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KRÖNIKA / EN RÖST FRÅN BYGDEN

En apelsinskalare
i Råneälvdal

Patrik Ekman
Ålder 51 år
Bor Luleå
Arbetar som arbetsmarknadskonsult på
Luleå Kommun
och är friluftsbloggare
på fritiden i egna
bloggen The Wanderer
Familj Ensamstående
med en vuxen dotter
Aktuell med
bloggar om att tillaga
och äta mat ute på
Bethewanderer.travel.
blog

I barndomens dagar gick jag med min
bror Andreas och barndomskamraten Per upp på Hänghuvudet från
hembyn Åträsk. Vi gick upp via den
branta östra sidan. Väl uppe på toppen smällde vi upp ryggåstältet och
klämde in oss som tre packade sillar
i den minimalistiska boningen. Tidig
morgon vaknade vi av att regnet öste
ner genom en stor öppning i tälttaket.
Vi packade ner det trasiga tältet och
vandrade hem till Åträsk i regnet.
På äldre dagar har jag åter besökt
Hänghuvudet flera gånger och även
upptäckt fler natursköna toppar som
Åbojen och Piggahuvudet.
Besökt flera gånger den fina kojan
vid Lustigkullen och lagat mat vid
grillplatsen på muurikka. Kojan ligger
vackert beläget strax ovanför Lassbyforsen bredvid skoter- och skidleden
Malmens väg. Åkt turskidor till den
absolut finaste öppna kojan jag besökt
vid Djupviken, Stor-Lappträsket.
Min bror kallar mig för apelsinskalare
som en benämning för personer som
åker skidor och undrar om det finns
motor till skidorna. Jag uppskattar att
använda muskelkraft för att ta mig ut
i naturen för att erhålla fysisk utmaning och uppleva lugnet. Uppskattar
dock skoterspåren för att lättare
komma ut i naturen.

och avnjutit detta i min stuga tillsammans med smör, potatis, hemmagjord
rönnbärschutney och tunnbröd.
Fångat starka gäddor med stuggrannen Henrik strax ovanför den brusande Storforsen där en spång går över
Abrahamsån. Inspirerad av Henriks
gäddrecept lagade jag gädda med
smör och matjessill mellan gäddfiléerna på en bädd av purjolök.
En ständig favorit är den fina rastplatsen vid det brusande Brändbergbergsfallet i Råneälven som ligger
nära Klingersel. Där kan man se
laxarna vaka eller hoppa. En annan
gammal favorit är rastplatsen ovanför
Grenholmsforsen som vi besökt med
familjen många gånger. Jag har lagat
lunch vid den vackra rastplatsen vid
Korpforsen strax ovanför Överstbyn.
Varför inte ta med dig en apelsin
på utflykten. Fånga din middag på
kroken eller ta med dig bra råvaror
och laga en kulinarisk måltid vid en av
de fina rastplatserna. Upptäck Råneälvdals vackra skogs- och älvlandskap
och finn lugnet.

Paddlat otaliga gånger kanadensare från stugan i Åträsk längs den
lugna slingrande Abrahamsån till
den porlande Åträskforsen. Fiskat
många gånger med min far Stig i
Åträsket från kanadensaren. Vi har
sedan enrisrökt abborrar till middag

Nästa
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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!
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RÅEK / INFO

Ordförande har ordet
Styrelsen presenterar nya dokument med
vision, mål och strategier på Råeks års
stämma.Vi hoppas att enkelheten ska gillas
av deltagarna på stämman.
Secondhandbutik har öppnat igen efter restaureringen. Det finns mer utrymme i butiken och även ett
förråd för mer skrymmande saker. Återbruk, återanvändning
och cirkularitet är ord som vi har lärt oss använda under året
och där känner vi att vi är på banan genom att vi haft en
butik i drygt 8 år.
Sommaren står för dörren när Just Nu går i tryck.
Jag önskar er alla en fin sommar.

Vi arbetar för att utveckla Råne
älvdalsbygden, förbättra bygdens
service, skapa arbetstillfällen samt
öka inflyttningen till Råne älvdal.
Hallonvägen 15
961 97 Gunnarsbyn
0924-213 59
info@raek.nu

Allt gott
Ingrid Stridfeldt
Mån-tors 9-14

Foto: Camilla Niemi

JUST NU JOBBAR RÅEK MED:
•

Gräsklippning åt kommunen,
företag och privata.

•

Sommarunderhåll av Malmens väg

•

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

•

Uthyrning och tillsyn av stugor i området
tillhörande Bodens kommun.

•

Näringslivsutveckling: Har du funderingar
på att starta eget eller utveckla ditt företag
så kontakta oss

Ring Råek för att boka.
Kom ihåg att beställa 
i god tid.

Gunnarsbyns
Secondhand
Måndag 15–18
Lördag 10–12
Följ oss gärna på Facebook
för aktuell information

Stöd bygdens utveckling
- bli medlem i Råek!
Engångsavgift:
100 kr privatperson
1000 kr företag

GRÄSKLIPPNING
Behöver du ha hjälp
med gräsklippningen?

Fredag 9-12

Swish 123 498 50 16

ÅRSSTÄMMA
RÅEK

Bankgiro 5553 - 4382

Tisdag 7 juni
kl. 18.00
Sörbyn Lodge

JOHAN VÅR NYA VAKTMÄSTARE
Vår vaktmästare Desireé har valt att gå
tillbaka till sin gamla tjänst på återvinningscentralen i Boden, vi tackar för den
tid vi fått ha dig här på Råek.
Ny vaktmästare blir Johan Engman, 25
år. Johan är uppvuxen i Sundsnäs men
bor sedan ett par år i Gunnarsbyn med
sin sambo. Varmt välkommen!

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
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NÄRINGSLIV / FÖRETAG I BYGDEN

Ett glatt gäng
med stark framtidstro
TEXT och F OTO

Joakim Nordlund

Lastbilsåkaren Erik Engström från Valvträsk tycker
att han världens bästa arbete. Och han öser lovord
över sina sex anställda.
- Jag kunde inte ha fått bättre chaufförer, säger han
med eftertryck.
När Marcus Lund svänger av från Renoträskvägen
och in på den lilla skogsvägen sänks farten. Om
några minuter är han ute på den vinterväg som går
över en av många myrar i området.
- Det är en hektisk tid för oss under våren. Det
gäller att få fram allt virke så att vi kan lägga det
mot stadigare vägar, förklarar han.
Man hör hur den 650 hästkrafter starka V8-motorn går ner på en lägre växel. Det gungar till lite
i bilen när ett av potthålen i svallisen visar sig vara
djupare än vad Marcus anade.
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- Här gäller det som sagt att tänka och vara försiktig.
Att vara rädd om grejerna, fortsätter han.
När han har lastat bilen med björk finns plötsligt tre
lastbilar och tre chaufförer från Erik Engströms åkeri
samlade på myren. Att det står Scania i fronten på
samtliga bilar är inte någon tillfällighet.
Alla som har passerat Valvträsk har kanske noterat ett
hus där en Scaniaflagga är hissad i topp.
- Ja, men den har gått sönder nu så vi har fått ta ner
den. Det var Hans (Eriks pappa) som gav den till
mig. Han hade fått den av någon, säger Erik och
skrattar gott.
En av grundtankarna i Eriks företagande är att handla lokalt i största möjliga mån. Han berättar att han
anlitar Bodensläp som har gjort samtliga lastbilssläpvagnar. Förutom det köper han däcken på Däck Team
i Boden och arbetskläderna inhandlas också av lokala
handlare.

NÄRINGSLIV

Erik Engström med två av sina chaufförer Marcus Lund och Lars Engström.

- Det är kanske inte alltid billigast men jag tror att
jag får tillbaka det. När ett släpvagn går sönder så får
jag hjälp direkt. Jag tror på att skapa bra relationer.
Är jag trogen som kund så får jag också tillbaka det i
slutändan, säger han.
Erik och hans fem chaufförer arbetar tvåskift och
de tre bilarna rullar över stora delar av Norrbotten.
Företaget har två huvudsakliga uppdrag där det ena är
åt SCA i Tornedalen där de också arbetar nära ihop
med en skogsentreprenör från Pajala. Det andra är åt
Sveaskog inom Råne älvdal.

- Vi tänker ganska lika och är ganska lika sinnade på
det sättet, säger Marcus.
Alexander Sundqvist som delar bil med Erik bor i
Ängesträsk och även han född 1997. Så Erik Engström har i dag chaufförer med framtiden för sig.
- De är duktiga. Jag är otroligt lyckligt lottad som har
de här killarna. Vi är ett jäkla glatt gäng, säger Erik.

ERIK ENGSTRÖMS ÅKERI AB

- Jag är överlycklig över att ha fått de två uppdragen.
Det är det bästa jag kan ha. Vi är goda vänner. Jag har
också jättebra entreprenörer runt mig, säger han.

Företaget startades år 2003

Den bil som Marcus nu kör delar han med kompisen
Robin Lundberg. De två arbetskamraterna är båda 
25 år gamla och de lärde känna varandra under gymnasietiden. Och nu arbetar de också tillsammans.

Ort Valvträsk

Antal anställda 6 st chaufförer och Erik
Verksamhet Service till skogsbruk
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BYGDELIV/ BARNEN I BYGDEN

ÄLVSKOLAN
Under vårvintern har Älvskolan haft många roliga friluftsdagar. Vi har bland
annat varit i Storklinten, Gb-backen och på kyrkudden i byn. Mellanstadiet
har åkt längdskidor på älven och i skogen. Vi har gått promenader i byn och
efter skoterspår. Frisk luft gör oss gott.
Skolavslutning i Gunnarsbyns Kyrka torsdag 9 juni kl. 18:00

GUNNARSBYNS FÖRSKOLA
Under våren har vi varit haft lilla Vasaloppet, varit på teater i Folkets
hus, haft skaparverkstad utomhus och påskpysslat. Vi hann även med
ett besök hos EazyMec, i deras material tränas matte, konstruktion,
färger, samarbete och motorik. Barnen hade jätteroligt.

KVARNÅ FÖRSKOLA
Vi jobbar med bokstavsljuden, fonemen, med syfte att lägga grunden för barnens läs- och skrivutveckling. För att få
med alla barnen i undervisningen och väcka deras lust att lära så sätter vi varje vecka en bokstav i fokus. Barnen hittar
tillsammans på en rörelse till fonemet så att vi kan jobba in ljudet med hela kroppen. Vi har med oss bokstavsljudet under veckan. Vi letar bokstäver i ord vi ser samt letar saker som börjar på detta ljud. De ord vi uppmärksammar provar
vi skriva, rita eller måla samt klappa stavelser och rimma till. På detta sätt tränas olika fonem på ett lustfyllt sätt.
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GOTT & BLANDAT / BYGDELIV

- I Forsnäs finns plats för
en trädgård. Det hade jag
inte i Bremen.

Välkommen
till bygden!

Ett modernt och hållbart liv
TEXT och FOTO

Katja Güth Laitila

”Det är ju minst sagt modigt att flytta till världens ände utan att veta vad du ska leva på”, sa
en jobbarkompis när jag flyttade från storstaden
Bremen med 600 000 invånare till Råneå med
sina knappt 2000 invånare. Senare hamnade jag i
Forsnäs med ungefär 40 invånare. Snacka om att
downsiza, som man säger! (Man kan väl översätta
det till mindre är mer)
Det var mycket mindre av människor, trafik, betong
och stress häruppe. Och mycket mer av frisk luft,
skog och frihet. Jag lämnade ett hetsigt storstadsliv med ett stressigt jobb som tv-reporter och fick
ett hållbart liv i skogen. Jag erkänner att det inte
var lätt att starta om här, jag fick jaga jobb och
fixa ved och ringa brandkåren när jag hade soteld
i skorstenen. Men jag kommer aldrig att glömma
alla trevliga människor som hjälpte mig. Och jag
hittade ju kärleken och fann en familj, bara det!
När jag flyttade hit för 15 år sedan hade nog
många svårt att acceptera att det går att lämna det
moderna stadslivet för ett otidsenligt liv i bushen.
Nu är det annat ljud i skällan. Allt fler vill eller har
lämnat städerna. Vi får tacka coronapandemin för
att det plötsligt är accepterad att jobba hemifrån i
mycket större utsträckning än förr.
De senaste åren har många fler flyttat hit till våra
vackra älvdalar, från Frankrike, USA, Nederländerna, Tyskland, Sverige. Jag misstänker av ungefär samma skäl. För skogens, möjligheternas och
frihetens skull. Och inte minst, för att det bor så
fina människor här, eller hur?
Bakgrund Journalist Radio Bremen,
Sveriges Radio i Stockholm,
frilansjournalist och fotograf
Aktuell med Redaktör för Vårt Luleå
på Luleå kommun

Doris Brännström och Christer Hjorth
har haft stuga i Niemisel i 12 år
men sedan sommaren 2021 bor
de här året runt.

Martin Nilsson och Felicia Larsson
med hunden Molly har flyttat till
Niemisel hösten 2021

Erik Ziewersson, Lina Sjöstrand
Ziewersson samt dottern Elsa
har flyttat till Gunnarsbyn.
Erik kommer jobba som präst i
Gunnarsby församling och Lina är
arbetssökande föräldraledig.
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KOMMUN / AKTUELLT

Arbetet har liknats vid en livfull tankesmedja med bollande av infallsvinklar och idéer. Hur gör vi för att få landsbygd och stad att närma sig varandra?
Handlar det om geografi eller mentalitet? Eller både och?

Hur långt är det egentligen mellan Luleå och Boden?
TEXT och FOTO

Eva Sundgren Luleå kommun

Den frågan om hur det upplevda avståndet mellan Luleå och Boden kan överbryggas har några av
Sveriges främsta arkitekter, konstnärer och designers
fördjupat sig i. Fyra team har valts ut för att visualisera framtidens livsmiljöer i Luleå och Boden. Kreativa
idéer har bollats fram och tillbaka för att ta form och
presenteras i slutet av maj.
En viktig del i arbetet som gjorts är just studiebesöken och mötet med lokala representanter. Föreläsningar har hållits inom områdena kultur, ungdom
och historia. Platsbesök har gjorts på ett flertal ställen
men där några väckte extra mycket intresse och
engagemang. Exempelvis besöket på servicepunkten
Unbyn/Avan och besöket på medlemsägda ekonomiska föreningen Råek i Gunnarsbyn.
- Vi gör allt själv om vi inte får hjälp, men nu får vi
lite hjälp, säger Ingrid Stridfeldt, ordförande i Råek,
en medlemsägd ekonomisk förening som ägs av privatpersoner, företag och föreningar i Gunnarsbyn.
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Ingrid tog tillsammans med vice ordförande
Anna-Karin Andersson och Jenny Engström verksamhetschefen för servicepunkten emot några av de
fyra teamen som arbetar med Visioner: i norr, team
HallemarHejdelind i deras servicelokal i Gunnarsbyn.
Under tjugo år har Råek byggt upp ett nätverk som är
oumbärligt för lokalsamhället.
- Det här är ett av många goda exempel på samverkan mellan lokalsamhälle och kommun som vi stött
på, säger Veronica Hejdelind, teamledare för ett av
teamen.

Landsbygden kan vara nyckeln för tillväxt
Något som de fyra teamen tagit fasta på är att städerna inte kan växa om inte byarna och de mindre
samhällena också gör det. Byarna kan till och med
vara själva nyckeln för en lyckad tillväxt, ur ett socialt,
ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Städerna, i
det här fallet Luleå och Boden, växer och kommer
i framtiden sannolikt att växa men livsmiljöer och
näringar på landsbygderna behövs också för en hållbar omställning.

AKTUELLT / KOMMUN

Vad är Visioner: i norr?
Bakom projektet Visioner: i norr står
bland andra ArkDes , Energimyndigheten, Vinnova, och Formas genom
Rådet för hållbara städer. Arbetet
genomförs i samverkan med Kiruna,
Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå
och Umeå.

Redovisningen av de fyra teamens sammanfattande analyser på frågeställningen ”Hur
kan vi minska det upplevda avståndet mellan Boden och Luleå” presenteras i vår. Luleå
kommuns samhällsutvecklingschef AnneLie Granljung, planarkitekt Sofia Andersson och
arkitekten Jenny Lindberg är redan nu förväntansfulla över att få se de färdiga resultaten

Resultatet och projektet ska även
bidra till att höja nivån i samtalet
om framtidens hållbara livsmiljöer
och kunna realiseras i kommunernas
strategiska planering. Tanken är också att det ska kunna spridas till andra
aktörer inom det stora internationella
EU-nätverket kring New European
Bauhaus. .

av teamens intensiva arbete.

Studiebesöket på Servicepunkten i Unbyn/Avan med presentation av verksamhetsledaren Jenni Bergliv gav inspiration och historisk bakgrund till teamens arbete
med att förstå bygden mellan Boden och Luleå. Servicepunkten Unbyn/Avan har initierats tack vare EU-projektet Service i samverkan Boden Luleå som finansierats
av Tillväxtverket, Bodens kommun och Luleå kommun. Några av teamen besökte även Råek i Gunnarsbyn.

Behövs en mix mellan stad och by
Ett av teamen, Team Nordic Future, har arbetat med
tanken om att få till en genomförbar och sund mix av
det globala och lokala samhället.
– Vi vill i vårt team blanda lokal förankring med
globala perspektiv. Vi vill utveckla en ny typ av urbanisering som utgår från landskapet, hela regionen och
de strukturer som redan finns starka idag, säger Nisse
Örnberg, arkitekt och planerare.

Industriell omställning som utgångspunkt
Teamet TIP++ har i sin vision för regionen utgått
från den industriella omställning som pågår och förväntas i Norra Sverige.
– Den samhällsomställning som krävs för att vi ska
nå dessa mål är omfattande, vi måste begränsa vår
användning av energi och resurser och samtidigt
säkerställa en mer rättvis fördelning, säger teamdeltagaren och tillika arkitekten Magnus Björkman, från
Stockholm.

Nedskrivet i gruppens dokumentation sammanfattas
det i betydelsen av att vi:
•

måste minimera nyproduktion av bebyggelse
och infrastruktur och nyttja det som redan finns
bättre

•

inte tar odlingsbar mark eller naturmark i
anspråk för ny exploatering

•

tar större hänsyn till allmänna intressen i förändringar av den gestaltade livsmiljön.

Teamets förslag eftersträvar en ny balans mellan det
privata – gemensamma – offentliga. - I staden finns
ett underskott av det gemensamma, i byn finns ett
underskott av det offentliga konstaterar de.
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Äntligen sommar på Sörbyn Lodge!
JUNI
3/6

Dagens fångst. Lokal nyfångad
fisk med kokt färskpotatis,
romsås och goda tillbehör 225:-

15/7

Sommarens fångst. Gravat, rökt
och härliga röror på det bästa vi
kan få tag i 225:-

4/6

Pike challenge middag. En
trerätters middag med grillen i
fokus 395:-

22/7

Grillbuffé i all dess prakt. Majs,
kött, fisk, fräscha sallader
och tillbehör 225:-

5 /6

Sörbyn brunch. En uppsjö av
delikatesser och godsaker 225:-

29/7

10/6

Lokala specialiteter. Smaker
från våra lokala gårdar, kött,
fisk och grönsaker 225:-

Vi åker till Mexico. Tacos med
pikanta såser så som molé, pico
de Gallo och färsk salsa 225:-

17/6

24/6
25/6

Grillat är gott. Grillad KRAVmärkt kyckling, Brandons BBQsåser och massor annat
gott 225:Midsommarafton öppet 11.00 –
14.00 Sörbyns S.o.S 195:Midsommardagen öppet 12.00 –
20.00 Sörbyns S.o.S 195:eller goda hamburgare 155:-

JULI
1/7

Soul food från den amerikanska
södern. Majsbröd, bönor,
grönsaker, frasig fisk och
kyckling 225:-

8/7

Grillbuffé i all dess prakt. Majs,
kött, fisk, fräscha sallader
och tillbehör 225:-

AUGUSTI
5/8

Grillbuffé i all dess prakt. Majs,
kött, fisk, fräscha sallader
och tillbehör 225:-

12/8

Skaldjursfrossa. Kräftor, räkor,
västerbottenpaj, hembakat bröd,
aioli och mycket mer 350:-

13/8

Kök och bartömning.
Sommarens fest À la carte och
bra priser i baren 225:-

19/8

AW Sommarens skafferi. Korvar,
vit fisk och en uppsjö av tillbehör
160:-

26/8

Fläsk och äpplen kan det bli
bättre? Äppelrökt gris från
Norrbotten med mera 160:-

Sörbyn Lodge öppnar upp för
sommaren mellan 28/6 - 13/8.
Då har vi öppet varje tisdag till lördag
mellan 12.00 – 20.00

Bowens systemteori utvecklades i USA av
Dr Murray Bowen, en amerikansk psykiater och
professor i psykiatri vid Georgetown University.
Sammanhanget och familjesystemet vi föds in i,
den ärvda stressen från tidigare generationer och
mycket mer får konsekvenser för vilka vi är.
Läs mer på bowenforum.com

Hur påverkar generationerna och
medlemmar i familjen varandra?
TEXT och FOTO

Kerstin Sofia Andersson

Sommaren i Sörbyparken inleds med att Bowenforum Sweden arrangerar den första internationella konferensen
i Europa, 13 – 15 juni – för att samla och sprida kunskapen om Bowens systemteori. S
 enast det skedde var i Hong
Kong 2018.

Programmet är digert och omfattar de främsta
forskare, författare och terapeuter i området och de
kommer att ge deltagarna möjligheten att ta del av
bredden i teorin, från generationsskiften i företag,
socialt arbete till hur vi biologiskt påverkas av emotioner.
- Deltagare kommer från flera
kontinenter och får då dessutom uppleva midnattssolens
land. Alla bäddar i Sörbyn, där
konferensen hålls är bokade
och många har även bokat in
sig på hotell i Boden. Ett 100tal personer väntas delta, berättar Kerstin Sofia Andersson,
projektledare för konferensen.
Den ideella förening, Bowenforum Sweden bildades
av personer som fördjupat sina kunskaper om Bowens
systemteori vid Georgetown University, i Washington
DC och som använder de kunskaperna i sin profession. Numera är föreningen öppen för alla.

anden om Bowens systemteori. I antologin Bowens
systemteori - sammanhangets betydelse för personlig och
professionell utveckling delar flera författare med sig
av sina personliga utvecklingsresor och ger praktiska exempel från några yrkesområden. I den andra
Skolexempel – klassrum, skola och samhälle som emotionella system sätts fokus på hur teorin kan användas för
att hantera utmaningar som exempelvis mobbing och
hemmasittande. Författare till den är Inez Abrahamzon som verkat inom skolans värld både som rektor
och lärare.
Det blev en ovanligt lång startsträcka för genom
förandet av konferensen som egentligen skulle hållas
2020. Pandemin har gett projektgruppen en erfarenhet och bra träning i att inte ge upp. Men nu blir den
av, på tredje försöket!

I dagarna kommer för första gången ett par böcker
ut som skrivits på svenska och utifrån svenska förhåll
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TIPS FÖR HEMESTERN
För fler utflyktsmål, rastplatser, fiske och paddelturer besök
raek.nu eller kommunkartan på lulea.se

Mat &

SOMMARCAFÉER

Sörbyn lodge
Öppet 28 juni - 13 aug
Tis-lör kl. 12-20
Meldersteins Herrgård

o:

O

Forsbergs G:a handelsbod

sk
ar

He
d

er y
d

Öppet 4-28 juli
Mån-tor kl. 12-17
t
Fo

i Gunnarbsyn
Öppet 27 juni - 7 aug
Måndag kl. 17-21
Lördag och söndag kl. 11-17
Onsdag konserter (endast förköp)

FINA PADDELTURER
Råneälven bjuder på fina paddelturer.
Det finns flera företag som ordnar turer
till exempel Canoe adventure north,
CreActive adventure med flera.

Kottarna sommarcafé i Bjurå
Öppet 24 juni - 7 aug kl. 11-17
Öppnar midsommardagen med
att sälja tårta. Även allsångskvällar

Nestors café i Överstbyn
Öppet i juli fredag, lördag
och söndag kl. 12-17
Mormors café i Gunnarsbyn
För dagar och tider se Facebook.

FISKE I SJÖ OCH ÄLV
För återförsäljare av fiskekort och gälplomber i Råneälvens norra kortfiskeområdet se
ranealven.se eller besök Råek eller Gunnars
by lanthandel. På Niemisels livs kan du köpa
fiskekort för Råneälven i Niemisel. Det finns
även sjöar med inplanterad fisk till exepel
Abbortjärn, Mittitjärn, Stora Stenträsk,
Vedatjärn och Vitträsket.
För mer info se raek.nu
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Badplatser

Hovslösjön, Kyrkudden i Gunnarbyn,
Kärrhuset i Niemisel, Lappträsket,
Lombergfallen, Långtjärn Norriån,
Valvträsk, Sandviken i Degersel
och Sörbyn.
Behöver du vägbeskrivning?
Veva ner rutan och fråga
en förbipasserande.
PS. Allt bad sker på egen risk.

Evenemang
Nationaldagsfirande i
Sörbyn-Sundsnäs hembygdsgård
kl. 11-15
kl. 12.00 Nationaldagstal av
Biskop emeritus Hans Stiglund
Norrbottens Motorhistoriker
ställer ut fordon
Musik med Niklas Thorneus
Hamburgare och fika
till försäljning
Nationaldagsfirande i
Älvens hus Niemisel kl. 13-15

12 RASTPLATSER PÅ 12 KM
Nu finns nya översiktskartor uppsatta
i Gunnarsbyomådet som visar
rastplatser och stugor.
Längs väg 760 mellan Klingersel och
Mårdsel finns det 12 rastplatser.
Kan det vara Sveriges
rastplats-tätaste sträcka?
Här hittar du ställplatser,
vindskydd och torrdass.

Försäljning av nationaldagsbakelse och kaffe.
Växtbytardag, konstutställning
och barnaktivitet.
Utflykt till Rikti Dokkas 11 juni
Samling bygdegården Forsnäs kl.10
ByaLoppis i Sörbyn - Sundsnäs
Lördag 2 juli kl. 11-16

Vid Lillåudden finns en 4-bädd stuga
för uthyrning. Ring Råek för att boka.
Vid stugan finns även en bastu i separat byggnad, grillplats och torrdass.
Tårtcafé fruntimmersveckan i
Älvens hus Niemisel
18-24 juli kl. 18-21
Olika sorters tårta varje kväll

GISSA PLATSEN - HITTA BOKEN
Fyra böcker göms, bild på platsen
publiceras och först på plats får boken!
Följ Niemisel med närliggande byar för
mer info. I samarbete med Råneå bibliotek.

Älvdalsloppis 30-31 juli kl. 11-16
För anmälan och mer info
se Facebooksidan:
Älvdalsloppis - en loppisresa
genom RåneÄlvdal
Valvträskdagen
lördag den 6 aug kl. 10-16
Musikafton med livemusik kl. 20- 01
Niemiselsdagen
lördag 6 aug kl. 11-14

REGNAR DET?
Passa på att rensa

Från maj till september har
återvinningscentralen i
Gunnarsbyn även lördagsöppet
mellan kl. 8-12.
Passa även på att besöka
Seconhandbutiken. Här kan
du både lämna in saker
du inte längre använder
och shoppa nya.

En dag fylld med aktiviteter för
både stora och små
Surströmmingspremiär i
Älvens hus Niemisel
torsdag 18 aug kl. 17-19
Försäljning av surströmming med tillbehör
samt kaffe och kaka till efterrätt.
För fler evenemang och aktiviteter
se kalendern på raek.nu
föreningarnas Facebooksidor
och anslag.
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BYGDELIV / KONSTPROJEKT
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Delar av Gunnarsbyns byaföreningen visar platsen för det nya konstverket. Från vänster Michael Engström, Ingela Degerlund, Peter Öquist och Jan Lidberg

Gunnarsbyn får sin egen rostboll
TEXT och FOTO

Anna-Karin Andersson, ordförande Kulturföreningen Skogslandet Råneälvdal

Gunnarsbyns byaförening nappade direkt hösten
2021 när de fick frågan om de ville vara med i ett
konstprojekt tillsammans med konstnär Birgitta
Linhart som är en erkänd konstnär som främst jobbar
med olika naturmaterial både sommar som vinter.
Under hösten och vintern har byaföreningen tillsammans med Birgitta haft ett antal kreativa möten
och har nu landat i att tillverka en stor jordglob av
bandjärn som är cirka 2 meter i diameter. På dessa
bandjärn som symboliserar de sju världsdelarna ska
emaljerade flaggor sättas upp. Flaggorna representerar alla olika nationaliteter som är bosatta inom
Gunnarsbyns församling. I skrivande stund är det 19
stycken!
Eftersom det här har blivit ett betydligt större projekt
än det som först var tänk, har byaföreningen sökt
och blivit beviljade ytterligare pengar till framför
allt materialkostnader från Bodens kommun. Men
än återstår det verkliga arbetet att konstruera och
tillverka både globen men även placera den. Många
ideella timmar kommer att läggas ner och alla som är
intresserade kan kontakta Michael Engström eller Jan
Lidberg.
Jordgloben ska placeras på en synlig och central plats
i parken vid boulebanan mittemot Lanthandeln.
Konstverket ska invigas i samband med Grön marknad i september.
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Bakgrunden till detta konstprojekt är att i samband
med Råneåbiennalen 2020 som Mats Wikström
arrangerade, fick Kulturföreningen Skogslandet
Råneälvdal en fråga om att samarbeta i ett Land Art
projekt tillsammans med Birgitta under finalveckan.
Det resulterade i ett konstverk som finns i Sörby
parken.
Efter detta givande samarbete sökte och beviljades
Birgitta kulturanslag för 3 nya konstprojekt i Råneåälvdal inom Bodens kommun. Kulturföreningen har
varit en samarbetspart och bland annat förmedlat
kontakter till olika föreningar i byarna i Gunnarsbyns
område.
Förutom detta projekt i Gunnarsbyn så kommer det
göras ett i Lassbyn och ett i Sörbyn. Dessa är fortfarande i en kreativ process. Vill du veta mera eller vara
delaktig så kontakta någon i Kulturföreningen.

BIRGITTA LINHART är konstnär som bor och arbetar i Luleå. Hon
har engagerat sig i Land Art workshops i byar och mindre samhällen. I samarbete med Tim Linhart och Konstmuseet i Norr gjorde hon
exempelvis Spindeln som finns att se när du vandrar upp på berget
Snipen i Niemisel. För mer infor se birgittalinhart.com

Kulturföreningen skogslandet Råneälvdal är en
ideell förening för alla. Se mera på Facebook.

TACK ÅSA OCH VÄLKOMMEN ERIK!
TEXT

Arbetslaget i Gunnarsbyns församling

Allt har sin tid står det i Bibeln…och det
stämmer verkligen. Det finns en tid för
att börja något nytt och det finns en
tid för att avsluta det som varit.
I Gunnarsbyns församling är det
nu tid att tacka Åsa Nyman för
hennes år på arbetet när hon
nu får njuta av sovmorgnar och
spontana resor med husbilen.
Tack Åsa för din hjälpsamhet
och omsorg om alla som haft
ärenden till expeditionen eller
församlingshemmet. Tack för
underbart goda bullar och ditt
roddande av otaliga familjemiddagar.
Tack för all kunskap som du förmedlat
till oss som kommit nya.

Vi önskar dig allt gott och tycker att det vore
väldigt roligt om du kommer och hjälper
till när du kan och vill – eller bara
kommer förbi på en fika.
Det är också tid att säga välkommen till Erik Ziewersson som
börjar sin anställning som präst
i sommar. Erik har funnits
med som engagerad ungdom i
Svenska kyrkan i Boden under
lång tid så det känns extra roligt
att han nu blir en del av vårt
arbetslag. Vi kommer att få möta
honom i kyrkan på söndagarna
men säkert också på affären eller på
promenad i byn då han och familjen
kommer att bo här. Varmt välkommen!

Bli medlem i Raan.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
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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Ser fram emot en ny fiskesäsong
TEXT

Sven Norman, ordförande Degerselsbygdens Samfällighetsförening

Vi i Degerselsbygdens samfällighetsförening hade
årsstämma i början av april för första gången på två
år på grund av pandemin. På detta möte valdes en till
vissa delar ny styrelse, där jag - Sven Norman tar plats
som ordförande, Andreas Broman som sekreterare
och Glenn Douglas som suppleant. Jag tänkte därför
att det kan vara på sin plats med en kort presentation
av oss.
Vi har alla tre bakgrund som biologer men från lite
olika håll. Glenn arbetar på Sportfiskarna – Sveriges
Sportfiske och Fiskevårdsförbund, där har han hand
om frågor som mestadels rör laxen och laxfisket,
i ett lokalt perspektiv men även internationellt på
EU-nivå där han medverkar i European Anglers
Alliance. Andreas arbetar med förvaltning och
beståndsanalys av fiskbestånd på Länsstyrelsen. Själv
har jag bakgrund i forskning inom fiskekologi men
kommer i juni bli kollega med Glenn på Sportfiskarna där jag kommer leda fiskevårdsprojekt mestadels
i Norrbotten. I mitt första projekt kommer jag till
exempel leda en våtmarksrestaurering i området kring
Livas-Spikälven i Råneälvens avrinningsområde, i
samarbete med SCA.

4:e maj hade den nya styrelsen sitt första möte och
många beslut har tagits. Under året kommer vi till
exempel öppna upp möjligheten till att köpa fiskekort
även via laxportalen - laxportalen.nu - men fiskekort.se
kommer fortsatt vara tillgängligt under hela 2022. Vi
har även påbörjat arbetet med att få ut laxräknaren
och väntar nu bara på en isfri älv, gynnsam vattennivå
och stigande laxar.
Framöver i kommande nummer av Just Nu, vill vi
på vår sida informera om fiskeregler och vårt arbete
med att förvalta allas vår gemensamma älv men även
belysa och förmedla aspekter av Råneälvens ekologi.
Vi kommer skriva om den fiskevård som vi och andra
bedriver i vår älv och uppdatera om utvecklingen för
laxen och laxfisket men även belysa andra arter och
deras roll i vårt ekosystem.
Slutligen vill jag personligen rikta ett tack till min
föregångare Urban Sandberg för många goda år och
viktiga insatser som bidragit till att Råneälven är den
levande, friska älv den är idag.

Foto: Per Lundström

Just våtmarksrestaureringar är något det satsas på
väldigt mycket just nu, då det gynnar en mångfald av
naturvärden. Vi kan till exempel räkna med ett rikare

fågelliv eftersom insekter gynnas, vi kan räkna med
att fisk använder den nya våtmarken som lek- och
uppväxtområde och inte minst lagrar våtmarker koldioxid vilket ju gynnar oss alla. I Råneälven är potentialen för våtmarksåterställningar stor och vi kommer
alldeles säkert se fler liknande projekt i framtiden.

info@ranealven.se
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www.ranealven.se

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

Materialförsäljning, främst till smyckestillverkning
Hjärtligt Välkomna!

RÄDD ELLER BEREDD?
Det är förstås din kunskap och erfarenhet som gör att du klarar livhanken
i ett skarpt läge, Men en bra kniv är aldrig fel!

Besök www.fallkniven.com för mer information.

Specifikationer:

F1x Elmax

Totallängd (mm)
Bladlängd (mm)
Bladtjocklek (mm)
Vikt (endast kniv)
Bladprofil
Stål
Hårdhet (HRC)
Handtagsmaterial
Slida

220
102
5
222 g
Convex
Elmax
61-62
Thermorun
Zytel

Se upp för kopior!

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

@officialfallkniven
FallknivenSweden

tål!
s
x
Elma
www.fallkniven.com
info@fallkniven.se
0921-54422
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Fisketävling Norra borren
I sommar bjuder Norra Skog till med fisketävling.
Njut av sommaren med vänner, familj eller få lite egen tid nere vid vattnet!
Reglerna är enkla: fånga längsta abborren i sommar!
Fisken ska vara spöfångad med spinnspö, flugspö eller metspö.
Val av fiskevatten är valfritt och upp till fiskaren.

Det finns två klasser, en seniorklass och en juniorklass för barn upp till 15 år.
Alla fiskar ska fotodokumenteras med två bilder. En bild där fisken ligger på mätbräda
och längden syns tydligt samt en bild där fiskaren poserar med fisken iförd en
Norra-keps och/eller Norra-spinnaren. Skicka bilderna med namn och telefonnummer till: anders.kivijarvi@norraskog.se.
Dessutom kan du ladda upp dina bilder på Facebook med hashtaggen
#norraborren, där du tävlar om ett presentkort på 2 500 kr på valfri skogstjänst.
16 maj - 17.00 Valvträsk Bygdegård - Startskott och utdelning av Norra-Spinnaren
18 aug - 17.00 Sundom Bygdegård - Prisutdelning.

Vare sig du är fiskeintresserad eller ej,
är alla välkomna förbi på en kaffe och prata skog!

Du tävlar om finfina priser med presentkort
bland annat på Granngården och Vildmarksshopen.
Vid frågor kontakta inspektor Anders Kivijärvi 073-029 40 21.
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Vi ordnar resan

- vänd dig till oss med förtroende!
0921 - 150 60
info@bergdahlsbuss.se

Fordonsservice
Rickard Lidberg
Överstbyn

Måndag - torsdag 7-16
Fredag 7-14
Lunchstängt 11-12
070-526 43 26
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Avs: Råek
Hallonvägen 15
961 97 Gunnarsbyn

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

Vi hyr ut vår fina byagård
till alla slags evenemang:
årsmöten, kalas
bröllop, dop
m.m.
Även övernattningsmöjligheter finns!

Vedaklubben
Skoter och fiske

Gunnarsby SK

Fiskepremiär Vedatjärn
Midsommarafton kl. 9:00
Swish, alt kortförsäljning
vid tjärnen

Glöm ej att betala
medlemsavgiften för 2022

Medlemsavgift:
200 kr/år
Bg: 655-2681
Swish: 123 265 92 82

Plusgiro: 482380-3
Swish: 123 286 11 10
Ange namn

Håll utkik efter
våra aktiviteter på
Facebook och
anslag!

50 :- enskild
150:- familj

För info:
070-332 58 33

Vill Du stödja SIF?
Betala medlemskap till
bankgiro: 5879 - 6251
swish: 123 627 92 10
enskild 150kr,
familj 300kr
Skriv fullständiga namn

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

Följ oss gärna!

Följ oss gärna!

Följ oss gärna!

Lassbygården

Bjurådalens
bygdegårdsförening

Niemisels
bygdegårdsförening

11 juni utflykt till Rikti Dokkas
samling bygdegården
Forsnäs kl.10

Vandrarhemmet öppet
15 maj - 15 oktober

Hyr samlingslokal,
övernattningsrum och/eller
lägenhet med egen ingång.
Bli medlem - 100 kr/person och år
Lassbyns Hembygdsförening
Bankgiro 151 - 4306

Hyra bygdegård
eller bagarstuga:
Monica
070 651 50 08

Info och bokning:
073 - 066 51 76

Info och bokning:
070-312 60 55

Katja
070-535 91 08

www.overstbyn.se

www.lassbyn.se

Följ oss gärna!

Gunnarsbyns
byaförening

Sörbyn-Sundsnäs
hembygdsförening

Se annonsering på Facebook
gällande bagarstugan och annat.

Lantmuseum, halmmuseum,
loppis, cafékvällar, cirkelstudier

Medlemsavgift
200 kr familj
100 kr enskild
Swish 123 374 40 18

Se lokala anslag och Facebook

Info och bokning
070-206 90 91

För info:
070-660 11 47

Följ oss gärna!

Följ oss gärna!

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

Folkets Hus fortsätter sitt
samarbete med Forsbergs
G:a Handelsbod med
musikkvällar på onsdagar
22 augusti-4 september
Utställning: LasseMaja och
deckarhistorien.
10 september kl.11-15
Grön Marknad

Hantverk - Garn
Loppis - Hembakt
Bär - Saft - Sylt

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.

Kom och baka i vår
fina bagarstuga
Glad sommar!
Info och bokning:
Susanne Öberg
073-026 28 71

Niemisels
intresseförening
Tårtcafé fruntimmersveckan
olika tårtor varje kväll
18-24 juli kl. 18-21
Niemiselsdagen
lördag 6 aug kl. 11-14

För info:
070-211 00 45

Ulrika Ek
070-519 98 51

För övriga evenemang
och biofilmer se Facebook
och programblad

Följ oss gärna på
Niemisel med
närliggande byar

Hantverkarnas
träffpunkt
Niemisel
Valvträsk
byaförening

Sörbyns IF

Niemisel

Niemisels
fiskevårdsförening
Mittitjärnpremiär
Midsommardagen
25 juni kl. 19

Kom med
i vår förening!
För aktiviteter
kolla vår hemsida

Kräftfiske 11-13 aug

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!

Mona Englund
076-130 85 23
Följ oss gärna!

Kjell Sundling
070-424 77 36

Ingrid
072-724 02 24
www.pro.se/niemisel

