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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: 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!

Från fjäll till kust som älven 
Efter kärlek vid första ögonkastet 
med en Rånebo, en danskväll på 
Dundret för hundra år sedan, blev 
flytten till kusten ett faktum. Lycko 
mig för det. Det blev hus, barn, hund 
och såklart (enligt mannen) så måste 
vi ju köpa en skoter. Ni kanske tror 
att en tjej från Malmfälten är född 
på skoter...icke sa Nicke. Hade inte 
kört en meter innan flytten, jag var 
en slalom-tjej. Så då föll det sig så att 
min första egna skoterkörning skedde 
i Rörån, där våra vänner numera är 
bofasta. Vi bjöd in oss själva ganska 
ofta därefter, det var ju så himla vack-
er natur, härliga utflyktsmål och bra 
leder. Ett år ställde vi t.o.m husvagnen 
hos vännerna en hel vinter, som en 
säsongsplats med fri tillgång till deras 
kök och toalett (ja, vi är goda vänner 
fortfarande). Med tiden så insåg vi 
att det var något mer än bara skoter-
körningen som lockade. Känslan för 
bygden växte sig stark i våra hjärtan.

Så vi köpte ett hus mitt i byn och njöt 
av stugkänslan varje helg och semes-
ter. Höstarna innehöll ofta fågeljakt 
med hunden Zacke, jakt med stående 
fågelhund är så spännande. Man kan 
gå och småprata tills hunden står. Då 
pickar ens hjärta som på en sparv. 
Förutom om jag ser färsk björnspill-
ning, då sjunger jag för full hals. 

Livet är ju upp och ner, som för alla. 
Mitt i allt fick jag diagnosen Multipel 
Skleros. Den kom som en käftsmäll. 
Men med hjälp av bra bromsmedicin 
mår jag toppen idag. Sjukdomen har 
lärt mig att prova först innan jag säger 
nej.  Att utmana sig själv är viktigt, 
stort som smått. Vår yngste son ville 
gå upp för Kebnekaise för några år 
sedan. Jag och mannen följde med 

som support. Tänkte att jag kan stan-
na halvvägs om jag inte orkar, sitta på 
en sten och fika tills de skulle komma 
tillbaka. Men de peppade mig hela 
vägen upp och plötsligt blev det min 
utmaning också. Vi klarade det! Inte 
i närheten av någon rekordtid, men 
tänk så mycket man klarar av själv och 
än mer tillsammans. Jag är ju inte sjuk, 
jag har bara en diagnos. Ofta glöm-
mer jag bort den och det är ju bra, 
den finns liksom inte längre i mitt liv. 
Iallafall inte i centrum. 

I centrum finns däremot familj, släkt 
och vänner. Antal vänner har definitivt 
utökats i älvdalen. Så fina människor 
det finns här, ingen nämnd och ingen 
glömd. Guldmedalj till alla hjälpsam-
ma bofasta!

Numera har vi en annan stuga, i 
skogen vid vattnet, i Rörån. Ifjol 
tog jag ledigt för att kunna bevittna 
vårfloden i all sin prakt. Och den kom, 
så mäktig, vacker och obeveklig i sin 
framfart. Den tog med sig våra bänkar 
till grillplatsen som vi anlagt en bit 
från stranden. Dessa kunde vi dock 
fiska upp en bit nedströms. 

I skrivande stund är älven frusen och 
Malmens väg är trampad. Skotrar 
viner förbi då och då samt en och 
annan hurtig skidåkare. Snart kommer 
vårvintern med all sin härlighet. 

Citerar till slut min barndomsidol, 
Ingemar Stenmark, ”hä löns int förklar 
för den som int begrip”. Så känns det 
när man ska beskriva Råne Älvdal. 
Det går liksom inte, man måste 
uppleva den, se och lyssna, andas den 
klara luften, leva här. Så tacksam.

KRÖNIKA /  EN RÖST FRÅN BYGDEN

Annelie Bergh 

Ålder 53 år 

Bor Luleå

Arbetar vid Luleå 
tingsrätt 

Familj Make och två 
söner samt barnbarnet 

Hugo

Nästa
MANUSSTOPP 

2 MAJ
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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

Ett nytt år med nya tag, och vi började med 
ett digitalt första möte. Skillnaden mot 
tidigare år under pandemin är att nu kan 
vi hantera datorernas mötesprogram utan 
problem, och det är bra.

Styrelsens arbete startar med avslutningen 
av 2021 och samtidigt tittar vi framåt mot 
årsstämman. Däremellan allt som hör till verksamheten 
presenterat av verksamhetsledaren. 

Jag återkommer till vårt utvecklingsarbete, vi bestämde att 
träffas fysiskt längre fram. Det känns bra med 2022. 

Allt gott 
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

mån-tors 9.00-14.00 

fredag   9.00-12.00

• Snöskottning åt kommunen och privata

• Vinterunderhåll av Malmens väg

• Projektet växa tillsammans, ansökan  
är inskickad.

• iBoxen är på plats i Gunnarsbyn, vid 
lanthandel samt i Sörbyn, vid gamla 
Konsum. iBoxarna är igång från mars 
månad

• Underhåll och tillsyn av de välbesökta  
rastplatserna vid Korpforsen och  
Lassbyforsen

• Uthyrning och tillsyn av stugor i området 
tillhörande Bodens kommun

• Näringslivsutveckling: Har du fundering-
ar på att starta eget eller utveckla ditt 
företag så kontakta oss

JUST NU JOBBAR RÅEK MED:

DESIREÈ VÅR NYA VAKTMÄSTARE
Vi önskar vår nya vaktmästare Desireé 
Henriksson, 34 år, välkommen.

Desireé med familj har nyligen flyttat 
till Myrträsk och hon har sen tidigare 
anknytning till Överstbyn och Niemisel. 
Närmast kommer hon från en anställning 
på Återvinningscentralen i Boden.

Kenneth Strand, har slutat hos oss.  
Tack för din tid på Råek.

Återvinningscentralen är öppen  
måndagar 10-19 och torsdagar 7-16.

Varmt välkomna!

Stöd bygdens  
utveckling  

- bli  medlem  
i Råek!



4      ✤ Vårläsning från Råne älvdal

NÄRINGSLIV   /  FÖRETAG I BYGDEN 

Sörbyn lodge – en naturlig mötesplats

Tack vare människors engagemang och kärlek till sin 
by är Sörbyparken än idag är en naturlig mötesplats 
där människor träffas för att dela upplevelser. Förr 
var det dans och fest, nu är det natur-, mötes- och 
matupplevelser.

Palle Andersson, vd för Sörbyn Turism och Konfe-
rens, har varit med från början och var en av grund-
arna när verksamheten startades upp för mer än 10 
år sed an. Sedan dess har Sörbyn fortsatt att växa och 
förra året har en grundlig renovering och utveckling 
av de interna miljöerna skett, med syfte att tydliggöra 
den lodgekänsla man eftersträvar.

- Vi har definierat en filosofi 
och en resa framåt gällande 
mat och upplevelser och den 
resan är inte klar utan kom-
mer att fortsätta, säger Palle 
Andersson, vd Sörbyn Lodge.

Sörbyn Turism och Konferens äger också Torget, som 
bedriver den verksamhet som finns i Boden business 
Park i Sävast. Förra året blev bolaget uppdelat i två 
dotterbolag, Sörbyn Lodge och Torget Hospitality. 
Sörbyn Turism och Konferens finns kvar som moder- 
och fastighetsbolag. Anledningen till uppdelningen 
är delvis för att bättre kunna möta marknadens behov 
och delvis för att ha ett enhetligt namn för alla verk-
samheter då stora delar av våra kunder är utländska 
gäster.

I samband med renoveringen gjordes stora investe-
ringar av de centrala delarna som reception, restau-
rang och konferenslokaler för att sätta den nivå som 
hela anläggningen ska hålla. I ett nästa steg kommer 
närmiljön runt anläggningen att utvecklas, såsom 
parkering, infart, skyltning och markplanering innan 
nya byggnader kan tillkomma.

Målet för Sörbyn Lodge är inte bara att ta en position 
i Swedish Lapland för utländska gäster, men också att 
kunna erbjuda lokalbefolkningen möjlighet att ta del 
av riktigt bra matupplevelser, i en fortfarande varm 
och avslappnad miljö. Palle fortsätter;

TEXT Elin Jonsson  FOTO  Pontus Johansson

I snart ett sekel har Sörbyparken varit en naturlig mötesplats för människor. Den har sina rötter i den idrotts-
förening som grundades 1926, för snart 100 år sedan. Från 1940-talet har Sörbyns folkpark byggts av entusiaster 
och 2010 utvecklades området med hotell-, restaurang- och konferensverksamhet. 
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- Sörbyn Lodge ska vara en plats som alltid utmärker 
sig genom ett personligt och avslappnat bemötande 
utan att ge avkall på hög nivå på service och upp-
levelser. Vi kommer att jobba ännu mer med lokala 
aktiviteter och utveckla särskilda program där man 
som privatperson kan delta i retreats eller andra typer 
av event.

De nyrenoverade lokalerna är skräddarsydda för en 
helhetsupplevelse av inspirerande möten, god mat och 
storslagen natur i en avstressande miljö.

Sörbyn Lodge är beläget mitt i naturen, omsluten av 
skogslandet, vid stranden av Vitträsket. Det ger för-
utsättningar att erbjuda genuina upplevelser som ger 
lugn och möjlighet till fokus. I samband med renove-
ringen har man lyft in element av naturen i inomhus-
miljön för att återknyta till omgivningarna.

NÄRINGSLIV

Vad händer på Sörbyn lodge under våren?  
Se nästa sida.... 
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I Sörbyn händer det grejer!
Hos oss på Sörby Lodge händer det något kul varje vecka, för mer 

infor mation håll utkik på vår hemsida.

• 11/3 Afterwork ”Vinterns BBQ” 16-21
• 12/3 Femrätters med fokus på dryck
• 18/3 Afterwork ”Skogens pasta” 16-21
• 25/3 Afterwork ”Vintergrönsaker” 16-21
• 1/4 Afterwork ”Pubmeny” 16-21
• 2/4 Trerättersmeny tema ”Skogen”
• 8/4 Afterwork ”Mellan brödet” 16-21
• 15/4 Afterwork med påskpub
• 16/4 Påskbuffé
• 17/4 Brunch
• 22/4 Afterwork ”Vinterns fångst” 16-21
• 29/4 Afterwork ”Vinterns skafferi” 16-21
• 30/4 Grillbuffé a’la Valborg
• 6/5 Afterwork ”Vårens gröna” 16-21
• 13/5 Afterwork ”Den djupa södern” 16-21
• 20/5 Afterwork ”Vårgrisen” 16-21
• 27/5 Afterwork ”Sommar-BBQ” 16-21
• 29/5 Morsdagsmeny 14-22
• 3/6 Sommarfredag ”Dagens fångst” 16-21
• 4/6 Trerättersmeny
• 5/6 Brunch
• 6/6 Svenska flaggans dag
• 10/6 Sommarfredag ”Lokala gårdar” 

 



7✤



8      ✤ Vårläsning från Råne älvdal

KOMMUN / AKTUELLT

Nyheter i Råneås Medborgarhus 

Biblioteket tar över delar av medborgarkontorets 
service och personal i ett utvecklingsprojekt för  
Medborgarhuset som ska starta i år.

I Råneås Medborgarhus ligger både bibliotek och 
receptionen för medborgarkontoret. Behoven för det 
sistnämndas kunder har ändrats sedan starten 1997 
och nu föreslås en förändring av medborgarservicen.

– Vi är väldigt stolta över den verksamhet vi har i 
Medborgarhuset och vill utveckla den för 2020-talet, 
säger Susanne Sjölund, chef service och support, 
Luleå kommun. 

Tillsammans med Råneåborna 
Under en testperiod mellan 2022–2023 ska biblio-
teket ta över personal i receptionen och ansvaret för 
att utveckla framtidens service. 

– Vi vet hur viktigt Medborgarhuset och biblioteket 
är för Råneåborna och vill göra det till en ännu  bättre 
informations-och servicepunkt i dialog med dem, 
säger Lena Lundberg, bibliotekschef Luleå kommun. 

Utvärdering 2023 
Projektet ska utvärderas under 2023. Medborgar-
kontorets landsbygds- och näringslivsutveckling    samt 
demokratiarbete kommer inte beröras. Kommun-
styrelsen och kultur- och fritidsnämnden beslutade i 
februari att godkänna utvecklingsarbetet med Med-
borgarhuset i Råneå. Målet är att stärka platsen som 
en viktig informations- och servicepunkt.

TEXT   Therese Hedman 

SPELA ROLL I SOMMAR

GODA RÅD TILL DIG  
SOM KONSUMENT

Luleå kommun söker 600 sommarvikarier  
inom vård, stöd och omsorg. Vi erbjuder bland 
annat trygg anställning, schemalagd arbetstid, 

tim- eller månadslön, bra introduktion och  
möjlighet till fortsatt jobb. Läs mer om våra 

jobb samt skicka in ansökan 
www.lulea.se/spelarollisommar

Luleå kommun erbjuder dig råd och stöd i olika 
frågor kring konsumenträtt eller frågor som rör 
din vardagsekonomi. Det är Reneé Rosell och 
Stina Israelsson som kan svara på dina frågor 
gällande köp av varor och tjänster, reklama-
tion och tvister samt frågor kring budget eller 
skuldsanering. Du når rådgivningen via 

                0920-45 30 00 

                konsument@lulea.se
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EFTERFRÅGESTYRD TRAFIK
Visste du att du under skolans lovdagar (måndag, onsdag och fredag) kan 
resa tur och retur med Länstrafikens linje 971 som trafikerar mellan  
Valvträsk och Bodens centrum? 

Linje 971 är en efterfrågestyrd linje som bara kör den sträcka som någon har bokat en resa. 
För att resa måste du därför beställa din resa senast kl. 17.00 dagen före resdagen hos 
Länstrafikens kundservice på telefon 0771-100 110. Du kliver på och av vid din närmaste 
hållplats.

För att resa betalar du för en enkelbiljett enligt Länstrafikens prislista. Ska du resa med 
ungdomskort måste du komma ihåg att meddela det när du bokar din resa! Tidtabellen för 
linje 971 hittar du på Länstrafikens hemsida och app. Vill du ha hjälp med att boka din resa? 
Du kan du få hjälp hos Servicepunkten i Gunnarsbyn, tel 0924-21359.

0921-620 00 • www.boden.se

EFTERFRÅGESTYRD TRAFIK

IBOXEN - SÅ FUNGERAR DET

Under skolloven är det den efterfrågestyrda 
Linje 971 som kör sträckan Valvträsk-Boden.

Bussen går måndag, onsdag och fredag 
men måste bokas senast kl 17:00 dagen före 
 res dagen på Länstrafikens kundservice, 
telefon 0771-100 110.

Snart är iBoxarna igång. De står utanför 
Lanthandeln i Gunnarsbyn och gamla Konsum 
i Sörbyn. På iBoxen finns instruktioner hur man 
gör för att hämta ut paketet. Men redan nu kan 
du förbereda dig genom att hämta hem iBoxens 
app. Den kommer du använda för att öppna 
luckan och hämta ut ditt paket. 

Vilka transportörer levererar till iBoxen? 
Airmee, Best, Bring, DB Schenker, DHL, Early 
Bird, FedEx, MTD, Premo, TNT och UPS. Kom 
ihåg att välja iBoxen som leveransplats när du 
gör beställningen. För tillfället har inte alla trans-
portörer hunnit lägga upp iBoxen som leverans-
alternativ och därför kan det vara knepigt att 
hitta oss i e-handlarnas check out. Men inom   
kort  kommer det att synas tydligt, så håll ut! 

Preliminära datum:

Sörbyn 20 maj

Save the date

AKTUELLT /  KOMMUN

BESÖK BOKBUSSEN
Bokbussarna besöker Ängesträsk, Forsnäs, 

Niemisel, Forsträskhed, Sörbyn, Gunnarsbyn, 
Överstbyn, Valvträsk. I Bokbussen kan du låna 

böcker, tidskrifter, ljudböcker och musik. För 
turlista besök bibblo.se

Skolan tilläggsisoleras och ny fasad sätts på hela 
byggnaden. Under arbetet upptäcktes att ytterväg-
garna saknade luftspalt och att takfoten var i behov 
av upprustning. Därför passar man på att åtgärda 
det. Några av ytterdörrar har bytts ut. Skolan har 

även byggts ut för att inrymma den nya bergvärme-
anläggningen. Samtidigt får räddningstjänsten och 

matsalen egna värmesystem. Värmekonvertering gör 
att alla tre byggnader blir fossilfria.

Bodens kommun satsar på  
Älvskolan i Gunnarsbyn
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BYGDELIV/ BARNEN I BYGDEN

ÄLVSKOLAN
I januari spelade mellanstadiet upp en teater för 
lågstadiet på engelska. The Gruffalo Theater. 
Eleverna gjorde sina kostymer själva på bildlek-
tioner.

1 februari hade Älvskolan myspysdag. För mel-
lanstadiet blev det filmmys med frukost, idrott, 
fika och tävling i På spåret. Bäst av allt var att 
alla kom i sina myskläder/pyjamas.

KVARNÅ FÖRSKOLA
Vi utforskar olika målartekniker, här med 
hjälp av ballonger och uppblåsta plastpåsar. 
Vi pratar om de olika färgerna och knyter 
an till Babblarnas färger. Målningen öppnar 
upp för samtal och kopplas på så sätt till 
förskolans språkutvecklingsarbete

GUNNARSBYNS FÖRSKOLA
På Gunnarsbyns förskola rörelsedagar passar det bra att ta fram 
skidorna. Här tränas rörelse, motorik, koordination m.m och har roligt.

Självständighet och tillit till sin egen förmåga. Motorik, koordinations-
förmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att 
ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. Förskolans läroplan

Barnen jobbar med konstruktion och utforskar olika idéer, testar och 
provar. Några av barnen har gjort ritningar till sitt bygge. 

Förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, 
material och redskap. Förskolans läroplan

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

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

Adress Parkvägen 6, Gunnarsbyn  Telefon  070-636 20 51
Vår profilering är: i naturen - ett naturligt lärande.

Adress Träskvägen 1 
Gunnarsbyn

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

utbildning/aelvskolan

På skolan arbetar vi med barn 
från förskoleklass till och med 

årskurs 6. Skolan inrymmer 
också en fritidsavdelning.
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GOTT & BLANDAT  /  BYGDELIV

Secondhand är i ropet!

…säger Gunilla Larsson, en av de som bemannar 
Gunnarsbyns Secondhandbutik. Och visst har hon 
rätt i det. Butiken som har funnits i dryga 8 år har 
haft en ökad försäljning för varje år och under 2021 
fördubblades intäkterna från året innan.

- Det är jätteroligt att se, och det är nog inte alla som 
vet att överskottet går till välgörande ändamål, fyller 
Gulli Larsson i.

Det är Råek som är huvudman för verksamheten och 
ett av syftena är just att stötta barn, ungdomar och 
äldre i Gunnarsbyområdet med omkringliggande 
byar. Det sker genom olika sorters gåvor till förskolan 
och Älvskolan när det behövs något extra, och även 
till Gunnarsbyns blomsterfond som Gunnarsbyns 
församling förvaltar.

- Vi har många stamkunder från närområdet men vi 
ser att det kommer fler och fler utifrån också, säger 
Irene Blomqvist. 

Under det senaste året har Secondhandbutiken 
bemannats av en grupp volontärer, och dessa tre 
damer har varit med till och från sedan starten. Allt 
började med att de som jobbade med återvinnings-
centralen såg hur mycket hela och fullt brukbara saker 
som slängdes i containrarna. Så man börjande fråga 
om man istället för att slänga bort sakerna kunde 
tänka sig att skänka dessa, och på så sätt startade det. 

Under perioden då det fanns ett asylboende i Gun-
narsbyn var Secondhandbutiken en viktig träffpunkt. 
Förutom att det fanns billiga kläder och saker att 
köpa så kunde man ta emot några personer på prak-
tikplatser. Bland annat en skomakare som lagade och 
putsade upp skor och en skräddare som lagade och 
sydde om kläder. Men butiken fungerade även som en 
samlingspunkt för många av dessa människor, där till 
och med hjälp med läxor och språkträning i svenska 
pågick.

Nu i början av 2022 har butiken tillfälligt stängt 
eftersom golvet ska renoveras. Det ger ett tillfälle till 
att tänka nytt och uppdatera verksamheten. 

-Självklart vill vi vara en del i den utveckling av 
avfallshantering som sker inom Bodens kommun 
kring hur man arbetar för ökad återanvändning och 
cirkularitet, och Secondhandbutiken är ju en del i 
detta, säger Ingrid Stridfeldt som är ordförande i 
Råek och volontär på Secondhandbutiken

Exakt hur Råek kan utveckla detta arbete är ännu på 
planeringsstadiet. Men att man kommer arbeta vidare 
med att uppmuntra till att minska mängden avfall 
och ytterligare öka mängden som återanvänds, det är 
det inte någon tveka om.  

TEXT och FOTO  Anna-Karin Andersson vice ordförande Råek  
och volontär i Secondhandbutiken
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UTFLYKTSMÅL / FRILUFTSLIV

TIPS FÖR VÅRVINTERN

                                  Foto: @
photobyfredrikbroman

För fler utflyktsmål, rastplatser och skoterleder besök 
raek.nu eller kommunkartan på lulea.se

Klassisk photospot
Polcirkelportalen - följer man Malmens 
väg passerar man Polcirkelportalen ca 
3 mil innan Nattavaara. Kanske är det 
dags föreviga familjen? Här finns även 

en 4-bäddstuga, 3-bäddstuga, eldplats 
och dass. 
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Långforsen - Vik av från Malmens väg ca 1,5 km norr om Niemisel. Öppen stuga med bastu, torrdass och grillplats. 
Även om det kallas skoter-
leder så passar de utmärkt 
för skidor, cykling eller helt 

vanliga promenader.  
Ut och njut!

Dansbaneholmen – en holme mitt i 
 Degerselet. När järnvägen Boden- 

Morjärv byggdes kom tillrest arbetskraft. 
När personaltätheten ökade efterfråga-
des en festplats. År 1899 byggdes därför 

en dansbana på  holmen. Som därifrån 
har fått sitt namn. Dansbanan är  borta 

sedan länge men utgör ändå ett fint 
utflyktsmål. 

SKOTERLEDER

Malmens väg 
Strömsund - Gällivare 

191 km 

Gunnarsbyområet  
ca 210 km 

Niemiselsområdet 
ca 120 km

                                                     Foto: Patrik Ekman

Fler utflyktsmål    
Lillstryckudden,   

Kvarnåmynningen,  
Trumselet, Gräddforsen 

Rensundet, Sågdjupträsk    
Hällskåpet, Lillsniptjärn 

Snipen, Vedatjärn   
Lassby forsen, Lustigkulle    

Korpforsen, Lillåholm   
Lillåudden...

Hällskåpet – Skoterled från 
Niemisel över  Västiträsk 

och Sågdjupträsk eller från 
Gunnars byn via Vedatjärn, 

Gunnarsdjupträsk och 
Forsträs k hed. Här finns grill-
plats men ta med egen ved. 
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FRITID/  BYGDELIV

LITEN OCH STOR tisdagar kl. 10-12

För dig som är hemma med barn 
Vi sjunger, leker, fikar och umgås

Plats: Församlingshemmet Gunnarsbyn

Arrangör: Gunnarsbyns församling

EFTER PLUGGET tisdagar kl. 15-16:30  
Pyssel, fika och samling

Från förskoleklass till åk 6. Gratis

Plats: Församlingshemmet Gunnarsbyn

Arrangör: Gunnarsbyns församling

UNGDOMSGÅRD tisdagar kl. 18-21
Vi fikar, spelar och umgås. I loka-
len finns: Biljard, pingis, Air hockey, 
brädspel, Tv-spel, filmer, mm. Godis 
och dricka finns att köpa.

Från åk 5 tom 18 år. Gratis

Plats: Gamla skolan Överstbyn

Arrangör: Gunnarsbyns församling

SCOUTERNA onsdagar kl. 17:30-19
Scouting baseras på friluftsliv, kunskap 
om naturen, vandringar, hajker m.m. 
Gunnarsbyns scoutkår träffas även vid 
ett flertal tillfällen heldagar lördagar, 
där hela familjen bjuds med. Det kan 
vara bäversafari, fågelskådning, padd-
ling eller nyårsvandring. Från 6 år

Plats: Utanför Scoutstugan mitt emot 
 församlingshemmet i Gunnarsbyn

Terminsavgift 230 kr

Arrangör: Scoutkåren Gunnarsbyn

SKIDTRÄNING torsdagar kl. 18-19 

För barn och ungdomar

Plats: Samling idrottsgården i Sörbyn

Träningen gratis för medlemmar.  
Medlemsavgift i föreningen: familj 
300kr per år eller enskild 150kr per år

Arrangör: Sörbyns Idrottsförening

INNEBANDY onsdagar kl. 18-19
För barn i förskoleklass till åk 3. Gratis

Plats: Gympasalen Kvarnåskolan

Arrangör: Niemisels AIK

Barn - 
aktiviteterISPLANER

Gunnarsbyn multiarenan nedanför Älvskolan 
Belysning tänds med timer, sitter på väggen till skolan.

Niemisel på skolgården  
Belysningen tänds vid rinken. För medlemmar i NAIK 
finns fritidsbank där man kostnadsfritt får låna skridskor 
och hjälm. Fritidsbanken finns i omklädningsrummet i 
gympasalen. 

BIO OCH TEATER

Gunnarsby folkets hus 
Barnbio söndagar 16:30,  
2-3 gånger i månaden

Bio kl. 19:00,  
nästan varje söndag

Barnteater 2-3 ggr per år 
Nästa tillfälle 15 maj

Och andra kulturevenemang 

Kottarna i Bjurå 
Kulturevenemang

SKIDSPÅR

Gunnarsbyn – elljusspår2,5 km, 
varav 1,5 km belyst

Niemisel - 2 km. Du tänder belys-
ningen på el skåpet vid parkeringen

Sörbyn - 1,5 km, 2,5 km, och 5 km. 
Belyst till 22.00

Tips på  
upplevelser

storastentrasket.se 
raneriver.se 

creactive-adventure.se 
yellowsnowhuskytours.com 

arcticretreat.se
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Kantarellwok 
med 

lingoncrème

Denna kväll tänkte jag laga huvudrätten på 
muurikka vid en ny favorit vid Lassbyforsen, 
Lustigkullen. En fin rastplats med en öppen 

fyrbäddsstuga med vedkamin, bastu, vindskydd, 
grillplats och dass. Veden tar du med själv.

Jag hackade grönsakerna hemma i min stuga 
och kokade potatis. Blandade ihop grönsakerna 

med olivolja och kryddor och satte i en stor 
burk för marinering. Satte lingon och rädisor 
i en separat burk. Blandade Planti istället för 
havrefraiche med lingonsylt och örtsalt i en 

annan burk. Packade maten i ryggsäcken och 
lade veden och muurikkan i min hemma-

byggda pulka, lastade i min bil och körde mot 
Lustigkullen. Kvicksilvret visade -2 grader och 

ett stilla snöfall började.

Från parkeringen vid Lassbyforsen kan du gå 
eller åka skidor längs Malmens väg. Skidturen 
kantades av snötyngda grenar som bugade sig 

över mig. Kom fram till rastplatsen efter 930 m 
och tände ljus och brasan. Forsen brusade strax 

nedströms.

Hällde över grönsakerna på muurikkan och 
sen när det var klart hällde jag över lingon 

och rädisorna. Tog en portion och hällde över 
lingon crémen. Det var mycket gott och smaka-
de bra ute. De syrliga lingonen i kontrast mot 

de kryddiga grönsakerna var utsökt.

Sen efterrätt i form av blandade ostar med 
rårörda hjortron och fikonmarmelad samt te. 

Gott med det söta mot det salta.

Mätt och nöjd skidade jag tillbaka till bilen. 
Till Lustigkullen återvänder jag gärna igen.

TEXT och FOTO Patrik Ekman

MIDDAG VID LUSTIGKULLEN

• 250 g sparris

• 500 g potatis

• 200 g broccoli

• 250 g kantareller

• 100 g purjolök

• 1 morot

• 1 paprika

• Örtsalt

• Timjan

• Rosmarin

• Vitlökspulver

• Rapsolja

Till topping

• 100 g rädisor

• 100 g lingon

Lingoncrème

• 0,5 dl havrefraiche

• 3 msk lingonsylt

• Örtsalt

UTFLYKTSMÅL / LUSTIGKULLEN

Recept @foodbynatta

Lustigkulle 
Råne älvdal

© Lantmäteriet

Lassbyforsen Ställplats / Motorhome parking / Stellplatz. Sopor / Trash can/ Mülleimer. 
Eldplats / Fireplace / Feuerstelle. Torrdass / Dry toilet / Trockentoilette.1

Lustigkulle Raststuga / Day cabin / Tageskabine. Bastu / Sauna / Sauna. 
Vindskydd / Windbreak / Windschrim. Torrdass / Dry toilet / Trockentoilette.2

Gunnarsbyn Livsmedel / Grocery store / Lebensmittelgeschäft.
Tankstation / Gas station / Tankstelle. Information / Information/ Information.3

Korpforsen Ställplats / Motorhome parking / Stellplatz. Sopor / Trash can/ Mülleimer. 
Vindskydd / Windbreak / Windschrim. Torrdass / Dry toilet / Trockentoilette.4

Djupviken Raststuga / Day cabin / Tageskabine. Eldplats / Fireplace / Feuerstelle.  
Torrdass / Dry toilet / Trockentoilette.5

Spiken/Furudal * Hyrstuga med bastu / Cottage with a sauna to rent / Hütte mit Sauna zu vermieten.
Vindskydd / Windbreak / Windschrim. Torrdass / Dry toilet / Trockentoilette.6

Lillspiken Raststuga / Day cabin / Tageskabine. Eldplats / Fireplace / Feuerstelle.  
Torrdass / Dry toilet / Trockentoilette.7

Lillåholm Raststuga / Day cabin / Tageskabine. Eldplats / Fireplace / Feuerstelle.  
Torrdass / Dry toilet / Trockentoilette.8

Ställplats / Motorhome parking / Stellplatz. Vindskydd / Windbreak /  
Windschrim. Torrdass / Dry toilet / Trockentoilette.9 10 17 19 20

Ställplats / Motorhome parking / Stellplatz. Eldplats / Fireplace / Feuerstelle.  
Torrdass/Dry toilet/Trockentoilette.12

Lillåudden * Hyrstuga med bastu / Cottage with a sauna to rent / Hütte mit Sauna zu vermieten.
Vindskydd / Windbreak / Windschrim. Torrdass / Dry toilet / Trockentoilette.14

Ställplats / Motorhome parking / Stellplatz.  
Vindskydd / Windbreak / Windschrim.18

Ställplats / Motorhome parking / Stellplatz. Eldplats / Fireplace / Feuerstelle.11 13 15 16

Teckenförklaring / Legend / Zeichenerklärung

Här är du Skyltens placering / The placement of the sign / Die Platsierung des Zeichens

Malmens väg Skoterled / Snowmobile / Schneemobil

Malmens väg, is Skoterled på is / Snowmobiling on ice / Schneemobil aug Eis

Naturreservat / Boundary of naturereserve/ Grenze für Naturschutz gebiet

För bokning kontakta / For booking contact / Für Buchungskontakt:  
Råek, Hallonvägen 15, 961 97 Gunnarsbyn    
+46924-213 59   info@raek.nu   www.raek.nu

*
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Sträckningen går efter den anrika Malmens 
väg med start i Gunnarsbyn, Niemisel och Böle. 
Sträckorna är 42 km, 24 km och 6 km. Målet är 
idrottsplatsen i Råneå. Du väljer själv om du vill 

åka klassiskt eller skate. Anmäl dig på  
ww.ranealvdalsloppet.se

RÅNEÄLVDALSLOPPET
19 MARS

VINTERRUNDAN

Den 1 mars-3 april är alla som bor i Boden, Kalix, 
Luleå, Piteå och Älvsbyn välkomna att delta gratis. Vi 
inleder vårvintern med att lämna massor av skoav-
tryck istället för klimatavtryck på vår väg. Häng med i 
utmaningen! 

I #engångföralla tävlar vi i att just gå. Vi tävlar i lag 
för den by eller stadsdel där du bor. När du skapar din 
profil för att gå med i tävlingen så väljer du att tillhöra 
laget där du bor. Under tävlingens gång kommer vi att 
lotta ut priser. Från första stegen är du med i dragning-
en av fina vinster. 

Vilken by eller stadsdel går mest och vilken kommun är 
allra bäst? Och är det kanske du som går längst? Är du 
ingen tävlingsmänniska? Låt gå, men var med ändå! 
Gå för din hälsa, miljön eller nåt annat du tycker om. 
Varje steg räknas – oavsett varför du går.

Tävlingen är ett samarbetet mellan de 4 kommunerna.

Så här kommer ni igång
1. Ladda ner Tappas app - “Tappa Pro” 

2. Skapa ett konto eller logga in med ett 
existerande i appen. 

3. Gå till ikonen tävling och skriv in 
start-koden: EGFA22 

Vinterrundan 2022 pågår 7-25 mars i 
 Gunnarsbyn. Rundan är ca 2 km med    22 kluriga 
frågor. Medtag papper, penna och markera upp 
en svarstalong som lämnas i postlådan utanför 
Servicepunkten på Råek. Märk talongen med 

namn och telefonnummer så vi kan nå vinnaren.

Sportlovsbuss kommer att gå från  Gunnarsbyn, 
via Sörbyn direkt till Storklinten. För hela Sport-

lovsprogrammet, inklusive busstider besök  
www.boden.se/loviboden

SPORTLOVSBUSS  
TILL STORKLINTEN
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Framtiden ljusnar - mycket på gång

www.ranealven.seinfo@ranealven.se

TEXT Urban Sandberg, ordförande Degerselsbygdens Samfällighetsförening

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. 

Igår hade vi möte i Degerselsbygdens Samfällig-
hetsförening. Det gällde ett årsmöte som blivit 
försenat med anledning av Coronarestriktionerna. 
De hämmande effekterna ser äntligen ut att avslutas. 
Äntligen kunde vi mötas och reflektera, planera och 
se framtiden an. Föreningen har ambitioner som rätt 
hanterade ger goda möjligheter att föra verksamheten 
i en riktning som vi, våra samarbetspartners och de 
som besöker den fantastiska Råne älvdal för fiske och 
rekreation.

Laxfisket har varit centralt under många år och varit 
det som lett utvecklingen av de bestämmelser som 
idag gäller fiskekorten i älvdalen. Tanken har varit 
och är att satsningen ska breddas till andra arter 
i området. Fiskebefrämjande åtgärder ska också 
genomsyras av detta. Föreningen har tidigare beslutat 
att undersöka möjligheten att skapa utökade fiske-
möjligheter. Närmare bestämt att hitta ett vatten i 
området som lämpar sig för utsättning av odlad fisk. 
Vi har en grupp som utreder detta och väntas komma 
med förslag under våren. 

Fiskereglerna kommer att belysas och anpassas med 
hänsyn till de behov som våra andra arter i älvdalen 
har. Efterlevnaden av reglerna är beroende av kunnig 
och regelbunden fisketillsyn. Vi har i det ärendet 
blivit kontaktade av företrädare för tillsynsutbildning. 

Våra tillsyningsmän behöver en kompletterande 
utbildning som följer kommande regelverk. Jag vill 
passa på att bjuda in eventuellt intresserade av Fiske-
tillsynsutbildning att höra av sig till oss.

Äntligen ser framtiden ljusare ut. Vi har som sagt 
mycket på gång. Om du som läser dessa rader ser 
något som du vill påverka, tveka inte att höra av dig.
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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 fällbart diamantbryne
Vårt nya fällbara dubbelsidiga 
diamantbryne ”FDD” med två olika 
grovlekar.

Mått: 7 x 32 x 100 mm
Pris: 218:-

EN BÄTTRE JAKTKOMPIS!
I över 20 år har modell WM1 varit en av våra mest populära 
jaktknivar. Och nu är det dags, vi adderar wolfram till vårt 
berömda laminerade VG10-stål. Resultatet: En starkare kniv som 
håller skärpan ännu bättre!

Besök www.fallkniven.com för mer information.

NYHET!

SPECIFIKATIONER:           WM1z

Totallängd (mm)                  175
Bladlängd (mm)                     71          
Blad tjocklek (mm)               3,5
Vikt (endast kniv)                  77 g
Bladprofil                           Konvex
Stål                                  Lam. VG10w 
Hårdhet (HRC)                        59
Handtagsmaterial         Thermorun
Slida                                       Zytel

WM1z - 1422:-

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

Hjärtligt Välkomna!
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Anders ger 
dig mer värde 
för din skog
Som medlem i Norra Skog är 
du med och delar på vinsten vi 
skapar och dessutom får du för-
månlig ränta på de affärer du gör 
hos oss. På så sätt ser vi till att en 
levererad kubikmeter aldrig slutar 
att växa i värde för dig.

Ring Anders så berättar han mer. 
070-384 22 10
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Mån-fre 9.30 - 18
Lördag 9.30 - 14
Söndag Stängt

ÖPPETTIDER

UTKÖRNING TISDAGAR & FREDAGAR:
• Ring Lanthandeln och beställ dina varor
• Beställ senast kl. 16 dagen före
• Minimibelopp 200 kr
Telefon 0924-210 10

Välkomna! Önskar Militza, Therese och Lotta

Följ oss på Facebook för aktuella erbjudanden
www.gunnarsbylanthandel.se

TÄNK PÅ ATTHANDLALOKALTKOMPLETTERAI STAN

  

 

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

Söndag den 27 mars kl 19 
Årsstämma

Söndag 15 maj kl 15 
Barnteater - Kompis med Alfons 

Åberg (4 år och upp). Inträde 50 kr.

För övriga evenemang  
och biofilmer se vår  

Facebooksida och Programblad

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

Kom och baka i vår 
fina bagarstuga

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

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
Swish: 123 286 11 10

Ange namn

Stöd oss gärna så vi kan  
fortsätta underhålla  

vinterlederna

Medlemsavgift:
200 kr/år

Bg: 655-2681
Swish: 123 265 92 82

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

Skoter och fiske

www.overstbyn.se www.lassbyn.se

Följ oss gärna!

Mittitjärnpremiär
månadsskiftet mars/april

se annonsering  
för mer info

Kjell Sundling 
070-424 77 36

Niemisels 
fiskevårdsförening

Niemisels 
intresseförening

Vi ser framemot nya 
evenemang 2022. 

Kom med
i vår förening!

För aktiviteter  
kolla vår hemsida

Ingrid 
072-724 02 24

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!

Valvträsk 
byaförening

Välkomna att hyra vår fina  
samlingslokal med wifi, ett  

komplett boende med kök, dusch 
och 6 st sängar, en modern och 
trevlig bagarstuga att baka i.

Medlemsavgiften: 
100 kr enskilt,  250 kr för familj

Info och bokning: 
          Lena Bergdahl 070-396 59 81

             Håkan Landström 070-666 61 17 

Följ oss gärna!


