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2      ✤ Vårläsning från Råne älvdal

Utgiven av Råek (Råne älvdals rådet i Gunnarsbyns församling ek. förening) 
Redaktör Jenny Hansson Johanna Lundmark, justnu@raek.nu 

Grafisk form  Johanna Lundmark
Ansvarig utgivare Jenny Engström, jenny@raek.nu 

Tryck Luleå Grafiska AB  Upplaga: 1200 ex. 
Utgivningsplan 4 gånger per 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, Niemisels Livs och Råneå Medborgarkontor

Du som bor i Råne älvdal eller är medlem i Råek men inte får denna tidning utdelad - hör av Dig!

Nästa
MANUSSTOP 

3 MAJ

JUST NU / JUBILEUM

Första numret av Just Nu-bladet gavs ut hösten 2006 med syftet att stärka 
samhörigheten och samverkan i Niemisel- och Gunnarsbyområdet. Sedan 
dess har tidningen delats ut till boende i området.

Det har hänt mycket i våran bygd under dessa år. Projekt som En Vis 
bygd, Röj upp, Hälsogallerian och utveckling av Malmens väg har genom-
förts. Vi har fått följa arbetet i förskolor och skolor och hälsat nyinflyttade 
välkomna. Vi har kunnat läsa om nystartade företag och om de som fun-
nits i flera generationer. Oräkneliga evenemang har anordnats av bygdens 
föreningar. Många våfflor, tårtbitar, hamburgare har sålts och avnjutits. 
Några minnesvärda evenemang är Valvträskfestivalen, Råneälvdalsloppet, 
Grön marknad och nu senast Sveriges första skoterbio. Flera av våra byar 
har också haft anledning att fira när de utnämnts till Årets by eller fått ta 
emot andra utmärkelser för det ideella arbetet som görs. 

Till detta nummer har tidningen fått en omarbetad layout och form, en 
uppdatering helt enkelt! Syftet är att fortsatt ge en inblick i livet på lands-
bygden, bidra till samverkan och bygga samhörighet och stolthet över att 
bo och verka i Niemisel – och Gunnarsbyområdet.

Utöver den förändrade layouten har det även skett förändringar på tid-
ningens redaktion. Bakom spakarna hittar vi nu Jenny Hansson som skö-
ter alla kontakter och ser till att det finns intressant materialet till varje 
nummer och Johanna Lundmark som står för formgivningen.

Vi vill rikta ett stort tack till alla bygdebor, föreningar, annonsörer och 
båda kommunerna som alla bidrar på olika sätt. Utan er ingen tidning!  
Nu ser vi framemot många nya nummer med intressanta nedslag runt  
om i bygden. Hoppas ni får en trevlig läsning!

Johanna Lundmark & Jenny Hansson

Just Nu firar 15 år  
med en ny kostym

RÅEK BYGGER OM 
OCH UPPDATERAR 

HEMSIDAN

FRAMSIDAN

Därför efterfrågar vi aktuella 
uppgifter om företag och för-

eningar. Så att vi kan lägga 
in korrekt och uppdaterad 
information på hemsidan. 

Ange företagets eller fören-
ingens namn, beskriv verk-
samheten och kontaktupp-
gifter så som namn, telefon, 

adress, webbsida, Facebook.  
Uppgifterna skickas till  

info@raek.nu 

Älvskolans friluftsdag bjöd 
på både utelek och semlor.
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Fixartjänsten är en kommunal service till medborgare i Bodens  
kommun som har fyllt 70 år och behöver vaktmästarhjälp.

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. Ring Råek för att boka

Hallonvägen 15

961 97 Gunnarsbyn

0924-213 59

info@raek.nu

mån-tors 9.00-15.00 

fredag   9.00-12.00

Återvinningscentralen
måndag 10-19 
 torsdag 7-16 

lördag (maj-sep) 8-12 

Vi arbetar för att utveckla Råne 
älvdalsbygden, förbättra bygdens 
service, skapa arbetstillfällen samt 
öka inflyttningen till  Råne älvdal. 

Hyr släp!

1- 6 h  300 kr

Dygn 500 kr

Helg 700 kr

Vecka 1500 kr

Längd 300 cm 
Bredd 160 cm 
Höjd 125 cm

RÅEK /  INFO

Stöd bygdens  
utveckling  

- bli  medlem  
i Råek! 

Engångsavgift:  
100 kr privatperson 

1000 kr företag

Bankgiro  
5553 - 4382 

Nu har vi sorterat och uppdaterat secondhandbutiken i Gunnarsbyn. 
Butiken är bemannad av Anna Johansson och Elina Nilsson, 
måndag 10 -12 och torsdagar 10-14.

Övriga tider är du alltid välkommen in på servicepunkten för att  
handla eller lämna saker till secondhandbutiken.

Tredje lördagen varje månad så har vi öppet 10 -13.

SECONDHANDBUTIKEN I GUNNARSBYN

I senaste numret av Just Nu konstaterade jag att 
styrelsen ”har ett intressant och fullmatat verk-
samhetsår att se fram emot”.

Styrelsen har startat  året med att lägga  
styrelsemöten och även andra träffar digitalt.En 
kompetensutveckling som alla har nytta av men 
som också  innebär att alla kan delta utan att 
resa och utan risk för smittspridning.

Allt gott  
Ingrid Stridfeldt

Ordförande har ordet

• Utveckling av secondhandbutiken

• Näringslivsutveckling, har du funderingar 
på att starta eget eller utveckla ditt före-
tag så kontakta oss

• Underhåller vinterleden Malmens väg.

• Uthyrning, upprustning och drift av stugor 
och rastplatser i området tillhörande  
Bodens kommun. 

• Projektet Växa tillsammans, inventerar  
attraktiva tomter och lediga hus i området

• Utveckla samarbete med Bodens kommun

JUST NU JOBBAR RÅEK MED:

Fixarn - i förebyggande syfte
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Från hinkar med kottar  
till robotutveckling online!
Att Gunnarsbyområdet alltid har haft 
en särskild plats i mitt hjärta och själ 
det har jag alltid vetat. Att denna plats, 
min familj och alla människor i byarna 
runt omkring kunde ha så stor inver-
kan förstod jag inte då men som nu står 
helt klar. 

Minnena från när jag var liten är många 
och fina. Sommarloven hos mormor 
och morfar i Gunnarsbyn med kos-
sor, höns, grisar, myggbett, koblajor och 
kalla bad vid badplatsen nedanför kyr-
kan i byn. Glass på Konsum och lös-
viktsgodis på Gulf. Familjen Paulsson 
som drev Gulf var alltid generös med 
godiset de plockade ned i en fin liten 
papperspåse över disk. En av den, två 
av den…vilket tålamod! Pengar till att 
köpa glass och godis hade jag fått av 
mormor Lilian, efter några hinkar med 
kottar som hon eldade i pannan för 
varmvattnets skull. Eller en slant, som 
hon alltid sa. 

Jag hängde mest med mina kusiner, 
moster Kia och morbror Kjell. De blev 
som mina syskon. Vi umgicks ofta sto-
ra gäng i alla åldrar från alla byar runt 
omkring. Jag älskade livet hos mormor 
och morfar i Gunnarsbyn för det fanns 
alltid saker att göra. Vi byggde affär i 
skogen, sov i tält på trädet nedanför 
Sigvard Englunds garage, lekte detekti-
ver och hittade alltid mystiska spår efter 
gammelvägen mot Överstbyn. En plats 
som alltid präglats av engagerade bybor 
med stort hjärta för bygden och dess 
tillgångar. Som tagit tillvara på möjlig-
heterna runt knuten. Det som skapar 
framtidsanda och tilltro!

Entreprenörskapet och företagandet var 
en stor del av livet, ord jag knappt kun-
de stava till och än mindre inse bety-
delsen av. Så snart vi barnbarn kunde 
hjälpa till så fick vi vara med på pota-
tislandet, plocka bär, mata hönsen, följa 
med korna till sommarbetet hos Hen-
ning Degerman vid forsbron. 

Visst, när vi var mindre, inte var det all-
tid så kul att hjälpa till, men idag upp-
skattar jag min uppväxt grymt mycket. 
Hur hade jag annars lärt mig att fram-
gångar kommer av hårt arbete?  
 
Förra året köpte vi Nancy och Håkan 
Paulssons Norrbottensgård i Lassbyn 
och där bor vi nu. Efter 17 år i statlig 
tjänst bestämde jag mig för att återigen 
satsa på eget företag och tog modet till 
att säga upp mig från min anställning 
vid Försvarsmakten i Boden i höstas. 

Jag har alltid drivits av utveckling och 
förändring. Ständigt finns det en fråga 
hos mig – hur kan vi göra detta bättre 
eller på ett annat sätt? IT och digitali-
sering är områden jag arbetat inom se-
naste åren och ser så många möjligheter. 
Inte minst för människor och företag 
på landsbygden.  Inom kommunikation, 
klimat- och miljöfrågor som skapar ef-
fektivitet och ekonomiska vinster. Att 
idag sitta i Lassbyn med jordens bästa 
utsikt över Råneälven och arbeta med 
projekt över hela världen är nästan för 
bra för att vara sant. Idag 2021 är det 
både sant och möjligt. För mig är det 
mod, kunskap, engagemang och viljan 
att arbeta hårt för det du tror på som 
avgör hur du kommer lyckas. Min livs-
kvalité idag är en stark anledning till att 
vilja fortsätta jobba hårt för belöningen 
jag får här varje dag. Nu som då. Även 
om det då handlade om några hinkar 
med kottar till att idag handla om robo-
tar och digitala tjänster så är anledning-
en densamma.

Anki Granström
Ålder 51 år

Bor Lassbyn 
Familj Sambo med 
Tobbe Hellgren och 

Welsh springer  
spanieln Frasse

Aktuell med  
Driver företaget  

Relevanta och   
arbetar bland annat 

med utveckling av  
organisationer.

På gång med nytt 
bolag inom  Robotics, 

digitala tjänster  
för företag och   
organisationer  

i Norden

Relevanta 
Consulting AB

KRÖNIKA /  EN RÖST FRÅN BYGDEN
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 BYGDELIV

Terja Eriksson  och Joel Olsson 
har  flyttat till Sundsnäs under 

våren 2020. 

Linnea Jolanki har 
under hösten flyttat  
till Johan Engman  

i Gunnarsbyn.

 

Mauro 
Tel: +39 3383152610 Email: mauro.arneri@outlook.it 

KLASSINFO  
 Måndag kl. 19.30 – 20.30 / Torsdag kl. 19.30 – 20.30 Språket är engelska och första klassen är gratis  

STARTDATUM:  8 februari 1 gruppklass: 200 kr / person 
Carnet 5 gruppklasser: 900 kr / person 
Carnet 10 gruppklasser: 1600 kr / person 
1 privatklass: 500 kr / person 
Ta med bekväma kläder, en handduk och var i tid ☺ Ring mig gärna för information. 

Lokal : Älvskolans Gymnastiksal 

Jag heter Mauro Arneri och jag är en professionell yoga-lärare. Jag började med yoga 2006 och under de senaste fyra åren har jag undervisat på heltidskurser om det och moderna rörelsediscipliner; Jag har följt grupper från 20 till 80 år. 

Jag har en 200 RYT-certifiering i Anukalana Yoga och jag har gjort en tvåårig utbildningskurs i Baptiste Yoga 2008, plus många andra läror under det senaste decenniet om fri rörlig-het, primära rörelser, akrobatik och kampsport. 
2016 fick jag traditionella tantriska yogakunskaper i Florens (Italien) och under åren slog 
jag samman de klassiska rutinerna med många rörelsediscipliner och kroppsrehabilite-
ring, inspirerad av Ido Portal, Animal Flow och Continuum, och hjälpte särskilt männi-
skor med patologier, kroniska smärtor och inflammationer, arbetar i alla miljöer, på be-
tong och mjukare golv. 
Jag skapade en metod som jag kallar Human Flow. 

Jag är Martina Pedalino, en DO och kandidatexamen med ut-

märkelser i osteopati. 

Men vad är osteopati eller ”osteopatisk medicin”? Osteopati är 

”ett system för diagnos och behandling för ett brett spektrum 

av medicinska tillstånd. Osteopater använder beröring, fysisk 

manipulation, stretching och massage för att öka rörligheten i 

lederna, för att lindra muskelspänningar, för att öka blod- och 

nervtillförseln till vävnader och för att hjälpa kroppens egna 

läkningssystem. De kan också ge råd om hållning och träning 

för att underlätta återhämtningen, främja hälsan och förhindra 

att symtom återkommer. 

Martina 
Tel: +39 3384423535 

Email: martinapedalino.osteopathy@gmail.com  

Osteopati kan vara användbart för att behandla problem som: 

 

Men också invärtes problem som: 

- stress magont 

- menstruationsvärk för kvinnor 

- etc... 

 

- BEHANDLINGSINFO - 

- Första besök 60 minuter (inkluderar en fullständig osteopatisk postural undersökning): 

1000 sek; 

- Uppföljning 45 minuter: 900 sek 

- Uppföljande behandling 30 minuter: 750 sek 

- Hembesök 60 minuter: 1000 kr + tillägg för restid 

STARTDATUM: Tisdag 2 februari 

Erbjudande till bygden: 40% rabatt vid första behandlingen fram till 16 februari 

Du hittar min praktik på Råek i Gunnarsbyn. 

Om du har någon form av funktionsnedsättning och inte kan komma till mig kan jag 

komma hem till dig och behandla dig där. 

För bokningar eller info ring eller mejla mig! ☺ 

- ländryggsmärta 

- idrottsskador 

- cervikogen huvudvärk 

- axelvärk 

- ischias 

- etc… 

Välkommen 
till bygden!

Har du köpt hus i Råne älvdalsbygden eller har familjen fått 
tillökning? Kontakta Råek så kan vi med hjälp av bygdens  
föreningar uppmärksamma detta. 

Hockeyplan i Niemisel 
är nu färdig. Niemisels 
AIK har under hösten 
byggt sarg, monterat 
belysning och inför-

skaffat snörakor och 
mål. Så leta fram  
skridskorna och  

kom och åk. 

Varje torsdagkväll arrangerar Sörbyns IF skidträning. Det är omtyckta 
träffar där skidteknik lärs ut under glada tillrop, med barn i blandade 
åldrar. Den yngsta så liten som 3 år. Antalet deltagare varierar mellan 
10 till 20 per gång. Är du intresserad? Kontaktuppgifter till Sörbyns IF 
finns på föreningssidan längst bak.

SKIDTRÄNING FÖR STORA OCH SMÅ I SÖRBYN

SKRIDSKOÅKNING 
NIEMISEL

Robin Lundberg 
Nyinflyttad i Sörbyn, 

ursprungligen från  
Örnsköldsvik.

Kör timmerbil åt  
Erik Engströms 

Åkeri.

Martina Pedalino  
och Mauro Arneri är 

nyinflyttade i  
Lassbyn.  

Hon utbildad i  
ostiopati och har sin 

praktik på Råek i  
Gunnarsbyn. Han är 
professionell yogalä-
rare som håller yoga- 

klasser i Älvskolans  
gymnastiksal. 
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Uppleva riktig vinter och  
lyfta Norrländska turistmål
Familjen Marin bor sedan i början av årsskif-
tet numera i Lassbyn. Barnen, Nadja 11 år och 
Bastian 8 år har börjat i Älvskolan. Planen är att 
familjen ska stanna till påsklovet. 

Linda och Jon Marin driver Immelns Kanotcenter i 
Skåne sedan 11 år och jobbar med olika former av na-
turturism och har nu lågsäsong och är inte beroende av 
att vara på kontoret. Vanligtvis brukar de åka till Thai-
land såhär års då arbetet som görs under vinterperioden 
kan utföras i stortsett vart som helst så länge det finns 
internet tillgängligt. 

-  När covid-19 slog till i våras insåg vi att vår utländska 
gäster förmodligen inte skulle komma hit, och antagli-
gen inte till våra kollegor i branchen heller. Jag började 
fundera på hur man kan lyfta Svensk turismnäring och 
få folk att hitta smultronställen i närområdet och semes-
tra mer på hemmaplan, säger Jon.  

Då föddes Facebookgruppen Svemestra- alla Sveriges 
smultronställen som nu har över 74.000 medlemmar. 
Gruppen är mycket engagerad och har nu blivit till en 
hemsida Svemestra.nu.

I början av december var Jon på besök i Gunnarsbyn 
för att undersöka lite nya platser till Svemestra.nu. Han 
kom hem och var kär!  
 

Kort efter började Jon kontakta skolan i Gunnarsbyn 
och Fredrik på Aurora Safari Camp för att ordna detal-
jer så som skolgång och boende.

-  Barnen var inte särskillt svårflirtade, de börjar bli vana 
med att vi hittar på tokigheter, säger Linda. Och de har 
redan kommit in i skolan och fått sig nya kompisar. Jag 
tror det är bra för barnen att få se fler delar av Sverige. 

Att komma från Skåne där vintrarna oftast är gråa och 
råa är stor skillnad, landskapet här är magiskt! Det är 
nog lätt att bli hemmablind oavsett vart man bor, men 
bara att få köra scooter är för famlijen Marin exotiskt. 
Det är stor skillnad på att vara på skidsemester en vecka 
och att verkligen leva i några månader på en vinterort. 

-  Det som också är spännande är att alla vi möter verkar 
vara så drivna och välkomnande. Jag kan verkligen förstå 
vad Jon menade när han kom hem och var kär, skrattar 
Linda

Nu planerar familjen att uppleva så mycket som möjligt 
och har redan blivit nyfikna på att hitta ett boende här 
för framtida besök. Så har du ett hus som du vill sälja 
hör av dig till familjen Marin.

BYGDELIV /  INFLYTTNING
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På en kulle i Sörbyn ligger denna fantastiska gård 
med tryckeriet bara några steg från boningshuset. Här 
kan man beställa ett personligt kort med ortsnamn i 
vacker guldfoliering, julkort eller varför inte med ett 
eget fotograferat motiv med ortsanknytning. 

Hans Stridfeldt är vd och ägare till denna tryckriskatt. 
Hans berättar att han har jobbat i tryckeribranschen 
till och från i cirka 40 år, men jobbade då i Luleå. I 
tryckeriet finns 2 492 ortsnamn till julmotiv och 800 
till 900 ortsnamn till vanliga vykort. Hans fotar själv 
en del av de vackra naturbilder som används till vy-
korten. Redan i augusti skickar Hans ut en julhäls-
ning till sina återförsäljare som finns spridda över hela 
Sverige. 

- Många tycker nog att det är lite udda att få julkort 
på sensommaren, skrattar Hans.

Kunderna beställer sedan via hemsidan Sörby Tryck 
AB de vykort och julkort de vill ha. Det är ingen hel-
tidssysselsättning, men hela oktober och november är 
det full fart i det lilla tryckeriet i Sörbyn.

Utöver tryckeriet sysselsätter han sig med bygg och 
serviceunderhåll på fastigheter, det han tycker sig hin-
na med. Han hjälper även folk som vill ta ner stora 
träd, på ett säkert sätt, på sina gårdar. Dessutom äger 
han en hjullastare som han bland annat skottar snö 
med. Fixar det mesta åt dom flesta, helt enkelt. Här 
har vi en riktigt allkonstnär!

FÖRETAG I BYGDEN/  NÄRINGSLIV

Tryckeriet med vykort  
från Sveriges alla hörn

Anders och Paulina Nilsson har länge drömt om att 
öppna en gårdsbutik på sin gård i Niemisel. Nu har 
drömmen förverkligats. I mitten av februari slog de 
upp portarna till sin nya verksamhet. I butiken säljer 
de kött från gården och andra produkter med lokal 

prägel. Följ de på Facebook  
Granbacka gård.  

Lars Berg driver Ranch 465 vars huvdsyssla är hov-
slageri men med gården i Bjurå som bas erbjuder 

han även westernridning. Gården är influerad av den 
amerikanska westernkulturen, vilket märks på såväl 
skyltar och utrustning. Den vanligaste gästen kom-
mer hit för att rida en tur på två till tre timmar. Det 
är en småskalig verksamhet, och som mest kan tre 

personer rida ut samtidigt. Det finns såklart fördelar 
med småskaligheten och de mindre grupperna: 

-Jag hinner prata mycket med gästerna och berät-
ta om skogen och miljön som vi är i på ett sätt som 

passar mig under turen, säger Lars.

Till sommaren kommer de även att erbjuda längre 
turer, med en eller två övernattningar men fortsatt 

med små grupper. Så passa på att prova på denna 
fina aktivitet, som passar bra även på vintern. 

Vill du veta mer hittar du de på sociala medier eller 
hemsidan Ranch 465. 

GRANBACKA ÖPPNAR GÅRDSBUTIK

WESTERNRIDNING I BJURÅ
TEXT och FOTO  Oskar Hederyd, Luleå Business Region

TEXT och FOTO  Anna Johansson
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UPPDATERING AV NIEMISELS BYGDEUTVECKLINGSPLAN

Digital mötesplats i Råneå
från önskemål till verklighet

Under 2016 pågick ett arbete med att ta fram en  
utvecklingsplan för Råneå. Flertalet medborgare  

uttryckte önskemål och behov av fler mötesplatser. 
Nu förverkligas önskemålet om digital utrustning i   
Råneskolans aula. Vilket ger både skolan och fören-

ingar i hela området nya möjligheter. 

Tekniken möjliggör digital undervisning för  
elever, kompetensutveckling för personalen, skolan 
kan nätverka med andra utanför den egna verksam-

heten, arrangera konferenser eller visa upp sina  
teater-och musikföreställningar. Även föreningar kan 
nyttja tekniken för att exempelvis visa filmer, teater-
föreställningar, konserter, konferenser eller arrangera 

e-sportevenemang. Aktiviteter och evenemang  
planeras i dialog med barn och unga, genom elevrå-
det och Råneå områdesgrupp. På så sätt kommer au-
lan till del för alla boende i den norra kommundelen.

Satsning möjliggörs genom att fyra förvaltningar 
samverkar och delar på kostnaden, som uppgår till ca 
560 000 kronor för utrustningen och 290 000 kro-

nor för ett nytt säkerhetssystem. Skolan kommer att 
ansvara för anläggningen. Mötesplatsen planeras att 

starta under våren. 

Mer information om bokning  
kommer längre fram.

KOMMUN/ AKTUELLT

TEXT och FOTO Tanja Nilsson

Trafikverket har nu beslutat om vilka platser som 
kommer omfattas av utlysningen om stöd för 
snabbladdare våren 2021. För Luleå kommun är 
Niemisel aktuell och i Boden är det Harads. Det är 
möjligt att ansöka om stöd upp till 100 procent av 
investeringskostnaderna. Ansökningsomgången 
öppnar 15 februari. Mer info www.trafikverket.se

STÖD TILL SNABBLADDARE I NIEMISEL

Vill ni vara med och bidra till  
jubileumsfirandet? Sök bidrag från  

jubileumspotten senast 31 mars 2021

Du som är ålderspen-
sionär i Luleå kom-
mun kan ta del av  
FIXARTJÄNSTEN 

Ring för mer info 
och beställning:  

0924-575 73

År 2017 arbetade föreningarna i Niemiselsbygden fram en gemensam 
bygdeutvecklingsplan. Nu är det dags för att se över den och planera för 
aktiviteter och åtgärder under de kommande åren. Vill du vara med i det 
arbetet? Kontakta Johanna Lundmark 070-696 40 17
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Detta är startskottet på en kommunalöverskridade sats-
ning mellan Luleå kommun, Medborgarkontoret Rå-
neå och Boden kommun, Råek. Det har tillsatts resurser 
i syfte att undersöka anledningarna till varför hus inte 
kommer ut på bostadsmarknaden och hur stöd kring 
försäljningsprocesser kan förbättras för att öka antalet 
hus till försäljning. Allt för att stimulera ökad inflytt-
ning.

Först lite bakgrundsfakta. På landsbygd över hela Sve-
rige finns det bostäder som står öde och inte används, 
likaså i våra kommuner. Samtidigt finns det ett ökat in-
tresse för att flytta till landsbygden, men det är få hus 
som kommer ut på den öppna bostadsmarknaden.

Projektet Växa tillsammans har påbörjat en förstudie där 
målet är att göra en övergripande inventering av tomma 
fastigheter i Råne- och Vitåälvdal, Luleå kommun samt 
Gunnarsby församling i Bodens kommun. Under våren 
kommer fokus vara att göra en så kallade okulärbesikt-
ning av hus med potential. Urvalet görs med hjälp av de 
fastighetsuppgifter som kommunerna har tillgång till. 

Växa tillsammans  
- pilotprojekt för att 
stimulera inflyttning
TEXT  Marja-Leena Tallus Johansson

AKTUELLT/  KOMMUN

Bodens kommun erbjuder  Starta 
eget-utbildning via Teams.

Fyra tillfällen, med start 4 maj.  
Anmäl  dig på boden.se eller till 
michaela@bodenbusinesspark.se 

Boden utsedd till Sveriges  
föreningsvänligaste kommun
”Samverkan i Boden präglas av regelbundna dialogmöten 
då civilsamhället lyfter ämnen, som driver på utvecklingen 
samt skapar nya samarbeten över verksamhetsgränser. 
Detta leder till att Boden är en spännande kommun att 
verka och leva i. Under pandemin har samverkan genom-
förts på nytt sätt med kunskapsinsamling och stödpaket, 
vilket möjliggör civilsamhället verka på lång sikt i sitt älska-
de Boden.”

Motivering från riksorganisationen  
Sveriges Föreningar

Förstudien kommer även att titta på exploateringsmöj-
ligheter för att utöka de gröna näringarna, samt inven-
tera attraktiva tomter i så kallade LIS-områden. Det är 
områden som kommunerna kan pekad ut i sina över-
siktsplaner för att långsiktigt stimulera den lokala ut-
vecklingen på landsbygden. Inom dessa områden kan 
det särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas 
när man prövar dispenser och upphäver strandskyddet. 

Projektet riktar sig främst till fastighetsägare av befintli-
ga bostadshus, där tanken är att öka medvetenheten hos 
fastighetsägare. 
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BYGDELIV /  BARNEN I BYGDEN

Vi tar vara på barnens kreativitet och lust till skapande även 
under vinterhalvåret. Alla snöklimpar på gården får olika 
användningsområden. Klimparna används i barnens lekar 
och de bygger kojor av dem. De använder dem för att måla 
tavlor och andra konstverk som vi sedan dekorerar gården 
med. Även kojan behöver färg!

ÄLVSKOLAN
På Älvskolan klär vi oss efter väder och är ute och 
leker i snön. Eleverna åker skridskor på rasterna och 
på idrottslektioner. På onsdagar äter årskurs tre till 
sex frukost på skolan och sen går vi på en promenad. 

KVARNÅ FÖRSKOLA

Adress Kvarntorpsvägen 1, Niemisel 
Telefon 072-232 84 30 
www.kvarnaforskola.se

Vid funderingar eller frågor,  
tveka inte att  ringa eller komma förbi!

Älvskolan
Adress Träskvägen 1, Gunnarsbyn

Telefon 070 -380 13 18
www.boden.se/utbildning/aelvskolan

Gunnarsby förskola
Adress Parkvägen 6, Gunnarsbyn

Telefon  070-636 20 51

GUNNARSBYNS 
FÖRSKOLA

Barnen på Gunnarsby förskola gör 
snöänglar i den nya vita djupa snön. 
Vi jämför storlek, djup i avtrycken 
och att alla är olika. Vår profilering 
är: i naturen-ett naturligt lärande.
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Hej!

SVA N T E 
Ö B E RG 

N I E M I S E L

M A RG A R E TA 
H A N S S O N 

S U N D S N Ä S

ST I G 
E K M A N 
ÅT R Ä S K

- Snipen. Att gå upp  
dit tar ca 30 min om 
man går lungt, gärna 
med gåstavar. Det är 
väl värt besväret, vid 
klart väder kan man se 
ända mot Töre hamn 
och utsikten mot De-
gerselet är otroligt fin.

- Att kunna börja um-
gås som vanligt igen.

- Lassbyforsen. Lättill-
gängligt, fina vyer och 
välordnat med grill och 
sittplatser.

- Att få träffa folk igen.

- Hänghuvudet. Den 
80m höga klippan lutar 
innåt och ligger I ett 
naturvårdsområde. 
Bästa utsikten över 
Åträsk och Övre Flå-
sjön. En bilväg finns på 
baksidan, Mjövatten-
vägen och Klingträsk-
vägen, sedan är det ca 
1 km promenad. För 
de med bra kondis  och 
som vill klättra  finns  
Hänghuvudvägen, som 
kommer fram under 
klippan.

- Bra väder och att 
kunna börja träffa folk 
som vanligt.

1.
2.

Två veckor före jul fick vi det tråkiga beskedet att Åke 
Selberg gått bort. 

Åke föddes på Nyvägen i Överstbyn den 12 aug 1939 i 
en familj med 7 syskon. Familjen hade jordbruk, skog och 
djur. Åke hjälpte till med olika sysslor på gården från tidig 
ålder. Åke har varit hembygden trogen även om han läm-
nade Överstbyn för att jobba i Kiruna under åren 1958–
1960. Där träffade han även sin fru Anna-Greta. Hela li-
vet har Åke engagerat sig i landsbygdsfrågor. Åke jobbade 
över 50 år i föreningslivet och var med och startade upp 
Gunnarsbyns Sportklubb på nytt i början på 60-talet.  

Jag vill också säga några ord om hur jag såg på den person 
Åke var. Han var alltid glad och positiv när man träffa-
de honom. Åke älskade att prata med människor, oavsett 
om det handlade om politiker, tjänstemän eller människor 
i hans närhet. För Åke var allas lika värde viktigt. Han 
trodde på att jobba med varandra istället för mot var-
andra och blev därför mycket omtyckt och respekterad 
för sitt sätt att vara mot andra. Åke såg något gott i alla 
människor och hade förmågan att engagera människor 
i olika frågor. Åke var en sann Socialdemokrat och äls-
kade att prata politik. Under åren 1982–1994 satt Åke i 
riksdagen och var ledamot i bland annat jordbruksutskot-
tet. Åke har även suttit som ledamot i landstinget samt i 
kommunfullmäktige. För Åke var gemenskap viktig, och 
han såg alltid till att alla hade sin plats i gruppen. Åke var 
också en av initiativtagarna till Råne Älvdalsprojektet. 

Trots Åkes outtröttliga engagemang i bygdens alla frågor 
och dess människor, så fanns det en sak som jag kände 
ändå var viktigare för honom och det var familjen. Hus-
trun Anna-Greta, och barnen med familjer. Alla barnbarn 
och barnbarnsbarn. Det var de som betydde mest för ho-
nom. 

Så tack Åke! Tack för allt som du gjort för oss alla i byg-
den, för ditt engagemang i föreningslivet och för den per-
son och goda vän som du var.

TEXT Ann-Christin Pretty  FOTO raan.nu

Till minne av Åke Selberg

RÖSTER FRÅN BYGDEN /  BYGDELIV

Vilket är ditt bästa  
utflyktsmål i Råne älvdal?

Vilka förhoppningar har  
du om sommaren?
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Åbojens 
naturreservat

Njut av utsikten

Tänkte först ta snöskorna upp till Åbojens  
Naturreservat men skogsbilvägen var inte plo-
gad från bommen så turen hade blivit för lång. 

Jag krängde på skidorna som egentligen pas-
sar bäst i det preparerade spåret. Skoterspåret 

var dock hårt och fint vilket gladde en trött 
medelålders gubbe med dåligt knä. Genom 

skoterspår når en skidåkare långt ut i naturen 
som annars hade varit tungt att nå genom att 

skida ospårat. 

Andfådd efter den branta stigningen njöt jag 
av utsikten vid kanten av gammelskogen till na-
turreservatet. Horisonten mot norr gick i mörk-
blått, lila, rosa och ljusblått. De vita snötyngda 

träden stod som kontrast i förgrunden. 

Rikligt med spår efter älg och hare korsade 
min väg. Solnedgången mot sydväst gick i flera 

nyanser av gult, orange och rött samt turkos-
blått. 

Jag har rest långt många gånger för att få 
den där wow-känslan. Här på väg upp mot 
Åbojens Naturreservat fick jag flera gånger 

just den känslan.

TEXT och FOTO Patrik Ekman

MED SKIDOR PÅ TOPPTUR

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. 

Påverka tidningens innehåll

Åbojen ligger sydväst 
om Klingersel och höjer 

sig 332 meter över havet. 
Berget sluttar mycket 

brant mot öster och land-
skapet är kuperat med ett 
flertal branta kalottberg.

Strax nedanför branten  
i sydöstra delen av reser-

vatet, finns ett område 
som förtjänar speciell 
uppmärksamhet. Här 
finns mycket gammal, 
grov och högrest tall.  
Åldern uppskattas till  

350- 400 år och de 
grövsta tallarna har en 
omkrets på inte mindre  

än 250 cm.

De återkommande skogs-
bränderna har skapat 

en stor variation av olika 
skogstyper. Brandskad-

orna i barken är ofta flera 
meter höga. Det visar att 

bränderna har haft ett 
våldsamt förlopp. I områ-
det finns en stor mångfald 

av växter och djur. 

Källa: Länsstyrelsen

UTFLYKTSMÅL / ÅBOJEN  
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Vi har handsprit, handskar och munskydd 
för allas bästa.

Hjärtligt Välkomna!

RÖRÅNS ALLSERVICE 
Anlita oss för professionellt  

utförda jobb inom VVS,  
badrumsrenovering och  

underhållsservice 

För mer info och  
beställning kontakta:

TOMMY WALLIN
tommy.rorian@gmail.com 

070-515 29 70

THOMAS ENGSTRÖM
tomas.rorian@gmail.com 

076-788 32 69 
070-377 18 65
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www.fallkniven.com 
0921-54422

@officialfallkniven

FallknivenSweden

F1xb

S1xb

A1xb

X-Series
Troligen de vassaste, starkaste, säkraste rostfria knivar som någonsin tillverkats. Med kraftiga blad i laminerat koboltstål, 
belagda med en oerhört stark svart yta och rejäla grepp samt smarta, nätta slidor i väderbeständig specialplast sätter vi en ny 
världsstandard för överlevnadsknivar. Finns med svart coating av Volframkarbid eller med blankt blad.

Besök www.fallkniven.com för mer information.

F1x

S1x

A1x
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VVii  oorrddnnaarr  rreessaann    
--  vväänndd  ddiigg  ttiillll  oossss  mmeedd  fföörrttrrooeennddee!!  

 
0921 - 150 60 

 
info@bergdahlsbuss.se 

Fordonsservice
Rickard Lidberg

Överstbyn
Måndag - torsdag 7-16 

Fredag 7-14  
Lunchstängt 11-12

070-526 43 26

Mest värde 
för din skog
Genom att erbjuda kunskap och  
tjänster ökar vi värdet på din skog.  
Kontakta oss så berättar vi mer.

Leif Wallerström, 070-392 42 84
Henrik Kämpe, 073-719 82 08

Raan.nu är en webbportal 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. 

Texter och bilder från gamla övre 
Råneå socken efterfrågas! 

En kulturgärning för framtiden! 

info@raan.nu eller 070-311 19 53 

Bli medlem i Raan.nu! Medlemsavgiften är en årlig 
kostnad på 100 kr/ familj  

Du får tillgång till hela  
bild- och artikelarkivet  

och möjlighet att bidra till 
webbplatsens arbete. 

Barn- och damkläder 
leksaker, presentartiklar 

Öppet  
måndag, onsdag, fredag 10-17

lördag 10-14

Välkommen till butiken  
med personlig service  

Carola Hansson 
070-535 53 00 

Ps Utför även städuppdrag

Lilla Butiken Råneå



Följ oss gärna!Följ oss gärna!

Följ oss gärna på 
Niemisel med  

närliggande byar

Ulrika Ek  
070-519 98 51

Följ oss gärna! Följ oss gärna!

Niemisels AIK

Hantverkarnas
träffpunkt  

Niemisel

Vedeklubben Gunnarsby SK Sörbyns IF

Vi hyr ut vår fina byagård 
till alla slags evenemang:

årsmöten, kalas
bröllop, dop

m.m.

Även övernattnings-  
möjligheter finns!

Lassbygårdens  
hembygdsförening

Hyr samlingssal, övernattningsrum 
På övervåningen och/eller en  
lägenhet med egen ingång. 

Bli medlem för endast  
100 sek per person  

Bankgiro 151 - 4306

Sörbyn-Sundsnäs 
hembygdsförening

Lantmuseum, halmmuseum, 
loppis, cafékvällar, cirkelstudier 

Nu väntar vi på att få öppna!  
Se lokala anslag och Facebook

Bli medlem. Enskild 100kr  
Familj 200kr Pg: 174941-5

Coronaanpassade aktiviteter  
kommer genomföras under våren.

Håll dig uppdaterad via vår 
facebooksida om kommande 

evenemang.

Gunnarsbyns 
byaförening

Bagarstugan öppnas igen  
under maj månad. 

Se annonsering på Facebook 
samt anslag vid affären.

Bjurådalens  
bygdegårdsförening

Kolla affischering för
kommande aktiviteter

Hyra bygdegård
eller bagarstuga:

Monica 
070 651 50 08

Niemisels 
bygdegårdsförening

Kom och baka i vår  
fina bagarstuga

100kr/dag  med egen ved
300kr/dag  ved ingår

Vill Du stödja SIF?

Betala medlemskap till  
bankgiro: 5879 - 6251 
swish: 123 627 92 10

enskild 100kr,
familj 200kr

Skriv fullständiga namn

Hantverk - Garn 
 Loppis - Hembakt 

Bär - Saft - Sylt

Eljusspåret hålls draget 
för skidåkning

Glöm ej att betala  
medlemsavgiften för 2021

50 :- enskild
150:- familj

PG 482380-3
Ange namn

Håll utkik efter  
våra aktiviteter på 

Facebook och 
anslag!

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

Info och bokning: 
073 - 066 51 76

Info och bokning:  
070-312 60 55

För info: 
070-660 11 47

För info: 
070-211 00 45

Info och bokning 
070-206 90 91

Sibylla  
070-341 38 50

Info och bokning: 
Susanne Öberg 
073-026 28 71

Dan Zakrisson 072-241 85 94   
Erik Hansson 070-606 17 96

Mona Englund  
076-130 85 23

Tommy Ekh
070– 541 9467 

Skoter och fiske

www.overstbyn.se www.lassbyn.se

Följ oss gärna!

Mittitjärn stängd, 
gäddfiske är tillåtet.

Kjell Sundling 
070-424 77 36

Niemisels 
fiskevårdsförening

Niemisels intresseförening

Vi hoppas kunna anordna  
coronaanpassade 

aktiviteter 
under våren. 

Se anslag och Facebook.  

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 förening!

Aktiviteter
återupptas 

när pandemin 
är över.

Leif Blomkvist  
070-670 64 55  
Britt-Marie Blomkvist 
070 551 93 49

Ingrid 
072-724 02 24

Gunnarsbyn Niemisel

www.pro.se/niemisel

Avs: Råek

Följ oss gärna!

För info: 
 070-332 58 33

Gym, elljusspår,
skoterleder, hockeyplan, 

fotbollsplan m.m.

Välkommen till vårt gym! 
Medlemskap i NAIK krävs:

Enskild 100kr, Familj 200kr
Bg 175-1288  Swish 123 040 11 74

Gymavgifter: 
Engångskort 50 kr,  
Månadskort 200 kr 

3-månaderskort 500 kr 
Halvårskort 800 kr,  
Helårskort 1200 kr

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

Annars halva priset upp till 18 år.

Följ oss gärna!


