillökning? 
 

Kontakta Råek så kan vi med hjälp av bygdens föreningar uppmärksamma detta.  

Välkommen till bygden och grattis! 

Lyckan när man blir inbjuden till Rickardsgården i Åträsk en mörk och kall eftermiddag i oktober. Beläget 
12 kilometer från Sörbyn i Bodens Kommun ligger denna varma och hemtrevliga Restaurang/Lodge.  
Här har både kända och okända personer ätit sig mätta och hyrt sovplats en eller flera nätter.  
Fiskat, paddlat kanot och lyssnat till Stigs fantastiska historier om släkt, vänner och färgstarka gäster från 
världens alla hörn. För är man med i Airbnb kan även en liten by i Norrbotten sättas på världskartan.  
Till er som ännu inte varit där  - gör ett besök. Sväng in vid skylten Hallonbergets Catering & Festservice 
och bered er på en natur och matupplevelse utöver det vanliga.                             // Anna Johansson Råek 

Ellen och Nils Sundström har 
flyttat till Jim Svanberg i  
Niemisel. I familjen finns även 
kattungarna Diesel och Turbo.  

I Norra Norrgren har familjen Britta Jakobsson och Andreas med storasyster Elvy fått tillökning med en 
lillebror vid namn Bernhard. Familjen är ej med på bild. 

Kalle Nurminen och Emma 
Isaksson har fått en dotter som 
heter Mimmi. Familjen bor i 
Ängesträsk. 

Britt-Marie Halmetkangas och 
Lars Berg har flyttat till Forsnäs 
och driver Ranch 465 som  
erbjuder ridupplevelser. 

Rickardsgården Lodge har en 
150 kvm veranda på tre sidor 
under tak. På framsidan och 
södra sidan kan man sitta och 
njuta av utsikten av sjön 
Åträsket och den ringlande 
Abramsån med bergen i bak-
grunden. 

Stig Ekman. Historieberättare, 
kock, kypare och guide.  
En man med många strängar på 
sin lyra. 
Kvällens meny 29 oktober: 
Välkomstdrink, ugnsbakad lax 
med kokt potatis med kall  
romsås samt kaffe och godbit. 

En fin mötesplats för goda vän-
ner att träffas på och äta gott. 
På bild: 
Gerda Boström  
Anna - Britta Boström 
Margareta Hansson och  
Anna Andersson  
som låter sig väl smaka. 

Ett nedslag hos tusenkonstnären och företagaren Stig Ekman i Åträsk 
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Välkomna till Kvarnå förskola! Vi är en fristående förskola, belägen i skolbyggnaden i Niemisel. Med en 
hög personaltäthet och väl inarbetade rutiner skapar vi en trygg miljö för utveckling och lärande hos bar-
nen. Vi har just nu ett erbjudande till nya familjer som väljer att placera sina barn hos oss – avgiftsfri för-
skola i ett helt år! 072 - 232 84 30 

Förskolan i Gunnarsbyn 

Kvarnå förskola Niemisel 

          Älvskolan i Gunnarsbyn 

Gunnarsby förskola Är en kommunal verksamhet. Våran profilering är: I naturen  - ett naturligt lärande  
Vår verksamhet baserar på mycket utevistelse, där vi lär oss: språk, matte, naturkunskap, rörelse och 
mycket, mycket mera, i naturliga former. (Allt utifrån läroplan för förskola)  
Välkommen till oss: 0924-22051, 070-6362051 

I oktober var mellanstadiet med på P4 Norrbotten där vi pratade om hur vi ändrat vårt sätt att tänka och 
arbeta kring undervisning och läxor under coronapandemin. 
Innan höstlovet hade skolan sin årliga halloweenfest under skoltid istället för på kvällen som det brukar 
vara. Festen blev mycket uppskattad och mellanstadiet stod för planeringen. Det var en kostym och  
danstävling, en fiskedamm och ett spöktåg. Kyrkan stod för sponsring av priser till tävlingarna. 
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DigiBys pilottester 
Niemisels Livs samt Gunnarsby Lanthandel ingår att testa en lösning med informationsskärmar för att 
enkelt kunna distribuera information från DigiBy projektet, byarna och kommuner.  
 
Digitala skärmar finns uppsatta i respektive butik, eftersom just affärerna är ett nav för bygden med dess 
matvaror, apotek, utlämningsställe för systembolaget samt ombud för Svenska Spel och bussgods.  
Vill man som förening i Niemisel- eller Gunnarsbyområdet informera eller bjuda in till evenemang av nå-
got slag på dessa skärmar så kontakta: 
RÅEK för Gunnarsbyområdet tel.: 0924 213 59, e-post: info@raek.nu  
                 

 
 
 

 
Niemiselområdet: 
Oskar Niemi tel. 072 206 81 82 e-post: oskar n@live.se  
Johanna Lundmark tel. 070 696 40 17 e-post: lundmark.johanna@gmail.com 
Marja-Leena Tallus J tel. 072 561 36 98 e-post: marja-leena.tallus.johansson@lulea.se 
 
 
 
 
 

Luleå Kommun 

Syftet med DigiBy är att, i 
bred samverkan mellan  
Region Norrbotten,  
Norrbottens alla kommuner 
och Luleå tekniska  
universitet, genomföra  
pilottester för att öka  
kunskapen om och  
tillämpningen av  
digitaliseringens möjligheter 
för serviceutveckling i gles 
och landsbygder. 
 
 
Projektet vill skapa kunskap 
och bättre förutsättningar 
för att etablera  
service-punkter där  
traditionella och digitala 
tjänster och digitala  
kommunikations-lösningar 
för koordinering och  
kommunikation erbjuds i 
syfte att öka  
tillgängligheten till service 
och möjliggöra både liv och 
arbete i  
glesbygden. Läs mer om  
DigiBy projekten på de  
digitala anslagstavlorna i 
Niemisel och Gunnarsbyn. 

mailto:info@raek.nu
mailto:oskar_n@live.se
mailto:lundmark.johanna@gmail.com
mailto:marja-leena.tallus.johansson@lulea.se
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Beskrivning av projektet 

Förr i tiden lämnade många sin hembygd i norr för jobb söderöver. Husen i hembyarna behölls som en 
viktig länk och som plats för semester och rekreation under midnattssolen. 
 
 Idag finns det väldigt många hus som bara används någon vecka om sommaren och hus som gått i arv 
och inte används alls. Samtidigt finns en nyfikenhet och längtan bland människor runt om i Sverige och 
världen efter ett liv på landsbygden där utrymme, tid och trygghet ger en lugn och skön bas i tillvaron. 
Växa tillsammans vill få dessa människor att mötas.  
De som har svårt att släppa taget om ett hus man håller kärt men som man känner att man inte mäktar 
med att ta hand om på distans, och människorna som letar efter byn  med den rätta känslan och huset 
med det vackra läget.  
 
Vi jobbar för att husägare ska få en smidig försäljning/uthyrning och att huset får en ny ägare/hyresgäst 
som brinner för att bo på platsen. Vi hjälper dig som husletare att hitta din nya hemby och ett hus som 
passar just ditt livspussel.  
 
 

Bodens Kommun 

 
Sedan så pågår spelskapar- 

tävlingen Arctic Reality i Överstbyn. 
se inlägg på  

facebook från närhetsliv. 

Projektet ”växa tillsammans” Råneå älvdal  

Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer den 25 november besluta om servicepunkten i Gunnarsbyn 
får i uppdrag att ingå och arbeta i projektet tillsammans med medborgarkontoret i Råneå.  
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Vindkraftparken i Storlandet - 
Naturförstöring i monumental-
format och döden för livs-
kraftiga näringar 

 
Renskötseln och turismen får 
stryka på foten. Det är näringar 
som bedrivs i samklang med 
naturen. Varje arbetstillfälle ger 
bygden vinster. Eftersom de 
företag som opererar här är 
beroende av naturen i området 
så utgör det en garant för lokal 
representation. 
 
Oärlighet och girighet är en då-
lig kombination.  
Om man dessutom företräder 
verksamhet som gör anspråk på 
att spendera våra gemen-
samma tillgångar krävs öppen-
het och fullständiga svar på de 
grundläggande frågorna. Hur? 
Var och Varför? Våra gemen-
samma tillgångar, läs skatter, 
ska användas med förstånd och 
omsorg. Det skriver nog de 
flesta under på. 
  
Vindkraftparken, den plane-
rade, i Storlandet öster om 
Råne älv är ett exempel ur verk-

ligheten där sanningen miss-
handlas i vinstintressets snäva 
blick.  
 
Hur ska dessa 300 meter höga 
plåt- och betongschabrak 
hamna på den plats som avses? 
Inte med ett ord beskrivs nöd-
vändigheten av stora ingrepp i 
naturen. Miltals med vägar. 
Avverkning av skog. Vindkraft-
verken medför Fågel- och flad-
dermusdöd. Inte minst våra 
rovfåglar stryker med. Insekter 
dräps också i stor omfattning.  
Varför planeras överhuvudtaget 
vindkraftparken?  
 

 
Utan massiva subventioner 
skulle inte ett enda vindkraft-
verk byggas. Redovisa finansie-
ringen fullt ut. Vem eller vilka 
satsar pengar? Vem bygger? 
Vem levererar kraftverken?  
Var ska byggandet ske? I det 
här fallet vet vi ju svaret. Men 
behövs mer elproduktion här i 
Norrbotten? Svaret är ett rung-
ande nej.  
 
Elströmmen måste således 
transporteras från Vindkraft-

parken. Det kräver investering-
ar i elnätet. Vem ska betala 
det?  
Råneälven blev slutligen undan-
tagen från vattenkraftutbygg-
nad 27 november 1976.  
 

Ska en fullständigt meningslös 
och onödig vindkraftutbyggnad 
35 år senare göra jobbet?  
Jag vädjar till det sunda för-
nuftet hos alla med beslutspot-
ential. Säg nej till vindkraftpar-
ken. 
Säg nej. 
Rädda älvdalen på nytt. 
 

 
Med vänliga hälsningar 
Urban Sandberg 
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Recept på tunnbröd                                                  
4 liter mjölk 3% 
1 pkt jäst 
1 1/2 msk salt 
650 gr grovt rågmjöl 
650 gr kornmjöl 
4 kg rågsikt ev. mindre 
1 msk hjorthornssalt 

Bagarstugan i Gunnarsbyn har 2020 haft en ökning av uthyrningsdagar. Föreningen tycker det är roligt 
att fler varit delaktig och sprider hantverket och glädjen att baka vidare. 

Recept på mjukkaka 
1 liter filmjölk 
5 liter mjölk 
1/2 kilo margarin 
1/2 kilo sirap 
5 paket jäst 
2 påsar rågsikt  
1 påse vetemjöl 
Salt 
1 påse brödkryddor 
1 påse vetemjöl till utbaket 

Niemisels Bygdegårdsförening skulle ha haft kurs i tunnbrödsbakning under november. Tyvärr så fick 
det ställas in. Så tills vidare...håll till godo med dessa trivsamma foton från bagarstugan och tunnbröds- 
receptet. 
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Mån-tors  10-18 
Fredag   10-19 
Lördag   10-14 
Söndag   stängt 
 

Telefon   0924 - 200 23 
 
 

God Jul & Gott Nytt år  
önskar Hillevi med  

personal! 
 

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

Julafton   10-13 
Juldagen                   stängt 
Annandagen             stängt 
27 december             13-15 
Nyårsafton   10-14 
Trettondagsafton  10-18 



11 

Fällkniven 

  

 

Måndag - fredag: 09.30 - 18.00 
 

Lördag:  09.30 - 14.00 
 

Hemsida: gunnarsbylanthandel.se 
 

Telefon: 0924 - 210 10 

Julafton 09.30 - 13.00 
 

Juldagen stängt 
 

Annandagen stängt 
 

Nyårsafton 09.30 - 13.00 
 

Nyårsdagen stängt 
 

Trettondagsafton 09.30 - 18.00 

Nu laddar vi inför julen hälsar  
 Lotta, Sara och Sofia! 
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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 

 
Tennbroderi - Smyckeskurser 

 

Slöjdmaterialförsäljning främst för smyckestillverkning  

God Jul 
&  

Gott  
Nytt År 

 
 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 i Boden  
flyttar till 

Lilla butiken i Råneå  
Vi slår upp portarna måndag 

Den 4 januari 

 
 
 

 

Fordonsservice  
Rickard Lidberg 

Överstbyn 
 

Måndag - torsdag 7-16, fredag 7-14 
 

Lunchstängt 11-12 
 

070 526 43 26 
 

      Öppettider 
 
Måndag 10.00-17.00 
 
Onsdag  10.00-17.00 
 
Fredag   10.00-17.00 
 
Lördag  10.00-14.00 

  Välkommen  
           in 
      till min  
    nya butik   
            i  
       Råneå! 
 070 -  535 53 00 
   0924 - 555 10 
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Gårdsbutiker och lokalproducerat  

Livsmedel har länge varit en trend i många  euro-

peiska länder. Nu växer antalet gårdsbutiker även 

i norra Sverige, och här kommer ett färskt exem-

pel från Råne Älvdal. 

Vackert beläget vid Råneälvens strand med Pål-

berget i fjärran växer just nu en gårdsbutik fram i 

Orrbyn, ca 15 km norr om Råneå. Det är Satu 

Mannela och maken Roger Larssons som åter sat-

sar på jordbruk. Tidigare har det bedrivits mjölk-

produktion på gården som heter Hermansgården, 

men nu är focus annan livsmedelsframställning,  

Basen i verksamheten är tjurar som föds upp till 

18 månader innan de slaktas på Norrbottensgår-

den för att sedan tas tillbaka och säljas på gården 

som eget gårdskött. Nere vid älven går köttras-kor 

som förutom att även de slaktas för kött håller 

gården med kalvar för köttproduktion. Det finns 

såklart även en avelstjur på gården. Kor och tjurar 

föds till största delen upp på foder och spannmål 

som odlats upp på gårdens egna marker, det 

egenodlade kompletteras med kraftfoder.  

Här finns även en rejäl uppsättning med gårds-

hönsvars ägg säljs på daglig basis på gården. Un-

der sommaren har Mannela även odlat broccoli, 

vitkål, zucchini, morötter, dill och persilja. Detta 

är sålt vid landet på gården och på REKO-ringen 

för Råneå/Vitå som startades upp i maj. Även 

köttet har distribuerats denna väg förutom en del 

som sålt via bokning på sociala medier. Åtgången 

har hittills varit god på alla gårdens produkter, 

och det ligger ju helt i linje med det som rapporte-

rats i nyheterna under sommaren: efterfrågan på 

lokalproducerat livsmedel ökar och är för många 

viktigare än att det är ekologiskt odlat. Som van-

ligt kul att besöka och coacha nya företag med 

driv, närmast är nu planerna att undersöka förut-

sättningar för att bygga eget slakteri på gården 

och i samma byggnad inhysa en mindre gårdsbu-

tik. All framgång med denna 

fina satsning önskar Luleå Busi-

ness Region.  

//Oskar Hederyd affärs-

utvecklare 

2021 
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Avs: Råek 

 

 

 

Niemisels 
Intresseförening 

 

 

  

Lassbygården - i Råne älvdal 

 

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! 

 

Hantverkarnas Träffpunkt  
i Niemisel 

 

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

 

Öppet:  
Lördagar kl. 11-14 

 

Extra julöppet se anslag  
och facebook  

eller kontakta Mona  
076 130 85 23 

 

God Jul 
& 

Gott Nytt År! 

PRO Gunnarsbyn 
Önskar  
God Jul 

& 
Gott Nytt År! 

 

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! 

 

Ring för information: 
Leif Blomkvist 070 670 64 55  

Britt-Marie Blomqvist 070 551 93 49 

 

Niemisels  

Fiskevårdsförening 

 

 

 

PRO Niemisel 
 

Önskar 
 

 God Jul  
& 

Gott Nytt År! 
 
 

Kom med i vår förening! 
 

www.pro.se/niemisel 
 

 
Kontakt: Ingrid 072-724 02 24 

 

Vi uppmärksammar Förintel-
sens minnesdag 

 

27 januari kl. 15.00 
 

 

 

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: 070-206 90 91 

 

 

Välkommen till vårt gym! 
 

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

 

Bg 175-1288 - Swish 123 040 11 74 
 

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

 

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

Niemisels AIK 

Gymavgifter:  
 

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

Info: Lennart Nilsson 
070-362 02 17 

Niemisels 
Bygdegårdsförening 
Med förhoppning om ett 

nytt 2021 då vi kan mötas i 
Älvens hus utan  

coronarestriktioner. 
God jul & Gott Nytt År 

 Info: Susanne Öberg 
073-026 28 71 

Kontakt: Ulrika Ek 070-519 98 51 

Vi önskar  
Alla medlemmar 

en god jul  
& 

ett gott nytt år! 
  

  

Önskar 
alla 

God Jul  
&  

Gott Nytt År! 

Följ oss på facebook!       070-211 00 45      

God Jul  
&  

Gott Nytt År! 

. 

Överstbyns Byagård 
 

Vi hyr ut vår fina byagård till 
alla slags evenemang: 

Kalas, bröllop, dop, årsmöten 
Även övernattnings- 

Möjligheter finns! 
Info & bokning: 073 - 066 51 76 

Vi önskar alla God Jul 
& 

Gott Nytt År! 
 

 

Bjurådalens 
Bygdegård i Forsnäs 

 

Önskar alla en riktigt 
God Jul 

&  
Gott Nytt År! 

 

Årsmöte: februari 
Se kommande anslag. 

 

 
Vid frågor: Sibylla 070 341 38 50 

 

Hyra bygdegård/bagarstuga:  
Monica 070 651 50 08 

Önskar 

 God Jul 

&  

Gott Nytt År! 

Vedaklubben 
 

Skoter & Fiske 
 

Fiskepremiär 2021 
Vedatjärn 

Se kommande anslag 
 

Fiskekort säljes vid tjärn 
 

Vi har swish 
 

God Jul & Gott Nytt År! 
 

Info:Tommy Ekh 070-541 94 67 
Vi finns på facebook! 

 

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 

God Jul & Gott Nytt År! 
På grund av de nu gällande 
restriktioner för Sverige och 
Norrbotten till följd av Covid-
19 är alla evenemang i Gun-
narsbyns Folkets Hus egen 
regi inställda i första omgång 
till och med 22 december 
2020.Håll dig uppdaterat via 
vår Facebook sida om kom-
mande evenemang.  


