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2      ✤ Sommarläsning 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!

Tystnad
Tystnad. Tystnaden som knäpper i 
taket när jag vaknar i Stora Dröm- 
skeppet på gården i Niemisel. Tyst-
naden som susar i tallarna, tystna-
den som rinner ur blyertspennan, 
ut i dikternas magiska progression 
över anteckningsbokens olinjerade 
off-white.

Norrbottens rurala tystnad, i vilken 
otänkta tankar får växa sig andlösa. 
Ändlösa timmervägar som leder till 
det ingenstans som vibrerar i allas 
slutfaser.

Basgångarna i Bastutjärnbergets 
väldiga rasbranter; ett ekande muller 
som bara kan höras av tiotusen  
decenniers tåliga lyssnande; en 
tystnad som vakar över stenblockens 
samlade rörelse genom orörligheten. 
I skuggorna väntar nornan som 
Kuan-Yin i en plötslig tidlöshet; ett 
orakel i urskogens bråddjup av tankar 
under Bastutjärnbergets klippbran-
ter, där vindens hypnotiska sus i 
höga kronor läcker in som från en 
yttervärld när du kommer inför den 
rödlistade. Hela natten full av ljus och 
fåglar.

Den frasande tystnaden när skidorna 
skär en båge över skaren på Stor- 
myran och decemberkylan ristar akut 
hemlängtan i brinnande fingrar när 
solen sjunker mitt på dagen utan ett 
enda eftermiddagsord till tröst.

Mellan Snipen och Snöberget finns 
en edsvuren tystnad över älvdalens 
skimmer, under den ädla Pilgrimens 
dolkrop som rispar himlens sommar-
sammet och delar tiden i ett före och 
ett efter.

Landsvägscyklistens hårdpumpade 
däck i vinande tystnad nerför Ava-
forsbackens tre kilometrar. Ansiktet 
oförfärat i farans riktning. Vägen en-
sam så när som på cyklisten som faller 
genom hektopascalens ökande tryck, 
svept i aftonens radanmärkningar, i en 
syreupptagning som ger tankar klara 
som äktenskapslöften i Råne  
och skogstjärnars himmelsspeglar 
ovan Norbäck.

Hariprasad Chaurasias flöjt tar sats 
i skogarna bortom Valvträsk och 
skickar sticklingar av tystnad i vars 
och ens larm, upp- och nerför Råne 
älvdal. Fyra människor klättrar i 
Sörfliggets mossbelupna rasbrant, 
högt över Stor-Lappträsket. Grottan 
finns däruppe någonstans, ruvande på 
väldigt gamla tystnader, som sitter i 
ring inne i kylan.

Sångsvanarnas rop av glas i nattens  
väldiga katedral når mig från Västi- 
träsket i Stora Drömskeppets halv- 
vakenhet, frammanande hallucina-
toriska tidlösheters H. C. Andersen-
sagor, i vilka jag svävar i ekan mellan 
natten och nattens spegling, själv- 
medvetandet upplöst i svanesångens 
kollektiva omedvetna, vatten drop-
pande från lyfta årblad splittrande 
tystnadens grafentunna ytspänning i 
millioner små skärvor av verklighet.

KRÖNIKA /  EN RÖST FRÅN BYGDEN

Ingvar Loco Nordin
Oleg. ordanhopare och 

skärskådare 

Ålder 72 år

Bor Niemisel Station, 
Noret 

Familj Anna, vild- 
hustrun och två  

vuxna barn sedan  
tidigare.  Hästarna  

Moses, Eldur, Tornado 
och katten Gunwald.

Bakgrund 
Har jobbat många år 
som civil förhörsledare 
och brottsutredare vid 
Polisen i Sörmland och 
Highway Inspector vid 

Department of  
Highways & Public 

Transportation i Texas, 
frilansproducent av 

musikprogram på P2, 
plåtslipare vid  

Oxelösunds järnverk 
plus mycket mer.

Aktuell med 
Jobbar med sin åttonde 
(outgivna) diktsamling, 
läser in sina dagböcker 
från 14 års ålder uppåt 
på cd, är redaktör för 

poeten Tsegay Meharis 
kommande bok, är före-
målet för filmaren Petri 

Storlöpares dokumentär 
om ljudkonsten och 
ordanhopningarna. 

Nästa
MANUSSTOP 

2 AUG
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SOMMARÖPPET PÅ  
ÅTERVINNINGSCENTRALEN

juni, juli, augusti:

mån-tors 9-14

fredag   9-12

Hallonvägen 15
961 97 Gunnarsbyn

0924-213 59

info@raek.nu

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

Styrelsen fortsätter med digitala möten  
och vi förbereder årsstämman. 

H2 Green Steels kommande etablering 
i Svartbyn, Boden kommun påverkar oss 
redan genom ökade projekt- och mötes- 
aktiviteter.

Hur kan Råek bidra till utvecklingen, en 
bra fråga, och det gäller att vara i framkant 
och ta för sig.

Fortsättning följer.

Allt gott 
Ingrid Stridfeldt

Ordförande har ordet

• Iboxen, ett obemannat skåp för att hämta, 
returnera och skicka paket. Bodens kommun 
är testort och en Ibox placeras i Gunnarsbyn, 
vid affären och en i Sörbyn, vid hotellet

• Projekt växa tillsammans, inventerar  
attraktiva tomter och lediga hus i området.

• Utveckla samarbete med Bodens kommun

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

• Uthyrning och tillsyn av stugor i området 
tillhörande Bodens kommun

JUST NU JOBBAR RÅEK MED

Gunnarsbyns  
Secondhand

Mån 10-12

Tors 10-14

Lördagar, juli månad 10-13

Följ oss gärna på Facebook  
för aktuell information

Måndag 10-19 
Torsdag 7-16 
Från maj till september: 
lördagsöppet 8-12

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

Fixarn - i förebyggande syfte

ÅRSSTÄMMA RÅEK

Tisdag 8 juni 19.00  
via länk 

Anmälan senast  
söndag 6 juni till  

info@raek.nu
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 NÄRINGSLIV  /  FÖRETAG I BYGDEN

Generationsskifte  
på affären i Niemisel

För 16 år sedan tog Hillevi Sandström tjänstledigt 
från sin anställning på Boden sjukhus för att öppna 
Niemisels livs. Affären hade då varit stängd i några 
månader. 

- Jag kände ett ansvar, många hade längtat efter att 
affären skulle öppna igen. Jag fick ett väldigt fint 
mottagande, minns Hillevi

Att sälja sin inarbetade affärsrörelse är någonting 
hon har funderat på under en längre tid. Hon pla-
nerar att börja pensionärslivet med att göra sådant 
som har fått stå tillbaka de senaste åren. 

- Rensa och gå igenom alla skrymslen och vrår 
hemma. Men framförallt ska det bli skönt att få tid 
till att njuta av naturen, säger Hillevi

När Sanna Svanberg, 33 år, visade intresse inledde 
de en dialog. När Hillevi startade upp verksam-
heten hade hon stöd av Bosse Larsson som tidigare 
drev Ica i Råneå, han blev en form av mentor. På 
samma sätt försöker hon nu ge stöttning till Sanna.

Sanna som länge drömt att driva lanthandeln kän-
de sig redo när möjligheten nu kom. I våras sa hon 
upp sig från sitt jobb på Region Norrbotten för att 
ha möjligheten att gå parallellt med Hillevi. Trogna 
kunder har redan märkt små förändringar.

- På kort sikt är det viktigast att få de dagliga  
rutinerna att rulla på. Men jag drömmer om att 
sätta min prägel på affären, säger Sanna. 

Hon vill fortsätta vara lyhörd för kundernas öns-
kemål och ser framemot första sommaren. Avslut-
ningsvis vill Hillevi passa på att tacka alla kunder 
och önska Sanna med personal ett stort lycka till. 
Hon hoppas Sanna får samma stöd från bygden 
som hon själv fick.

Restaurang och hotell renoveras för att bli en 
modern, skandinavisk lodge som konkurrerar på 
internationell nivå.

– Det känns roligt och inspirerande. Vi har ge-
nomfört en totalrenovering av restaurangen som 
förändrar totalupplevelsen att vara hos oss. Ho-
tellrummen får också ett ansiktslyft, och till sist 
stugorna, säger Espen Trældal, verksamhetschef  
på Sörbyn Lodge.

Målet är att skapa en modern skandinavisk lodge  
och låta anläggningen, som under 1940-talet  
startades som folkpark och 2010 utvecklades till  
hotell- och konferensverksamhet, komma till sin  
fulla rätt.

– Vi bygger en miljö som gör vår lokalt inspirerade 
mat rättvisa, även materialen kommer delvis från 
bygden.

För att skapa en destination av internationell hög 
klass har man valt att knyta till sig rutinerade  
namn i branschen. Trældal rekryterades tidigare  
i år, och i våras rekryterades Micke Bror Näslund 
som senast kommer från F12-gruppen och Idre 
fjäll, där han varit kökschef och operativt ansvarig.

– Vi ska bli bäst i klassen på det vi gör. Målet är  
att bli en destination som tilltalar både lokalbefolk-
ning och den utländska turismen, avslutar Espen.

Sörbyn Lodge helrenoveras –  
ska bli modern lodge i toppklass

Sedan årsskiftet har 7 st nya 
företag  startats i Niemisel- 

och Gunnarsbyområdet. 

Totalt finns det 373 
 registrerade  företag.
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GOTT & BLANDAT /  BYGDELIV

Bidra gärna med texter och 
foton tagna i Råne älvdal och var 

med och berätta om händelser 
som berör bygden. 

 
 Mejla in bilder och texter till 

justnu@raek.nu
Av utrymmesskäl förbehåller redaktionen 

sig rätten att redigera insänt material

Gillar du att 
skriva och fota?

Snart har det gått två år sedan Niemisel blev  
utan drivemedelstationen. Tidigt i processen visade  

Skogqvist Olje & Transport intresse. Bolaget har anor 
tillbaka till 1920-talet då JF Skogqvist från sin depå på 

Granbacka distribuerade bensinfat runt om  
i Norrbotten.

- Roligt att kunna sluta cirkeln, att återkomma till den 
plats där allt startade säger Janne Skogqvist VD 

Arbetet med den nya drivmedelsstationen har tagit tid 
eftersom de är beroende av stödmedel. Nu har stödet 
beviljats och just nu handläggs nödvändiga tillstånd. 
Förhoppningen är att kunna påbörja byggnationen 

under denna barmarksperiod.

NY MACK PÅ GÅNG 

Sörbyns IF har startat upp sina löpträning-
ar för barn och ungdomar. Varje torsdag-

kväll kl. 18 träffas de vid Idrottsgården  
(i Sörbyn) för att tillsammans träna. Är du 
intresserad? Kontaktuppgifter till Sörbyns 

IF finns på föreningssidan längst bak. 

I Niemiselsbygden fortsätter arbetet  
med den nya Bygdeutvecklingsplanen.  
Under våren skickades en digital enkät  

ut för att ta reda på vad bygdebor, fritids-
husägare och besökare uppskattar med 
bygden och vad de önskar för utveckling. 

Svaren tyder på att många uppskattar 
närheten till naturen och föreningarnas 

engagemang. Det kom även flera kreativa 
önskemål. Vad sägs om företagshotell i 

skolbyggnaden eller ett spa ute i skogen? 

UTOMHUSTRÄNING I SÖRBYN

FORTSATT ARBETE MED NY
BYGDEUTVECKLINGSPLAN

Pssst!
Missa inte 

Råneälvdalsloppisen 
helgen 24-25 juli
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KOMMUN / AKTUELLT

Luleå kommun fortsätter att inventera enskil-
da avlopp inom Råne älvdal. Råneälven med 
biflöden är ett skyddat Natura 2000-område. 
Enskilda avlopp bidrar till övergödning och 
det orena avloppsvattnet kan även förorena 
dricksvatten. Det är därför viktigt att avlopps- 
anläggningar med dålig reningsfunktion för-
bättras. Som fastighetsägare är man ansvarig 
för att den egna avloppsanordningen fungerar 
och att den uppfyller gällande krav.

Mer information om inventeringen finns på  
www.lulea.se/avloppsinventering 

Information om enskilda avlopp, teknik- 
lösningar och lagkrav hittar du på 
 www.avloppsguiden.se 

Om du har frågor, kontakta Luleå kommun 
0920-45 30 00, miljobygg@lulea.se eller 
va-rådgivaren på va-radgivning@lulea.se

Med anledning av att Luleå firar 400 år så har 
föreningen Raan.nu tillsammans med Medbor-
garkontoret tagit fram en historisk rundvand-
ring och tipspromenad i Råneå! Med hjälp av 
sin mobil kan man gå runt och lära sig mer om 
Råneås historia och svara på lite kluriga frågor. 
Start sker utanför Medborgarhuset där tydli-
gare information finns på en skylt. Vandringen 
finns tillgänglig under hela året och är ett roligt 
sätt att lära sig mer om Råneå och få sig en 
timmes promenad! Man kan även gå vand-
ringen i Gammelstad och Luleå centrum.

Växa tillsammans - inventeringen 
av ödehus är i full gång

Jag har nu avverkat några mil genom att köra på 
byvägar och försöka lokalisera de fastigheter som 
står öde. Jag blir både nostalgisk och filosofisk när 
jag ser övergivna hus, det är någonting med dem, 

något som får mig att stanna till och fundera. Jag vet 
inte men kanske det har med tystnaden att göra, att 
de visar på spår av att det funnits liv. Detta är något 
som jag försöker se framför mig samtidigt som jag 

tänker att det finns historier som jag så gärna skulle 
vilja få berättade. 

Under mina så kallade upptäcktsfärder så låter  
jag min fantasi fara iväg, ibland kan jag få till en hel 
berättelse när jag ser en större gård, ibland räcker en 
detalj, ett broräcke som har gett upp eller en trasig 
gardin hängande i ett fönster, den sistnämnde får 

mig många gånger att känna mig beklämd eftersom 
den gardinen påminner om att det en gång var liv  

i huset, att de som bodde där älskade sitt hus.

Den förfallna skönhet som finns hos många av  
de övergivna husen har nu mer och mer börjat upp-
märksammas och fler som lockas av den potential 
som finns där. De flesta vet att det krävs en hel del 

renovering men man vet samtidigt att man får möj-
lighet att ska skapa sitt eget något som är helt unikt. 

Jag försöker se på ödehusen som en dold tillgång 
för att möjliggöra en levande och hållbar landsbygd. 

Varför bygga nytt när det finns gammalt att rusta 
upp. Oftast är även platsen som huset står på vald 

med omsorg och kunskap. Skulle fler obebodda fast-
igheter komma ut till försäljning så skulle det vara 

en vinst för hela samhället.

TEXT och FOTO Marja-Leena Tallus Johansson

INVENTERING AV ENSKILDA  
AVLOPPSANLÄGGNINGAR

HISTORISK VANDRING I RÅNEÅ

Projektet Växa tillsammans är en förstudie där målet 
är att göra en övergripande inventering av tomma  
fastigheter i Råneå- och Vitåälvdal, Luleå kommun  

samt Gunnarsby församling, Boden kommun
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AKTUELLT /  KOMMUN

Det är verkligen roligt att vi äntligen har kommit 
igång och att det blivit så positivt mottaget. Salu- 
hallen är väl efterlängtad och behövd!

Nära Mat Boden, är en icke vinstdrivande ekonomisk 
förening som jobbar för hållbarhet, lokalproducerat 
och en hälsosam livsstil. Vi vill medverka till en ökad 
självförsörjning i Boden med omnejd och som ett 
första steg i den riktningen öppnade vi en Saluhall  
den 25 Mars 2021 på Kungsgatan 40, Boden.

Vi hoppas och tror att detta kommer att inspirera 
både odlare, djurhållare, bagare, förädlare mm. att 
producera mer, minska avståndet mellan producent 
och konsument, den näringstäta maten bidrar till att 
vi alla lever ett mer hållbart och hälsosamt liv.

I dagsläget har vi 18 medlemsproducenter vilket ger 
oss ett brett utbud på lokalproducerade produkter, 
fler är välkomna! Vid intresse kan du maila oss på 
info@naramatboden.se

Vi välkomnar också stödmedlemmar till vår förening 
så att vi kan fortsätta utvecklingen av saluhallen och 
sprida mer lokalproducerad mat. Se mer information 
på vår hemsida naramatboden.se

Ni kan även hitta oss på Instagram och Facebook  
under Nära Mat Boden.

Välkomna in till oss på besök!

SALUHALL FÖR LOKALPRODUCERAT

Tors 10 -18 
Fre 10-18 

Lörd 10-15

På grund av rådande läge 
genomförs företagsfrukosten 
digitalt och livesänds på Bodens 
kommuns Facebooksida

Fredag den 4 juni   
kl. 07:45 - 08:30

Cirkulära ekonomin blomstrar

Ifjol, innan pandemin lamslog samhället, besökte 
jag Retuna Återbruksgalleria utanför Eskilstuna. 

För er som inte känner till Retuna, är det en  
galleria med butiker som bara säljer  återbruk;  

saker och prylar som samlas in via  återvinnings-
centralen. Men Retuna är mer än en  

handelsplats - det är framtiden.  

Det är tydligt att kommunernas roll inom  
avfallshantering handlar mer och mer om att 

förebygga avfall och främja återbruk. Det är från 
återvinningscentralerna i centrum och i byarna som 

vi gör avstamp från den linjära slit-och-släng- 
ekonomin till en cirkulär ekonomi och hållbar 

utveckling. Återbruk är en del av det 12:e globala 
målet Hållbar produktion och konsumtion och en del 
av att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar  

och skapa fredliga och trygga samhällen.  

Retuna återbruksgalleria har genererat över 50 nya 
arbetstillfällen. Gallerian har blivit en internationell 
nyhet: dokumentärfilmare, journalister och nyfikna 

turister från jordens alla hörn har besökt  
Retuna Återbruksgalleria.  

Råneå älvdal påbörjade sin resa mot en cirkulär 
ekonomi långt innan Retuna. Återvinnings- 

centralen i Gunnarsbyn har sedan länge samlat  
in återbruk och haft försäljning av second hand.  
Till Råne älvdal lockas sommargäster och hem- 
vändare. Här finns en levande landsbygd; det vet 

jag som är född och uppvuxen utanför Råneå. 
Fortfarande åker jag till Boden och de omliggande 

byarna för det härliga utbudet av återbruk.  
Och i byarna finns mötesplatser där man kan 

fika hembakat och förkovra sig i kläder,  saker och 
prylar från svunna tider hos antingen antikhandlare 

eller på loppis och secondhand.   

Många skyltfönster i centrum är sorgset tomma 
efter pandemins framfart. Det känns hoppfull för 
framtiden att se hur kreativt entreprenörskap och 

tro på cirkulär ekonomi gör att Råne älvdal  
fortsätter blomstra med jobbtillfällen och levande 

mötesplatser. 

TEXT och FOTO Sara Olsson, avfallsingenjör Bodens kommun
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BYGDELIV/ BARNEN I BYGDEN

ÄLVSKOLAN
Innan påsklovet hade Älvskolan 
friluftsdag med olika lekar och 
 tävlingar. En tävling gick ut på  
att få flest godisar att fastna  
i ansiktet på en viss tid.

KVARNÅ FÖRSKOLA
Det är roligt att jobba med matematik och 
språkutveckling utomhus! Att väcka barnens 
nyfikenhet och intresse för detta genom att 
erbjuda aktiviteter där de tillsammans får 
fundera, kommunicera, resonera och upp-
täcka lösningar har bidragit till engagemang 
och glädje!

GUNNARSBYNS 
FÖRSKOLA
Gunnarsbyn förskola. Dagliga 
promenader, naturen, närområde, 
samlingar utomhus, Här är ett  
litet axplock från våran förskola. 

Vår profiliering är: 
I naturen – ett  naturligt lärande
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Hej!

S O F I A  A N T T I L A 
KO R P DA L

2 1  å r 
Vi k a r i e r a n d e 

 b u t i k s a n sv a r i g

A N D E R S  
G U STA F S S O N 

F R E D R I KA F O R S
6 9  å r

Pe n s i o n ä r

C EC I L I A  
A N D E R S S O N  

S Ö R BY N
5 9  å r

Fr i l a n s a n d e 
e n t re p re n ö r

- En paddeltur från 
Valvträsk till Korpdal

- Naturen, läget, 
stillsamt och fridfullt. 
En massa djur som 
kommer och hälsar  
på på gården

- Gamla dansbanan 
uppe på Degerberget  
i Sörbyn.

- Lagom stort, lagom 
många människor och 
alla är på gångastånd 
samt att vi har en  
exklusiv restaurang  
och bar.

- Hällskåpet, For-
sträskhed vintertid och 
Klinten, Fredrikafors 
på sommaren – vackra 
vyer och lite lagom 
motion att ta sig upp.

- Fredrikafors - coro-
nasäker i dessa tider, 
Niemisel – att Sanna 
tar över affären efter 
Hillevi, Daw o Sigge 
fixar Thaimat och vi får 
en mack så småning-
om. Plus alla trevliga 
människor att surra 
med.

1.
2.

Vilket är ditt favoritutflyktsmål   
i Råne älvdal?

Vad tycker du är det bästa 
med din by?

RÖSTER FRÅN BYGDEN /  BYGDELIV

Christer, Therese, Alsert 
och Elmer Engström.

Efter 20 år är Christer  
hemvändare till Överstbyn igen

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. 

Flera familjer är intresserade av 
boende  i Råne älvdalsbygden

Har Du tips om försäljning  
eller uthyrning av hus? 

Kontakta Råek  
0924-213 59 
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Lassbyforsen

Njut av älven

Längs väg 760 intill Lassbyn hittar 
du natursköna Lassbyforsen som 
är en lättillgänglig rastplats och 
en populär fiskeplats i området. 

UTFLYKTSMÅL / LASSBYFORSEN

Vid forsens västra sida finns en 
iordningställd parkering med 

grillplatser, torrdass, sophantering 
samt ställplats för husbilar och 

husvagnar. En 700 m lång vand-
ringsled norrut längs stranden 
leder till rastplatsen Lustigkulle 

där det finns en sovstuga, bastu 
och vindskydd. 

Nedanför Lindalsholmen,  
efter ca 100 m lugnt vatten,  

tar Lassbyforsen vid. Forsen är 
ca 350m lång med en fallhöjd på 
3,7m. Vid forsens huvud går bron 
över älven och förutom den nyare 
betongbron finns även den äldre 
järnbron kvar - som används till 

gångtrafik under sommaren samt 
vinterleden Malmens väg.

FOTO Bert-Erik Vestermark

Den 15 juni släpps en uppdaterad folder av Guldkorn i Råneå 
& Vitå älvdalar. Perfekt för att hitta inspiration till nya utflykts- 
mål eller kanske en hemester med övernattning på herrgård, 
hotell i en skogskoja, stugby eller på en campingplats. Låt dig 
inspireras!

Fler tips på aktiviteter hittar du i temaguiderna om fiske, 
vandring, cykling och kajakpaddling. Hämta dina guider på 
Råek, Gunnarsby lanthandel, Niemisels livs, medborgarkon-
toret i Råneå, turistcenter i Luleå och Boden eller ladda ner via 
visitlulea.se och upplevboden.nu 

UPPDATERAD TEMAGUIDE
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Vi ser med tillförsikt fram emot den kommande  
sommaren. Med en föryngrad och ambitiös styrelse 
har vi på något sätt en garanti för fortsatta fram-
gångar i vårt fiskevårdsarbete. Det består bland annat 
av planering, utvärdering och dialog. Ända sedan 
Råneälven räddades från utbyggnad har samarbeten 
varit en väsentlig och viktig del i vårt arbete. Den 
viktigaste pusselbiten är nog bildandet av Samfällig-
heten.  Det har inneburit styrka och  kontinuitet. Idag 
förvaltar vi Råneälvens norra kortfiskeområde. Det 
innebär ett gemensamt  fiskekort och gemensamma 
regler för en stor del av älven. 

Andra samarbetspartners är:
• SCA 
• Sveaskog
• Statens Fastighetsverk
• Länsstyrelsen i Norrbotten
• Fiskekort.se
• Sportfiskarna
• Bodens kommun 
• Lassbyns åkeri

Vi har avtal om arrende av fiskerätter med SCA och 
Statens Fastighetsverk. Det gör att vi kunnat erbjuda 
fiskekort för Råneälvens norra kortfiskeområde.  
Arrendeavtalen gör att vi kan anpassa regler med 
hänsyn taget till fisktillgång, natur och de som  
besöker älven.

Inga regeländringar planeras inför sommaren.

Länsstyrelsen i Norrbotten har vi samarbete med 
gällande Fisketillsyn, vissa regler och andra praktiska 
delar.

Organisationen Sportfiskarna deltar bland annat i 
samband med Laxräkningen.

Båtlännings- och grillplatser har vi arbetat med  
under åren. 

Vi tar tacksamt emot tips och synpunkter.

Samarbete vägen till framgång

Tack för ert samarbete  
och engagemang
Vi vill rikta ett stort tack till två av våra trogna och 
långvariga medarbetare som tyvärr har lämnat oss.  
I slutet av förra året var det Åke Selberg och nyligen 
Hans Engström. De har betytt mycket för bygden 
och förstås för samfälligheten. Vi har haft förmånen 
att lära känna och respektera dem båda. 

De har en stor del i att föreningen har varit så fram-
gångsrik och har möjlighet att se framtiden an med 
tillförsikt. Ni har med ert engagemang och samarbete 
lagt grunden. 

Våra tankar går till de anhöriga.

www.ranealven.seinfo@ranealven.se

TEXT Urban Sandberg, ordförande Degerselsbygdens Samfällighetsförening

Laxfiske
Laxfiskekortet kostar 100 kr och släpps 31 maj.  
Detta i kombination med laxplomb behövs för  
att fiska lax. Fångstrapportering är kopplat till  
laxfiskekortet och fiskekortet skall rapporteras.  
Fiskekortet gäller 24 timmar från vald starttid.  
Laxfiskekort säljs inte via återförsäljarna där  
laxplomber säljs. Fiskekortet säljs via 
 www.ranealven.se 

Priset på plomber är 300 kr per plomb och för  
att fiska lax måste man ha minst 1 laxplomb och  
ett giltigt Dygnskort för laxfiske. Laxplomber kan  
köpa på följande ställen:

• Jokkmokks turistbyrå
• Gunnarsby Lanthandel
• RÅEK Gunnarsbyn
• Niemisels Livs
• Råneå medborgarkontor
• Wildmarksshopen Luleå 
• Boden turism
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norraskog.se

Henrik 
skapar bästa 
värde för dig
Med lokal kunskap och tjänster  
utformade för ditt bästa, ser  
Henrik till att ditt skogsägande  
blir så värdefullt som möjligt.

Ring Henrik Kämpe 073-7198208 

Ledare sökes
Gunnarsbyns Scoutkår består av en grupp barn och 
unga som brukar träffas en gång per vecka (hittills  
onsdag kvällar), åker på utflykt några gånger per år  
och åker på några dagars sommarläger i närområdet.

Barnen finns, men en eller flera nya ledare behövs.  
I dagsläget finns bara en ledare men önskan är att  
kunna dela upp barnen i två åldersgrupper.

Vi jobbar med natur, friluftsliv, förstahjälpen, rep  
och slanor, knop och koder, djur och djurliv, karta och  
kompass, mat över öppen eld och stormkök och mycket 
mera (inga förkunskaper behövs för att bli ledare).

Vi har en liten scoutstuga, där vi träffas i hörnan av  
gräsmattan vid församlingshemmet i Gunnarsbyn. 

Så om du är intresserad av att vara en superhjälte i  
barnens ögon eller bara en vanlig scoutledare  
hör av dig till:

Mogens, 070-272 00 99 eller Lena på 070-203 40 46
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Midsommarerbjudande!
 20% rabatt på alla smycken 

Priserna gäller t.o.m 20 juni

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
info@fallkniven.se 

0921-54422

@officialfallkniven

FallknivenSweden

Vi har tillverkat överlevnadsknivar till det svenska försvaret sedan 1995. Och till det ryska, danska, norska, engelska, 
slovenska, polska, nederländska, kanadensiska osv. Vår erfarenhet är din säkerhet! 

Här erbjuder vi tre generationer av vår bästsäljare F1.

Besök www.fallkniven.com för mer information.

TRE GENERATIONER

F1z - 1687:-

F1pro10 - 3110:-

F1x - 2836:-

Beställ gärna vår nya 
katalog via vår hem-

sida!
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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

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
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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

Sommaraktiviteter i samverkan 
med Forsbergs G:a Handelsbod:  

7 juli: Norrbottens Teater:  
Den inbillade sjuke

13 juli: Cirkus Pimpinett
14 juli: Konsert musikduon Hera 

Några fler evenemang planeras, 
följ det på vår Facebooksida

Gunnarsbyns 
byaförening

Bagarstugan är öppen  
för säsongen 

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

Vandrarhemmet öppet
15 maj - 15 oktober

Kom och baka i vår  
fina bagarstuga

Glad sommar!

Vill Du stödja SIF?

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

enskild 150kr,
familj 300kr

Skriv fullständiga namn

Hantverk - Garn 
 Loppis - Hembakt 

Bär - Saft - Sylt

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 sommaren.

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!

Följ oss gärna!


