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2      ✤ Vinterläsning 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: 1000 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!

Söderperspektiv på tillvaron
I snart nio år har jag nu bott i Norr-
botten. I en liten smått gudsförgäten 
by längs en fridfullt strömmande älv. 
Vem kunde tro det – för en inbiten så 
kallad söderkis med släkten boendes i 
”Eken” sen tio generationer? Men oj 
va nyttigt det är att flytta på sig! Och 
låta en ny tillvaro, en helt ny kultur 
strömma in i hela kroppen. 

Det tog sin rundliga tid att hitta in, 
att smälta in och bli accepterad för 
den man är utöver en ”08”. I mitt fall 
någon som inte kör skoter, som inte 
äger en fyrhjuling, som nästan har 
tummen mitt i handen och är rätt 
fäpplig med det praktiska. Jag får 
trösta mig med att jag i stället bidrar 
till att hålla allehanda yrkesskickliga 
hantverkare med jobb. 

Att folket i ”min” älvdal är bussiga, 
nyfikna och generösa det märkte jag 
snabbt. Man har liksom bara varan-
dra och människa är människas vän 
som det står i Snorres Edda. Men en 
sak har jag fortfarande lite svårt att 
begripa och det är att på bjudningar 
och sammankomster av olika slag så 
samlas nästan alltid kvinnorna för sig 
och männen för sig. Och där står jag 
mitt emellan och känner mig ibland 
lika rolig som en kålrotspaj. Men så 
är också könsrollerna tydligare på de 
här breddgraderna. På gott och ont. 
Killarna mekar och donar. Tjejerna 
diskar och fejar. Helt utan värderingar, 
alla vet bara vad de ska göra. Punkt. 

Men så var det ju det här med natu-
ren. Och då menar jag inte Tantolun-
den i Stockholm där jag nätt och jämt 
lärde mig att hitta. Nu är det liksom 

större ytor det handlar om och min 
känsla för väderstreck är lika obefint-
lig som för en abborre på Sergels Torg. 
Naturen måste erövras. Och oron för 
vilda djur besegras. Enligt svärfar – 
salig i åminnelse – så var jag en gång 
bara ett tiotal meter ifrån en björn. 
När jag med andan i halsen rapporte-
rade om konstiga ljud – cyklade han 
bort till stenen jag hade suttit och läst 
på och kunde konstatera att jo, det var 
en björn. Det handlade visst om färsk 
spillning.

Nu har jag äntligen fått ändan ur 
vagnen och byggt mig en skogskoja. 
Såklart med tillåtelse av markägaren, 
tillika en god vän. Där ska jag nu 
sitta och begrunda tillvaron, lyssna på 
naturens alla ljud. Och förhoppligen 
bli lite lugnare i mitt umgänge med 
skogen. Rent formellt är jag en norr-
bottning men aldrig riktigt i själ och 
hjärta. Jag inser att jag är här som gäst 
i tillvaron – men är otroligt tacksam 
för det.

KRÖNIKA /  EN RÖST FRÅN BYGDEN

Andreas Hoffsten 

Ålder 71 år 

Bor Hovlös vid Vitåälven 

Familj Sambo med  
Susann Jonsson.  
Tre barn å fyra  

barnbarn från ett  
tidigare äktenskap. 

Bakgrund 
från Stockholm där  
han arbetat inom  
bok-, teater- och  

filmbranschen. 

Aktuell med 
ordförande i  

Folkets bio Luleå / Royal.  
Musik och teaterkritiker i  

Norrbottens Kuriren. 

Nästa
MANUSSTOPP 

1 FEB
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STOLT ÅTERFÖRÄLJARE AV c/o GERD

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

Nu möts vi igen fysiskt på våra styrelse- 
möten, med möjlighet till digital uppkopp-
ling. Det känns mycket bra att träffas igen, 
nästan lite högtidligt.

Intressant och spännande blev vårt möte 
lördagen den 16 oktober. Äntligen har vi 
påbörjat utvecklingsarbetet som styrelsen 
beslutade att genomföra 2020. 

Det blev en spännande, intensiv och mycket rolig dag  
och resultatet ska vidareutvecklas till en ny vision för  
Råek. Förslaget ska presenteras för medlemmarna på  
årsstämman 2022.

God Jul och Gott Nytt År 
Ingrid Stridfeldt

Ordförande har ordet

Gunnarsbyns  
Secondhand

Måndag 15-18

Torsdag 13-16 

3:e lördagen i  
månaden 10-12

Följ oss gärna på Facebook  
för aktuell information

År 2008 bestämde sig 
syskonen Anna-Lena  
Wiklund Rippert och  
Johan Wiklund att satsa 
på sin dröm om att till- 
varata Lapplands örter 
och bär och förädla dem 
till lyxiga hudvårdsproduk-
ter. All produktutveckling 
och produktion sker i 
fabriken i Jokkmokk. På 
servicepunkten har vi ett 
urval av deras sortiment. 
Perfekt julklappstips!

mån-tors 9.00-14.00 

fredag   9.00-12.00

Återvinningscentralen
måndag 10-19 
 torsdag 7-16

Fixartjänsten är en kommunal service till medborgare i  
Bodens kommun som har fyllt 70 år och behöver vaktmäs-
tarhjälp. Syftet är att förebygga skador och ohälsa hos 
äldre personer som bor i eget boende.

Exempel på saker Fixaren hjälper till med:
• Montera och kontrollera brandvarnare
• Byta glödlampor, proppar, batterier, smörja lås,  

dörrar och liknande
• Sandning och lättare snöröjning vid farstukvist

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 
0924 - 213 59

Fixarn - i förebyggande syfte
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 BYGDELIV  /  GOTT & BLANDAT

När Margareta Hansson klev in i skogstraktorn 1967 
skrev hon historia. Hon blev då landets första kvinn-
liga skogsmaskinförare. Hennes yrkesval var så kon-
troversiellt att barnen mobbades för det i skolan. 

Över 50 år har gått sedan den i dag 80-åriga Marga-
reta Hansson skapade rubriker. Ett femtontal olika 
tidningsurklipp ligger på familjens runda massiva 
furubord som bevis på den uppståndelse som det ska-
pade när hon började köra skogstraktor i skogen.

Våren 1967 blev den då 27-åriga tvåbarnsmamman 
också Sveriges första kvinnliga skogsmaskinförare 
i samband med att hon anställdes av skogsbolaget 
SCA. 

- Det blev en väldans ståhej, säger Margareta  
Hansson och skrattar. 

När man ser rubrikerna är det svårt att tro att det bara 
är 52 år sedan. Det görs verkligen stor sak över att 
hon var en yrkesverksam kvinna inom skogsnäringen. 
NSD har rubriken ”Tuffa frun – kör traktor i skogen”. 
Hon körde i skift med maken Bertil Hansson och 
Norrbottens-Kuriren satte då rubriken ”Han är ute 
när gumman är inne”. Och så fortsätter det. 

- Jag vill arbeta så att jag kände att jag verkligen gjor-
de någonting. Att det var lite mer handfast. Det var 
så härligt att sluta dagen med att se att man hade kört 
fram en hel drös med virke till avlägget, säger hon. 

Det var inte bara tidningarna som uppmärksamma-
de hennes yrkesval. Det väckte också reaktioner hos 
människor runt omkring. Alla var inte positiva. 
- Många tycket ju att jag gjorde det bra. Sedan fanns 
det också de som inte tyckte jag skulle vara och ränna 
i skogen utan i stället hålla mig hemma vid spisen, 
berättar hon. 

Det gick så långt att hennes barn blev retade och 
trakasserade av andra elever i skolan. 

- De fick höra att jag inte var någon kvinna utan en 
”karlakvinna”. Det tror jag kom sig av att huggarna 
kom hem och berättade och tyckte att jag gjorde ett 
fantastiskt bra jobb. Att jag vågade och att jag kunde. 
Och det kanske inte så roligt att höra för alla som var 
hemma och som inte hade något jobb, säger hon. 

Det tog ändå ett tag innan hon fick reda på att det var 
hennes arbete i skogsmaskinen som var grunden till 
att barnen blev retade. 

- Det behövdes inte så mycket mer. Sedan kröp det ju 
fram vad de sa om mig också. Vi hade ju också foster-
barn redan då och de hade väl också tagit efter ett och 
annat ord från stockholmskan och mer än så behöv-
des inte för att de skulle bli mobbade, säger hon. Hon 
pratade med sina barn och retandet avtog efterhand. 

Kvinnlig pionjär inom skogsbruket

82-åriga Margareta Hansson i Sundsnäs är en av de kvinnliga pionjärerna inom skogsnäringen. 1967 blev hon den första kvinnliga skogstraktorföraren i landet.

TEXT och FOTO Joakim Nordlund
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GOTT & BLANDAT /  BYGDELIV

Åter aktivitet hos PRO
PRO Niemisel har nu åter kommit igång med 

aktiviteter efter uppehåll på grund av pan-
demin. Den 27 oktober hade föreningen sitt 

höstmöte med sedvanliga mötesförhandlingar 
och information från både riks- och distrikts-

verksamhet.

Medlemmarna serverades en vällagad kött-
soppa med kaffe och gobit efteråt. Till mötet 

hade 26 medlemmar mött upp, de flesta valde 
att sitta kvar en stund efter mötets slut för att 

umgås och utbyta tankar. 

Nu planeras för gemensamma aktiviteter  
tillsammans med PRO Gunnarsbyn och  

kommande julbord. Arbetet i skogen blev en kontrast på mer än ett sätt. 
Hon hade arbetat i en guldsmedsaffär i Boden innan 
hon flyttade till Sundsnäs. Nu hamnade hon plötsligt 
i skogskojor där jargongen var en helt annan. 

Av bara farten blev hon en pionjär och någon som 
faktiskt visade väg för andra kvinnor. Hon körde 
bara skogsmaskin fram till 1971 när hon och maken 
väntade familjens tredje barn. Under den tiden hade 
hon ändå hunnit visa att en kvinnlig förare behärskar 
fordonet minst lika bra som en man. 

- Jag körde in lika mycket som min man med det gick 
sönder mindre för mig. Jag kunde konsten att köra 
varsamt men ändå effektivt, säger hon. 

I dag är det vanligt att förare får utbildning i att köra 
energisnålt, effektivt – och varsamt. Margareta hade 
den talangen redan när hon började:

- Det låg nog bara i min natur att köra på ett sådant 
sätt. Det tror jag faktiskt kan vara en skillnad mellan 
män och kvinnor, säger hon. 

Händer det att du saknar livet som skogsarbetare?

- Ja det händer. Framförallt på våren när jag känner 
doften av trä och timmer. Så rena dofter.

Margareta Hansson körde skogsmaskin i fyra år mellan 1967 och 1971.

Psst...
Just nu är planeringen i full gång för  

Råneälvdalsloppet 2022

Tävlingen går av stapeln lördag den 19 mars. 

Som tidigare år blir det tre olika distanser: 
42 km Gunnarsbyn, 26 km Niemisel, 7 km Böle
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KOMMUN / AKTUELLT

Fyra lärorika år med sikte framåt

I november 2017 klev jag på som affärsutvecklare på 
dåvarande Luleå Näringsliv (numera Luleå Business 
Region ), med geografiskt område Råneå med om- 
kringliggande byar. Nu när projekten är slut så 
kommer jag fortsatt att jobba med etableringsfrågor 
och affärsutveckling i både stad och på landsbygden. 
Mycket har hänt på dessa fyra år, lokalt som globalt. 

Pandemin har fått många att tänka annorlunda och 
den har satt sken på såväl vår sårbarhet inom vissa 
segment som möjligheter inom andra områden. Vi 
har väl länge till mans kanske känt att vår självför-
sörjningsgrad inom främst livsmedel är för låg, och 
suget efter lokalproducerade livsmedel har varit 
starkt. Jag har, tillsammans med Roger Ylinenpää, 
Tanja Nilsson och Marja-Leena Tallus på Luleå 
kommun verkligen försökt stötta alla initiativ för 
livsmedelsproduktion. När det gäller köttproduktion 
har vi många starka entreprenörer i Råneå- och Vit-
åälvdalar. Odlingsprojektet i Prästholm var otroligt 
lärorikt. Jobbet tillsammans med Fembyarna som 
startade en REKO-ring har även det varit väldigt 
givande. Däremot är lönsamheten för odlingsverk-
samhet fortsatt låg. Ett medskick till er som läser – 
stötta lokal livsmedelsproduktion! 

När det kommer till nystartade företag har projek-
ten haft hög måluppfyllelse. Jag har jobbat aktivt 
med åtta nya företagare i olika branscher. Tack vare 
finansiering via Leader - Spira Mare har det varit 
enkelt att jobba över kommungränserna. Jag är stolt 
och glad över att få fått vara med på Fanny Collas 
fina resa med Pasione Laponie. För mig represente-
rar hon mycket av det vi behöver i vårt område. En 
ung kvinna med driv och erfarenhet från andra delar 
av världen som kan se möjligheter här och även sälja 
dessa på ett smart sätt. 

Vidare har vi i Råneåområdet startat ett Tillväxtråd, 
där nu ett femtontal företagare kontinuerligt träffas 
och försöker se möjligheter i området, utan att sätta 
sig själv i första rummet. Vi har även arrangerat en 
mängd träffar för näringslivsintresserade, med aktu-
ella teman och föreläsare. Där människor möts sker 
affärer är ju en känd paroll, och jag kan bara hålla 
med. 

Den gröna omställningen är nu här på allvar.  
Under hösten 2020 visade en stor aktör intresse 
för att etablera ett ”grönt” stålverk i norra Sverige. 
Tillsammans jobbade Luleå och Boden hårt för att 
landa denna etablering och som alla vet lyckades det. 
Jag tror ännu inte att vi insett magnituden i denna 
etablering och andra stora som är på väg in och hur 
positivt detta kommer att påverka vår region. Det går 
såklart att tycka och tro mycket kring klimatföränd-
ringen, men världens ledande företag tycker inte – de 
lyssnar på majoriteten av forskarna och ställer om för 
minskade koldioxidutsläpp och det sker i vår region! 
Samtidigt lever och verkar vi i en älvdal som inte är 
utbyggd, och här har vi en besöksnäring som lever 
och utvecklas på ett fantastiskt sätt. En fortsatt stark 
skogsbruks-,  mek- och åkerinäring. Framtiden är 
ljus. Vi behöver bli fler som jobbar och bidrar och nu 
har vi alla chanser. Jag hoppas att vi är många som 
ser dessa möjligheter och vågar satsa och att vi i alla 
sammanhang försöker vara goda ambassadörer för 
livet här i norr. 

TEXT   Oskar Hederyd, Affärsutvecklare Luleå Business Region 

VÄLBESÖKT VA-RÅDGIVNING
Efter att corona-restriktionerna avskaffats har VA-rådgivningen åter börjat 
med möten ute i byarna. Tillsammans med avdelning Miljö- och bygg har tre 
drop-in informationsmöten anordnats under kvällstid i Orrbyn, Niemisel och 
Södra Prästholm. Mötena besöktes av ca 50 fastighetsägare. De som inte  
kunnat delta under dessa träffar och har frågor eller funderingar angående  
sitt avlopp är alltid välkommen att kontakta oss på kommunen: 

0920-45 30 00 Luleå kommuns växel

va-radgivning@lulea.se 

Från vänster Marita Meethz, ordförande 
Miljö- och byggnadsnämnden, Joel Domeij, 

miljöinspektör, Arja Kalvas, VA rådgivare.
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AKTUELLT /  KOMMUN

Bodens Energi genomför ett flertal projekt i och 
omkring Sörbyn för att förbättra elnätet. Del- 

projektet Ytterholmen-Norriån är färdigställt och 
en ny fördelningsstation står också klar i Sörbyn.  

I maj 2021 inleddes delprojektet Sörbyn-Hästmy-
ran, ett projekt som sträcker sig till våren 2023.

Projektet sträcker sig från bron i Sundsnäs,  
genom hela Sörbyn och upp mot vägkorsningen 
mot Lassbyn-Gunnarsbyn. Projektet avslutas för 
vintern vecka 45 och kommer sedan att fortsätta 

sommaren 2022.

Vintern 2022-2023 byggs luftledningen som går 
mot Abramsån om. Idag är det en ledning men 

det kommer att bli två ledningar mot Gransjö och 
Åträsk. Med två ledningar blir det mindre  

kundpåverkan vid avbrott.

Preliminära datum:

Sörbyn 18 februari

Harads 18 mars

Unbyn 22 april

Save the date
FIBERUTBYGGNAD

EFTERFRÅGANDESTYRD 
BUSS UNDER LOVDAGARNA

Upprustningen av elnätet

Målsättningen har varit att fibern i Valvträsk och 
Rörån skulle ha varit igång under november månad. 
Tyvärr har en skogsmaskin kört sönder en del av  
den nya fibern och det är svårt att få tag i behöriga  
fibertekniker som kan laga den trasiga sträckan.  
Det innebär att inkopplingen av fibern kan komma 
att försenas. Innan årsskiftet är tanken att alla  
kunder ska flyttas över från Telia öppen fiber till 
Bodens Stadsnät.

Under skolans lovdagar (måndag, onsdag  
och fredag) kan du resa tur och retur med  
Länstrafikens linje 971 som trafikerar mellan 
Valvträsk och Bodens centrum. För att resa 
måste du beställa din resa senast kl. 17:00 
dagen före resdagen hos Länstrafikens kund-
service. Du kliver på och av vid din närmaste 
hållplats. Tidtabellen för linjen hittar du på 
Länstrafikens hemsida eller app. Länstrafiken 
kommer utvärdera tidtabellen och upplägget. 
Har du synpunkter eller förslag på förbättring-
ar hör av er till Råek.

0771-100 110  
Länsstrafikens kundservice
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BYGDELIV/ BARNEN I BYGDEN

ÄLVSKOLAN
Första måndagen i oktober for hela  
skolan till Spiken och hade friluftsdag. 
Där hade vi femkamp och vi grillade 
hamburgare till lunch. Mellanstadiet 
stannade kvar över natten och hade 
roligt, spännande och mysig med musik-
quiz, mörkervandring och sällskapsspel.

Förskoleklassen på Älvskolan har sått 
majskorn. På bara några dagar började 
majskornen växa och sen har de vuxit 
snabbt till den storlek som syns på bild-
en. Barnen tycker det är roligt att se hur 
snabbt gräset växer .

Några fritidsbarn har experi-
menterat med luftens kraft och 
friktion. Både ballongbil och 
kulbana har skapats och kört. 
Kreativitet, skapande, teknik, 
samarbete och upptäckarlust! 

KVARNÅ FÖRSKOLA
Barnen väljer ofta skapande aktiviteter,  
något de verkar uppskatta. Vi jobbar  
ständigt med att utveckla förskolans  
innemiljö för att väcka barnens nyfikenhet 
och för att skapa fler förutsättningar för 
deras lärande. Vi vill att barnen ska ha  
möjlighet att skapa och konstruera med 
hjälp av olika material och tekniker, och  
att det ska finnas lättillgängligt för barnen.

Barn ska ges tid, rum och ro till eget  
skapande – Förskolans läroplan

GUNNARSBYNS FÖRSKOLA
Gunnarsby förskola har samling på skogsutflykt. Vi räknar kottar,  
klättrar i naturen, påfyllning av energi - vatten och äpple.                

Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande  
och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. -  
Förskolans läroplan
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L AG E 
M AT T S S O N 

G U N N A R S BY N
6 8  å r

Pe n s i o n ä r  o c h 
t i mv i k a r i e  p å 

R å e k

- Korpforsen och  
Lassbyforsen.

-En trivsam by med 
trevligt folk. Och  
Råneälvdal är en  
driftig älvdal där det 
alltid händer något.

Hej!

L E N A  M A L M 
G U N N A R S BY N

5 0  å r 
P r ä s t

- Lombergsfallet 

- Att det finns ett  
fantastiskt kulturutbud 
här. Både genom  
Folkets hus och  
Svenska kyrkan.

B O - L E N N A RT 
H E N R I K S S O N   

N I E M I S E L
5 7  å r

B i l m e k a n i ke r

- Korpforsen och  
Lassbyforsen med 
husvagn.

- Allt med Niemisel  
är bra, framför allt 
sammanhållningen. 

1.
2.

Vilket är ditt favoritutflyktsmål   
i Råne älvdal?

Vad tycker du är det bästa 
med din by?

RÖSTER FRÅN BYGDEN /  BYGDELIV

Lilla Elmer föddes i juli.  
Stolta föräldrar är Terja Eriksson 

och Joel Olsson i Sundsnäs.

Viktor Jonsson har flyttat in i Sörbyn. Han  
har ett företag  där han jobbar frilans som  

illustratör för dataspelsbranshen. Bland  
annat för företag i Tyskland där han 

tidigare bodde och jobbade.

 - Mitt käraste projekt är ett egenutvecklat 
spel i snömiljö som jag har börjat på själv men 
drömmen är att starta en liten studio runt det, 

berättar Viktor.

Som spelet är nu kan man vandra runt i snö 
och lämna djupa spår efter sig. 

- Det ska bli kul att uppleva det själv också , 
nu när jag bor här uppe, avslutar han. 

Välkommen 
till bygden!
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När den gamla butiken stängdes 2016 gick bygden 
samman och bildade Gunnarsbyområdets lanthandel 
och service Ekonomisk förening som sedan startade 
Gunnarsby Lanthandel. Målsättningen var och är än 
idag att lanthandeln ska ha ett så utvecklat sortiment 
som möjligt avseende både prisvärda varor samt eko-
logiska och lokalproducerade alternativ. Under de fem 
åren butiken har funnits har engagemanget att handla 
lokalt vuxit och många har insett vikten av att ha en 
lokal butik. Inte minst när covid-19 slog till blev vår 
lilla butik viktigare än någonsin.

Som vid starten finns i personalen tre fastanställda; 
Emma Isaksson som är butiksansvarig bor i Änges- 
träsk, Sara Nordström bor i Niemisel, och Liselott 
Andersson Öström bor i Gunnarsbyn. Utöver det 
finns ett antal timvikarier.

Butiken är under ständig utveckling och det är viktigt 
att lokalbefolkningen fortsätter att komma in med 

synpunkter och önskemål på hur vi kan utveckla 
vårt sortiment. Vi har även ett järnhandelsortiment 
och ett mindre utbud av fordonsartiklar. Till största 
möjliga mån försöker vi att arbeta med lokala och 
närproducerade produkter. I somras inleddes ett 
samarbete med Nestors Café och diversehandel där vi 
sålde caféets baguetter och fika som gjorde succé. I år 
har butiken också blivit återförsäljare av Tegelbrukets 
goda glass, som görs i Boden. Hurra för lokalprodu-
cerat!

På lanthandeln har kunderna en stor talan på utbudet 
av varor. Vi har ett levande sortiment och är stän-
digt under förändring. För oss är det viktigt att man 
fortsätter handla hos oss även om det innebär att man 
ibland får komplettera i stan. Många av företagen och 
föreningarna i bygden har valt att sammarbeta med 
lanthandeln, till exempel handlar Älvskolan i  
Gunnarsbyn råvarorna till skolmaten hos oss.

Handla lokalt, komplettera i stan!
TEXT Sofia Anttila

Från vänster Emma Isaksson, 
Sofia Anttila, Militza Munos  

och Liselott Andersson Öström.  
Sara Nordström är föräldraledig 

och saknas därför på bilden.  
Therese Engström kommer  

vikariera som butiksansvarig 
under Emmas kommande  

föräldraledighet. 

 NÄRINGSLIV  /  FÖRETAG I BYGDEN

I cirka 20 år har jag arbetat som reporter och skrivit och berättat om 
människor på landsbygden i Norrbotten. Ingenstans känner jag mig mer 
hemma än i Råneå och Vitå älvdalar. Nu har vi sålt vårt hus i Råneå och  
blickar upp mot byarna. 

De senaste tre åren har vi tillbringat väldigt mycket tid i fantastiskt fina 
Överstbyn och nu vill vi hitta någonting eget i Gunnarsbyn eller byarna runt 
omkring. Det handlar alltså inte om att köpa en sommarstuga där det bara 
lyser i fönstren under kanske tre veckor varje år. Det handlar om att köpa ett 
hus för att skapa ett hem. För oss. Och på så sätt bli en del av bygden på rik-
tigt och också bidra med engagemang och näring till den plats där vi vill bo.  

Funderar du på att lämna ditt hus. Tänk på oss då. 

Joakim och Mette Nordlund 
070 – 635 01 65   eller   joakim@presspro.se Hus sökes
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VILDMARKSANLÄGGNING

Vildmarksanläggning efter Malmens
väg.
 
Storstuga med självhushåll för upp till
17 personer med kök, matkällare,
vedhus och bastu. El saknas, det finns
fotogenlampor för belysning, samt
gasol och ved för matlagning och
värme.

Pris dygn vintern 2021/2022: 
250kr per person inkl. ved, gasol och
fotogen. Minsta debitering 4 personer.

4-bädd stuga, bastu, vindskydd
och torrdass. 
3km söder om Gunnarsbyn vid
Lassbyforsen
Ny bastu - ombyggd 2020

4-bädd stuga, grillplats och
torrdass. 
14km norr om Gunnarsbyn vid
Stor-Lappträsket.
Ny rastplats - uppförd 2020.

Spiken/Furudal
Endast för uthyrning 

4-bädd stuga, grillplats och
torrdass. 
5km norr om Spiken/Furudal
vid Spikälven. 

Öppen anläggning 

STUGOR OCH RASTPLATSER
Malmens väg inom Bodens kommun - förvaltas av Råek

Lustigkulle Djupviken Lill-spiken
Öppen anläggning Öppen anläggning 

Mer information och kartor finns på www.raek.nu

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. 
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Boka på 
0924-220 36

O HELGA MAT!
JULBORD I SÖRBYN
I december bjuder vi på Sörbyn Lodge in dig till vårt 
julbord. Vi kommer servera ett klassiskt julbord i modern 
tappning med lokala råvaror. Boka med vännerna eller 
ta med företaget och njut av julens smaker!
 
Välj mellan två sittningar kvällstid eller  
smaka av en julbordslunch.

Pris: 495 kr per person inkl. vinglögg vid ankomst

Se mer information på sorbyn.se eller facebook.com/sorbyn 
Boka på webben, maila på restaurante@sorbyn.se eller ring 0924-220 36 

Julbord 2021

Middag
3-4 dec
10-11 dec
17-18 dec

Tid: Kl 16 eller 19

Lunch
9-10 dec
16-17 dec

Tid: Kl 12
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God jul och gott nytt år!

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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@officialfallkniven

FallknivenSweden

Se upp för kopior! 
Besök gärna vår hemsida 
för att läsa mer om hur du 
skiljer en äkta produkt från 
en kopia.

Granatvägen 8
96143 Boden
0921-54422

Dubbelsidigt bryne
Vårt omåttligt populära dubbelsidiga 
bryne DC4 är det perfekta verktyget 
för undehåll av dina knivar.

Mått: 7 x 32 x 100 mm

DC4 - 244:-

ETT BÄTTRE PROFFS!
Modell F1 har tjänat vårt land i mer än 25 år, det enda vi gjort 
genom åren är att uppgradera det tekniska konceptet. Och nu 
är det dags, vi adderar wolfram till vårt berömda VG10-stål. 
Resultatet: En starkare kniv som håller skärpan ännu bättre!

Besök www.fallkniven.com för mer information.

NYHET!

SPECIFIKATIONER:              F1z

Totallängd (mm)                   210
Bladlängd (mm)                     97          
Blad tjocklek (mm)               4,5
Vikt (endast kniv)                148 g
Bladprofil                           Convex
Stål                                        Elmax 
Hårdhet (HRC)                        59
Handtagsmaterial         Thermorun
Slida                                       Zytel

F1z - 1765:-
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Henrik
skapar bästa 
värde för dig 

Genom att planera för rätt åt-
gärder i rätt tid, skapar Henrik 
bästa förutsättningar för din 
skog att växa och utvecklas 
som du vill. 

Ring Henrik Kämpe 
073-719 82 08

  

 

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

Barn- och damkläder 
leksaker, presentartiklar 

Öppet  
mån, ons, 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

Vedaklubben Gunnarsby SK Sörbyns IF

Vi hyr ut vår fina byagård 
till alla slags evenemang:

årsmöten, kalas
bröllop, dop

m.m.

Även övernattnings-  
möjligheter finns!

Lassbygården 
Hyr samlingslokal,  

övernattningsrum och/eller  
lägenhet med egen ingång.

Bli medlem - 100 kr/person och år

Lassbyns Hembygdsförening
Bankgiro 151 - 4306

Sörbyn-Sundsnäs 
hembygdsförening

Lantmuseum, halmmuseum, 
loppis, cafékvällar, cirkelstudier 

Se lokala anslag och Facebook
Bli medlem. Enskild 100kr  
Familj 200kr Pg: 174941-5

Baletten Svansjön visas live från  
kungliga operan den 17 dec kl. 19:00

Kortfilmsfestival hålls den 21 dec 
för program se vår facebooksida.

Biofilmen Utvandrarna visas 
den 26 dec kl. 19:00

För mer information  
se vår facebooksida

Gunnarsbyns 
byaförening

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

Tack Alla för året 2021!
Nu ser vi fram emot ett  

nytt verksamhetsår.

God jul och gott nytt år!

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 2022

50 :- enskild
150:- familj

Plusgiro: 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

God jul och gott nytt år!
Vi ser framemot nya 

evenemang 2022. 

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!

Julbord 
för PRO:s medlemmar 

10 dec kl. 15:00 

Andra aktiviteter  
kolla vår hemsida

God jul till alla PRO:are

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
Hallonvägen 15
961 97 Gunnarsbyn

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!


