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2      ✤ Höstläsning 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!

Tack Gunnarsbyn! 
Vi ses snart igen
Jag är född och uppvuxen i Gunnars-
byn. Där har jag bott tillsammans 
med min mamma, pappa och min 
hund, Teddy. Jag gick på Älvskolan 
mellan att jag var 6 och 12 år, innan 
dess gick jag på förskolan i Sörbyn. 
Under hela min skoltid har jag även 
tränat cheerleading i Boden. Ett 
intresse jag haft sedan jag var 6 år  
och jag nu för första gången sedan 
dess ska vara helt utan. 

I skrivande stund är det en månad 
kvar tills jag kommer lämna trygg-
heten här och flytta 100 mil. Jag ska 
flytta till Stockholm för att läsa till 
Civilingenjör på Kungliga Tekniska 
Högskolan. Jag ska lämna alla mina 
vänner, familj och min lilla by  
Gunnarsbyn, för huvudstaden.

När jag var 13 år började jag på  
högstadiet i Boden, sedan dess har  
jag alltid varit en byaunge. När jag 
var yngre tyckte jag det var ganska 
jobbigt. Att vara speciell och inte  
från samma ställe som alla andra.  
Att vägen till mig alltid varit så  
himla lång, trots att mina föräldrar 
pendlat till sitt jobb tillsammans 
med flera andra bybor, utan problem. 
Jargongen har alltid varit att det varit 
så synd om mig för att jag behövt 
åka 8 mil varje dag, för att ta mig till 
skolan under min tid på högstadiet 
och gymnasiet. Och till viss del kan 
jag hålla med alla som sagt så. Det 
har varit jobbigt att sitta på en buss i 
minst 2 timmar om dagen. Att behöva 
ta med sig träningskläder och matlåda 
till skolan eftersom jag inte hann hem 
innan mina cheerleadingträningar 
började.  

Eller att jag inte spontant kunnat följa 
med mina vänner och äta en glass i 
solen.

Det har varit 8 mil som jag hatat. 
Jag har hatat den guppiga vägen jag 
tvingats åka varje dag för att ta mig in 
till Boden. Jag har hatat den här byn 
och jag har hatat att jag tvingats växa 
upp här. Jag har hatat mina föräldrar 
för att de tvingat mig bo här. Men jag 
hatar det inte längre. 

Nu när jag blivit lite äldre och reflek-
terat över min uppväxt är jag så himla 
tacksam. Jag har växt upp i en liten by 
med en liten skola med små klasser, 
trygghet och gemenskap. För mig var 
det helt avgörande för att jag skulle 
utvecklas och behålla mitt intresse för 
skolan och matematiken. Tack vare 
det engagemang min mattelärare, 
Sigrid, kunde ge mig, fortsatte mitt 
intresse för skolan och med det som 
grund ska nu ska börja på KTH. 

Jag vill säga tack till Gunnarsbyn, 
Älvskolan, mamma, pappa och alla 
bybor. Tack för att ni kämpar för att 
hålla landsbygden levande och tack 
för att ni låtit mig växa upp här. Hej 
då Gunnarsbyn, vi ses snart igen! 

KRÖNIKA /  EN RÖST FRÅN BYGDEN

Elina Ek 

Ålder 20 år 

Bor Gunnarsbyn

Arbetar Jobbar på  
Gunnarsby Lanthandel 

Familj Mamma, pappa 
och pojkvän

Aktuell med 
Börjar under hösten  

på civilingenjörs- 
programmet på  

Kungliga Tekniska  
Högskolan i  
Stockholm.

Nästa
MANUSSTOPP 

1 NOV
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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

Sommaren är härlig och räcker än några 
veckor. I skrivande stund strilar ett välbe-
hövligt sommarregn och allt växer.

Årsstämman godkände i juni de förslag 
som styrelsen och valberedningen la fram, 
och det innebär att en ny styrelse finns på plats 
och att utvecklingsarbetet är godkänt.

Råek har en ny vision:  Norra Europas häftigaste bygd

Hur visionen ska kommuniceras till omvärlden, det är en av 
de frågor som ska lösas under verksamhetsåret.

Allt gott 
Ingrid Stridfeldt

Ordförande har ordet

Gunnarsbyns  
Secondhand

Måndag 15–18

Lördag 10–12

Följ oss gärna på Facebook  
för aktuell information

Mån-tors 9-14 

Fredag   9-12

• Parkskötsel och gräsklippning åt kommunen 
och privata.

• Underhåll och tillsyn av de välbesökta rast-
platserna 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.

JUST NU JOBBAR RÅEK MED:

STÖD BYGDENS 
UTVECKLING -  

BLI MEDLEM I RÅEK
Råek står för Råne älvdals 
rådet i Gunnarsby försam-
ling ekonomiska förening. 

Råek har Råne älvdals-
bygdens utveckling som 

huvudmål. 
Engångsavgift:  

100 kr privatperson  
1000 kr företag

Swish 123 498 50 16
Bankgiro 5553 - 4382

Ange namn och  adress  
så skickar vi  ett medlems-

bevis till dig.

NY STYRELSE RÅEK
Ordförande

Ingrid Stridfeldt, Sörbyn
Vice ordförande

Anna-Karin Andersson, Sörbyn
Verkställande ledamot

Jenny Engström, Valvträsk
Övriga ledamöter

Ann-Louice Lövgren Engström, 
Fällträsk/Boden

Niklas Wede, Råneå
Rolf Öhlund, Sörbyn

Michael Thörnes, Gunnarsbyn
Andreas Rüttimann, Överstbyn

Cecilia Andersson, Sörbyn
Bertil Degerlund, Överstbyn
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Återvinningscentralen
måndag 10-19 
 torsdag 7-16 

lördag (maj-sep) 8-12 
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BYGDELIV/ BARNEN I BYGDEN

ÄLVSKOLAN
Sista två veckorna innan sommarlovet gjorde vi 
på Älvskolan mycket roligt tillsammans. Vi besökte 
Forsbergs där vi fick en fantastisk och lärorik rundtur 
av Mogens. Vi spelade brännboll på fotbollsplanen. 
Mellanstadiet hade vattenkrig i Överstbyn. Sist men 
inte minst hade vi en tårfylld, känslosam och fin skol-
avslutning där vi önskade alla en glad sommar.

KVARNÅ FÖRSKOLA
Detta läsår kommer vi på Kvarnå förskola 
i Niemisel att jobba med att utveckla bar-
nens förmåga att uttrycka och kommuni-
cera sina tankar, upplevelser och erfaren-
heter i olika uttrycksformer. Vi kommer att 
lägga fokus på bild, drama, rörelse, sång 
och dans och väva in vårt språkutvecklan-
de arbetssätt i detta. Barnen kommer att 
få möjlighet att upptäcka, reflektera över 
och ta ställning till enkla, för dem vardags-
nära etiska dilemman och livsfrågor i var-
dagen. Vi delar in barnen i olika grupper 
för att kunna undervisa dem utifrån där de 
befinner sig i utvecklingen, och undervis-
ningen kommer att ske både inomhus, ute 
på gården samt i skogen. Varje grupp går 
till gympasalen en gång i veckan för att 
utveckla motoriken och rörelseglädjen!

GUNNARSBYNS FÖRSKOLA
På skaparverkstaden har vi pratat om sommaren och att blommorna 
har olika färger, att vi har olika hårfärg, ögonfärg osv.  Alla är olika 
- alla är unika. Vi har även varit på en trevlig utflykt till grodpölen i 
Lassbyn, där vi studerar grodyngel, åt pizzalunch och hade fruktstopp 
vid Lassbygården.
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I arbetet med bygdeutvecklingsplanen för  
Niemisel och närliggande byar önskade byg-

dens barn och ungdomar ett hopptorn till bad-
platsen i Sandviken. Nu är önskan uppfylld.  

I början av sommaren beviljades bygde medel 
och flera föreningar har hjälpt till med med– 

finansiering och idella arbetstimmar.  
Det möjliggjorde inköp av hopptorn med 

flytbrygga. Nu är bryggorna och hopptornet 
upptagna för säsongen men vi ser framemot 

beach 2023.

Brevbärarna och tidningsbuden har problem med 
att nå flera av lådorna i området.

Den ska stå rakt. Vanliga postlådor med lock ska 
öppningen sitta 110 cm upp räknat från vägba-
nan. Postlådor med lucka som öppnas nerifrån 
ska öppningen sitta på 115 cm upp räknat från 
vägbanan. Om det är ”fötter” på ställningen får de 
ej sticka ut för långt.

Märk postlådan med nummer, gärna med namn 
också. Kom ihåg att klippa och skotta framför 
lådan.

HOPPTORN I SANDVIKEN

HAR DU KOLL PÅ DIN POSTLÅDA? 

RÖSTER FRÅN BYGDEN  /  BYGDELIV

S U SA N N E  
Ö B E RG

N I E M I S E L
6 2  å r

Pa r k a r b e t a re

-Det finns så många 
smultronställen att 
man inte ens hinner 
besöka alla.

- Lugn och skön årstid. 
Tända ljus och njuta  
av skymningen. 

Hej!

ST I N A  E K 
N I E M I S E L

1 7  å r
S t u d e r a n d e

- Att bada i Sörbyn. 
Men nu har vi fått ett 
hopptorn i Sandviken 
också. Det är bra. 

- Att hockeysäsongen 
startar så man kan 
börja gå och se på 
matcher.

- Jag har ingen favorit, 
det finns så många bra 
ställen!  

- Ser framemot både 
jakt och fiske.J O H A N  

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

2 5  å r
Va k t m ä s t a re

1.
2.

Vilket är ditt favoritutflyktsmål   
i Råne älvdal?

Vad ser du framemot under 
hösten?
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BYGDELIV / GOTT & BLANDAT

Enligt pressmedelande från PostNord har de 
under sommaren   placerat ut 100 paketboxar 
runt om på Sveriges landsbygd och målet är  

4 500 boxar i hela Sverige innan årets slut. 

PostNords paketboxar ska göra det smidigt 
och enkelt att hämta ut paket när man själv 
vill och kan. De placeras utomhus, nära där 

människor bor och rör sig i vardagen. I  
Gunnarsbyn finns den utanför lanthandeln. 

För att beställa ditt paket till paketboxen väljer 
du detta som leveransalternativ i e-handlarens 
checkout. För att hämta paketet i paketboxen 
behöver du vara registrerad användare i Post-
Nord App samt ha tillgång till Mobilt BankID. I 
PostNords app får du en avisering när paketet 
är redo att hämtas upp. Du går till paketboxen 
och legitimerar dig i appen via Mobilt BankID. 
Vilket gör att boxen öppnas och du kan hämta 

ditt paket.
* De tidigare utplacerade paketboxarna i Sörbyn och 
Gunnarsbyn är från företaget iBoxen. I de kommer du 

kunna ta emot paket från andra transportbolag.

POSTNORDS PAKETBOX HOS  
GUNNARSBY LANTHANDEL 

Gunnarsbyns egna 
rostboll – konstverket 
jordgloben invigs  
10 sep i samband  
med Grön marknad

Psst...

R Å N E  Ä L V D A L
LILLÅUDDEN

Timrad stuga, eldstad och bastu. 
4

www.raek.nu  0924-213 59  oskar@raek.nu

500kr/dygn inkl. ved 

34km ovanför Gunnarsbyn mot Mårdsel.
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SNIPEN /  UTFLYKTSMÅL

Milsvid utsikt
171 m över havet

Följ väg 760, från Niemisel kör 
du mot Gunnarsbyn och svänger 

höger vid skyltningen. För att 
ta dig till toppen följer du de 

vita markeringarna på träden. 
Stanna till och titta på den stora 
spindeln som gjordes under ett 

konstprojekt för några år sedan. 
Uppe på toppen finns vindskydd 

och grillplats.

SNIPEN
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Är du mer intresserad att av att 
klättra? I höjd med Gunnars-

byvägen 311 svänger du höger 
in på parkeringen till klätter-

väggen. Från parkeringen 
 följer du stigen. Här möts du av 
en ca 25 meter hög klippvägg 

med 36 namngivna klätter- 
leder. Vad sägs om leden När  

lammen tystnar eller  
A day in life? 

Eftersom många har haft svårt 
att hitta rätt infart, har ny skylt 
satts upp som syns bättre från 
vägen. Sväng in på parkering-
en vid den färgglada pinnen, 

helt enkelt! 
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KOMMUN / AKTUELLT

För mig är det viktigt att  
medborgarnas röster blir hörda

Tanja Nilsson har jobbat inom i kommunen i 19 år 
i olika befattningar. I mitten av mars började hon 
sin nya tjänst som landsbygdsstrateg i kommun- 
staben där hon jobbar med de frågorna hon 
 verkligen brinner för. 

Vad innebär ditt nya jobb? 
– Jag är kontaktperson in i kommu-
nen, oavsett vilken fråga man har 
kopplat till landsbygden, så lotsar 
jag vidare, eller driver frågan själv. 
Jag är även med i olika forum 
kopplat till landsbygdsutveckling. 
Vi är flera personer på vår enhet 
som jobbar med utveckling på 
landsbygden, men det är jag som är 
kontaktpersonen in.  

Vad kan det vara för frågor?
– Jag handlägger olika bidrag, till exempel 
hemsändningsbidrag, utvecklingsmedel för 
landsbygden, byapengen och jag är med i bered-
ningsgruppen för fördelning av bygdemedlen. Det är 
medel som länsstyrelsen delar ut, men kommunerna 
ger yttranden. Bygdemedel går till bygder som till 
exempel har påverkats av utbyggd vattenkraft. 

– Andra frågor kan relatera till bredband, säkra skol-
vägar och enskilda avlopp. Det kan vara föreningar 
som hör av sig eller företagare som behöver kontakta 
kommunen.

Vad är de viktigaste  
frågorna för landsbygden just nu?
– Det är att öka befolkningen i byarna och öka 
byggandet på grund av alla etableringar som planeras 
i regionen. Men det viktigaste är ju att bevara och 
säkerställa service, både kommunalt och kommer-
siellt. Och det kan ju handla om att hjälpa utveckla 
lanthandeln eller att stötta och utveckla besöksnä-
ringen, detta gör vi i samarbete med vårt näringslivs-
utvecklingsbolag Luleå Business Region. 

– Nu driver LBR-bolaget ett projekt för näringslivs-
utveckling i sörbyarna, på samma sätt som vi tidigare 
hade i norrbyarna. 

TEXT Katja Güth Laitila  FOTO Luleå kommun

Är landsbygden hetare nu än för fem år sen?
– Ja verkligen! Vi är i ett helt nytt läge nu jämfört 
med för flera år sedan. Det blev det med pandemin, 
där människor flyttade ut från städerna i och med att 

de kunde jobba hemifrån. I ett projekt för att 
rädda ödehus, ser vi också ett ökat intres-

se för att köpa hus i byarna, men det 
finns inte så många ute på markna-

den. Därför vill vi från kommunen 
främja byggandet, för att vi ser en 
ökade trend att vilja leva mera 
nära naturen, vara mera självför-
sörjande och att barn får växa upp 
nära naturen. 

– Vi ska också vara näringslivs-
främjande, att företagare kan driva 

sina verksamheter eller starta nya, för 
att skapa fler arbetstillfällen. 

Vad driver dig i ditt arbete?
– Jag bor själv i en by, och drivs av att alla invånare 
ska ha jämlika förutsättningar och en jämlik service. 
För mig är det viktigt att medborgarnas röster blir 
hörda, det är en viktig demokratifråga. Jag försöker 
förmedla vidare så att medborgarnas synpunkter 
kommer vidare in i kommunen.

– Vi jobbar på att bli bättre på att lyssna in våra 
medborgare, skapa en öppnare dialog och informera 
i ett tidigt skede. Här pågår ett utvecklingsarbete 
inom kommunen i form av ett SKR projekt där vi ska 
systematisera medborgardialoger.

Har du några tips på fina  
smultronställen i kommunen?
– Att åka ut med turbåtarna i skärgården, eller ta en 
fika i Avan. Klättra på Snipen, eller vandra på vackra 
Solanderleden. Eller fiska i våra insjöar eller älvar, det 
finns mycket att uppleva på nära håll.

Tanja Nilsson 

Ålder  44 år  Bor  Råneå

Intressen Vara i stugan, umgås med familjen. 

Bäst med Luleå Byar och staden i nära sam-
klang. Du kan få båda delarna; att ha naturen, 
men även ett centrum med alla utbud så nära. 
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AKTUELLT /  KOMMUN

Du kan rösta i förtid i vilken röstningslokal som helst i 
hela landet om du inte kan rösta i din vallokal på val- 
dagen.

För att förtidsrösta måste du ha med dig både id-hand-
ling och röstkort. Om du inte har någon id-handling kan 
du låta någon annan person intyga din identitet. Den 
person som intygar måste då visa en id-handling.

Här kan du förtidsrösta i Råne älvdal:

• Gunnarsbyn, servicepunkten  
Måndag 29 aug kl 14-18

• Södra Prästholm, Byahuset  
Lördag 10 sep kl 9-13

• Råneå, PRO-lokalen 24 aug - 9 sep  
Mån-tis kl 10-19   Ons-fre kl 10-17

FÖRTIDSRÖSTNING I ÄLVDALEN
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TILLSAMMANS HAR  
VI SORTERAT 410 TON

GUNNARSBYNS  
ÅTERVINNINGSCENTRAL (2021)

Visste du att: 

• Det går åt 86 kg material för att tillverka 
en mobiltelefon som väger 169 g.  

• Ett kilo återvunnet aluminium minskar 
koldioxidutsläppen med hela 10 kg.

• Det går åt nästan 10 00 liter vatten för att 
tillverka ett par jeans.

90 st
Vitvaror

Farligt
avfall
2 ton

195st
Gipskivor

Elavfall 
9 ton 
Batterier, tv-apparater,
 datorer, kabel, lysrör m.m. 

Metall 
45 ton

Brännbart
160 ton
Kläder, plastmöbler
gummimadrass,  m.m.

Köksporslin, isolering, 
sanitetsporslin m.m.

Varav 11,3 ton
 impregnerat trä

Virke 
123 ton

Deponi
58 ton

MUSEIDAGAR I SÖRBYN
5 - 7 OKTOBER

Försvarsmuseum Boden och Sörbyn-Sundsnäs 
hembygdsförening bjuder in till museidagar!
Välkommen till fika & mat, VR-upplevelse, 
utställningar och samtal & möten på  
Sörbyn-Sundsnäs hembygdsgård.
Onsdag 5 oktober kl 10-16 
Kl 11-13 Lunchservering 
Kl 12 Invigning av Museidagarna
Kl 13-14 Filmvisning ”Kalla krigets fordon”
Torsdag 6 oktober kl 10-20 
Kl 11-13 Lunchservering 
Kl 13-14 Filmvisning ”Kalla krigets fordon”
Kl 18-20 Berättarkväll - minnen från förr eller 
nyss. Ta gärna med ett föremål eller ett fotografi  
Fredag 7 oktober kl 10-16 
Kl 11-13 Lunchservering 
Kl 13-14 Filmvisning ”Kalla krigets fordon”.

Medlemmar från föreningen och personal  
från museet finns på plats alla dagar. 
Ett samarbete mellan Försvarsmuseum Boden 
och Sörbyn-Sundsnäs hembygdsförening.
För mer info 0921-628 44 
Med reservation för ändringar
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Med gäster från när och fjärran

Omringad av Råne älven, vid Korpforsens mynning 
ligger denna undangömda lilla pärla. Med exklusiva 
timmerstugor lockar Arctic Retreat gäster från när 
och fjärran för att uppleva vår svenska natur, kultur 
och lugn.

Idag ägs Arctic Retreat av fyra lokala familjer och 
Sofia Anttila är heltidsanställd som anläggningsan-
svarig. 

- För oss är lokalsamhället jätteviktigt och vi försöker 
i största möjliga mån stötta och jobba med lokala 
företag och människorna som bor här, säger Sofia.

Ifjol fick Arctic Retreat godkännande av Natures 
Best, Sveriges enda hållbarhetsmärkning för natur-
baserade upplevelser. Märkningssystemet kvalitets-
märker ekoturismföretagares verksamheter och Sofia 
fortsätter att förklara att hållbarhetsutveckling är 
något som vi fortsätter att bli bättre på hela tiden.

Vem kommer då till Arctic Retreat? Ungefär 90 
procent av gästerna är internationella, bland annat 
människor från Indonesien, USA, Australien, Eng-
land, Belgien och Singapore bara för att nämna 
några länder. Under höst och vinter är det hoppet om 

 norrsken som är på allas önskelista men det är kultu-
ren och naturen som är mest lockande.

Utöver vårt kulturella arv, vår natur och aktiviteter, 
är återhämtning, avkoppling och tid tillsammans det 
som gästerna söker. Oftast åker gäster hem och säger 
att deras finaste minne är de lokala människor som de 
har haft en chans att lära känna.

Om du är intresserad att samarbeta med Arctic 
Retreat eller även jobba deltid vänligen kontakta 
Sofia på sofia@arcticretreat.se

TEXT  Sofia Anttila  FOTO  Graeme Richardson

På bilden ser vi personalen som jobbar på anläggningen. Men ser du vem 
är kändisen är? För en tid sedan hade vi besök av Daniel Radcliffe och hans 
fästmö Erin Darke och hennes familj. Daniel Radcliffe är skådespelare och 
mest känd för att ha spelat Harry Potter. Även kändisarna hittar alltså till 
våra breddgrader. 

NÄRINGSLIV / FÖRETAG I BYGDEN
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I industrihuset hos Råek kan du hyra kontorsplats.  
Kontakta Råek för att för att boka.

Våra flexplatser light är perfekt för dig som t.ex. är 
mycket ute hos kund eller inte i behov av en arbets-
plats att jobba vid alla dagar i månaden. Flexplatser 
är perfekt för dig som inte är i behov av en arbets-
plats att jobba vid alla dagar i veckan. Hyr du en 
plats tar du det skrivbord som är tillgängligt för 
dagen under Råeks öppettider.

Pris flex light: 500kr/vecka exkl. moms,  
150kr/dag exkl.moms

Pris flex: 1250 kr/månad exkl. moms

Hyr du en plats ingår:

• Fri tillgång till arbetsplats i öppet 
 kontorslandskap under Råeks öppettider, 
WIFI,tillgång till skrivare, p-plats, städning 
och kaffe

HYR KONTORSPLATS I 
INDUSTRIHUSET

H2 Green Steel ser det lokala och regionala näringslivet som mycket viktigt 
för sin etablering i Boden - tillsammans med den globala tillgången är det helt 
avgörande för att man ska lyckas. Därför gör man det så enkelt som möjligt att 
anlita bolag från närområdet i de fall H2GS anser det vara det bästa alter-
nativet. Genom att scanna QR-koden kommer du till ett formulär där du kan 
registrera ditt företag för samarbete:

H2 GREEN STEEL SÖKER SAMARBETE
Scanna koden

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. 

Bodens kommun och 
Boden Business Park 
erbjuder en kostnads-
fri starta eget-utbild-
ning. Startar 6 sep på 
Hotel Bodensia. Med-
verkan är kostnadsfri. 
Anmäl dig på: 
bodenbusinesspark.com

Skogqvist olje & trans-
port har öppnat tank-
stationen i Niemisel. 

Mitt emot gympasalen, 
Ledningsvägen 5

Produkter: Diesel Mk1, 
Bensin 98

GOTT & BLANDAT /  NÄRINGSLIV

Preliminära datum: 
23 sep Unbyn 
21 okt Sörbyn 
18 nov Harads 

Save the date
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Extra försiktighet för att undvika kräftpesten

www.ranealven.seinfo@ranealven.se

TEXT och FOTO Sven Norman, ordförande Degerselsbygdens Samfällighetsförening

I år kändes kräftfisket lite extra speciellt på grund av 
det nyliga utbrottet av kräftpest i Skellefteälven. För 
många av oss som bor efter älvdalen är kräftfisket 
årets höjdpunkt och att vi nu står inför en förhöjd 
risk för att flodkräftan ska försvinna är skrämmande. 
Det finns trots denna risk flera anledningar till att 
vara försiktigt positiv eller åtminstone negativ om 
rätt saker. Kräftpesten sprids på två sätt, antingen via 
smittat vatten eller att något, ursäkta uttrycket, jävla 
pucko sätter ut signalkräftor. Dessa två sätt är olika 
dåliga.

Om vi börjar med vattensmitta. Det är sant att det 
kan räcka med en droppe smittat vatten för att slå ut 
hela vårt bestånd men att någon ska sprida kräftpes-
ten med sitt gäddrag är förhållandevis liten. Det är 
en lite större risk med fuktiga vadarbyxor med filtsula 
på kängorna och ytterligare en ännu lite större risk 
om det ligger kvar vatten i båtens botten som sedan 
töms inför fisketuren vid älven. Mängden smittat 
vatten spelar alltså roll eftersom större volymer vatten 
innehåller fler sjukdomsalstrande sporer. Tidsaspek-

ten är också viktig. Sporerna som orsakar sjukdomen 
lever bara i 2 veckor och om den inte träffat på en 
ny kräfta innan dess så sprids ingen sjukdom. Detta 
leder mig till min stora förhoppning – förutsatt att 
inget pucko satt ut signalkräftor i Skellefteälven så 
är den älven endast smittsam i några år, tills den sista 
flodkräftan där har dött. Om signalkräftan däremot 
kan etablera ett litet bestånd i Skellefteälven kommer 
det vara en förhöjd risk i all framtid.

Den stora långsiktiga risken är alltså puckon. Även 
om vi förstås har en lägre andel puckon i vår älvdal 
jämfört med rikssnittet finns en liten risk att vi har 
just någon enstaka sådan bland våra läsare. Inte du 
förstås! Men detta hypotetiska pucko kanske tänker 
att - varför inte bara plantera in lite signalkräfta så 
får vi det överstökat, de klarar ju av pesten och vi kan 
fortsätta fiska kräftor? Detta är helt fel - signalkräftan 
klarar pesten men den verkar inte klara norrländska 
vintrar. Förr när det var lagligt att sätta ut signalkräf-
tor gjordes försök norr om Dalälven. Detta misslyck-
ades i 87 % av fallen där signalkräftan visserligen kan 
finnas kvar men endast i så låga antal att inget fiske 
kan bedrivas. Man ska aldrig flytta vare sig fisk eller 
kräftor mellan vattendrag. Risken för oavsiktliga eko-
logiska konsekvenser överstiger den potentiell nyttan 
och kräftpesten är inte den enda sjukdomen som kan 
drabba arter.

För oss i Degerselsbygdens samfällighetsförening är 
den stora risken som vi måste hantera inresta fiskare 
och kanske framför allt gädd- och laxfiskare som 
gärna reser mellan älvarna. Vi har därför infört krav 
på desinfektion av fiskeutrustning och påtalar alltid 
vikten av detta när vi pratar med fiskare utifrån. 
Vi erbjuder desinfektion till dem som behöver och 
tvekar inte till att avhysa fiskare som inte följer våra 
riktlinjer.

Elis Norman, Kerstin Jonsson och Karin Jacobsson
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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.

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:-

R2 Scout
Vår mest avancerade slidkniv, för dem med lite mindre 
händer, t ex kvinnor, flickor, ungdomar eller män som 
föredrar lite mindre knivar.

Besök www.fallkniven.com för mer information.

NYHET!

SPECIFIKATIONER:              R2z

Totallängd (mm)                   181
Bladlängd (mm)                     80          
Blad tjocklek (mm)               4,8
Vikt (endast kniv)                132g
Bladprofil                           Convex
Stål                                        Elmax 
Hårdhet (HRC)                        62
Handtagsmaterial         Thermorun
Slida                                       Zytel

Granatvägen 8
96143 Boden
0921-54422

R2z - 2168:-

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!
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Louise är med 
och delar på 
1 miljard
Grattis Louise! 
Som medlem och delägare i 
Norra Skog är du, tillsammans 
med föreningens 27 000 övriga 
medlemmar, med och delar 
på en rekordstor vinstdelning. 

Vi berättar mer på webben: 
norraskog.se/vinstdelning
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VVii  oorrddnnaarr  rreessaann    
--  vväänndd  ddiigg  ttiillll  oossss  mmeedd  fföörrttrrooeennddee!!  

 
0921 - 150 60 

 
info@bergdahlsbuss.se 

Fordonsservice
Rickard Lidberg

Överstbyn
Måndag - torsdag 7-16 

Fredag 7-14  
Lunchstängt 11-12

070-526 43 26



Kom med
i vår förening!

För aktiviteter  
kolla vår hemsida

För övriga evenemang  
och biofilmer se Facebook  

och programbladFölj 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

Uthyrning av lokal & tvättmaskin.
Se lokala anslag och Facebook

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

22 augusti-4 september 
Utställning: LasseMaja och  

deckarhistorien. 
10 september kl.11-15  

Grön Marknad
24 oktober-6 november
Utställning: 3 x Sverige

För hösten program, se separat 
programblad och följ oss via 

Facebook

Gunnarsbyns 
byaförening

Se annonsering på Facebook  
gällande bagarstugan och annat.

Medlemsavgift  
200 kr familj  

100 kr enskild
Swish 123 374 40 18

Bjurådalens  
bygdegårdsförening

Hyra bygdegård
eller bagarstuga:

Monica 
070 651 50 08

Niemisels 
bygdegårdsförening

Vandrarhemmet öppet
till 15 oktober

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

Håll utkik efter  
våra aktiviteter på 

Facebook och 
anslag!

Medlemsavgift:
200 kr/år

Bg: 655-2681
Swish: 123 265 92 82

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 10 46

För info: 
070-211 00 45

Info och bokning 
070-206 90 91

Katja  
070-535 91 08

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!

Kjell Sundling 
070-424 77 36

Niemisels 
fiskevårdsförening

Mittitjärn är öppen  
till och med 30 sep.

Plantering i höst.  
Se kommande  

anslag för  
vinterpremiär.

Niemisels 
intresseförening

Vi hoppas kunna 
anordna  

Julmarknad

Se anslag och Facebook  
för kommande evenemang

Ingegerd Öquist 
070 250 17 74

Råne älvdal

www.pro.se/ranea.alvdals

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: 
120 kr enskilt,  300 kr för familj

Info och bokning: 
          Lena Bergdahl 070-396 59 81

             Håkan Landström 070-666 61 17 

Följ oss gärna!


