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2      ✤ Vinterläsning från Råne älvdal

Utgiven av Råek (Råne älvdals rådet i Gunnarsbyns församling ek. förening) 
Redaktör  Jenny Hansson Johanna Lundmark, justnu@raek.nu 

Grafisk form  Johanna Lundmark
Ansvarig utgivare  Jenny Engström, jenny@raek.nu 

Tryck Luleå Grafiska AB  Upplaga: 1000 ex. 
Utgivningsplan 4 gånger per år (vår, sommar, höst, vinter) 

Delas ut till boende i byarna kring Gunnarsbyn och Niemisel och skickas till övriga medlemmar i Råek.  
Finns även på Gunnarsby Lanthandel, Niemisels Livs och Råneå Medborgarkontor

Du som bor i Råne älvdal eller är medlem i Råek men inte får denna tidning utdelad - hör av Dig!

Mer kultur på landsbygden!

Det tjatas om tillväxt hit och dit och 
det verkar vara ett ord som inte går ur 
tiden. Vi ska växa till, vi ska bli större. 
Gäller detta bara tätorterna eller 
räknas vi på landsbygden också? Hur 
ska vi kunna bli fler när vi i skrivande 
stund blir färre? Hur ska tillflyttade 
attraheras av landsbygden när vi själva 
inte kan behålla våra egna i länet. 

Kommer tillväxt på landsbygden 
innebära att en sopkvast mot dörren 
inte längre räcker mot objudet besök? 
Blir den vardag vi känner till som tyst 
och lugn bli högljudd och främman-
de? Kommer vi kunna acceptera för-
ändring och utveckling, och på vilket 
sätter gynnar det oss. 

Jag ställer mig frågan – vad vill vi som 
redan bor i ”skogen”? Det är klart att 
vi vill ha en fungerande infrastruktur; 
bra vägar, skolor, internet med mera, 
men vill vi ha nybyggda hus bred-
vid våra, där vi kan se in i grannens 
köksfönster som i vilket villaområde 
som helst? Höra skrikande ungar från 
en lekpark eller gräsklipparsyndromet 
gå i gång? 

Är jag för en levande landsbygd? 
Ja. Vill jag se vad grannen äter till 
frukost? Nej. Säger jag välkommen hit 
men på en armlängds avstånd? Jo.

– Öppna byaskolorna och låt stads-
barnen åka ut till dessa istället för 
som det är idag, då små barn tvingas 
resa långt för att fullfölja sin skolplikt. 
Ett byabarns möjlighet till att upple-
va både landsbygd och centralort är 
större än vad ett stadsbarns möjlighet 
är att uppleva landsbygd. 

 – Prioritera landsbygden i fördel-
ning av kulturens resurser. Satsa på 
bygdegårdar, supporta föreningar och 
företag för deras överlevnad. Bygg inte 
centraliserande kulturhus, öka till-
gängligheten på landet.

”VA? Ska vi alltså favorisera lands- 
bygden – där nästan ingen bor?”  
Ja, det ska vi. För det är först när det 
satsas på kultur på landsbygden som 
folk finner ett intresse att flytta hit, 
utöver närheten till naturen. Därmed 
följer god infrastruktur med bra vägar, 
fungerande internet, fyllda skolor och 
en meningsfull fritid. Låt oss skapa 
två av människans basala behov; en 
gemenskap och ett sammanhang. 

I Nouvus undersökning på uppdrag 
av LKAB (2022) visar det sig att folk 
är villig att flytta till Norrbotten på 
grund av närheten till naturen men 
avskräcks i avsaknaden av kultur.  
Själv har jag en scen i min ladugård 
med skogen som backdrop.  
Välkommen! 

KRÖNIKA /  EN RÖST FRÅN BYGDEN

Lilly-Marlene  
Madde  

Lundberg

Ålder 42 år 

Bor Mjöträsk

Arbetar  
Kulturentreprenör 

och musiker i 
Studio Maddez

Familj 
Ja, en hel drös med 
människor och djur

Aktuell med 
Kulturarrangemang i 
Mjöträsk med omnejd

Nästa
MANUSSTOPP 
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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

Den nya styrelsen har startat sitt arbete 
med att fatta beslut om att testa tillväxtver-
kets utlysning av medel till piloter för service 
i landsbygd med en projektansökan. Detta 
arbete ska genomföras under senhösten.

Boden och Luleå kommuner har beviljats pengar av 
Jordbruksverket till projektet Växa tillsammans, del 2. Projek-
tet ska bedrivas över kommungränsen och styrelsen ser fram 
emot ett lyckat resultat med ödehus som fylls av liv igen i 
älvdalen.

Vi bereder oss för vinterhalvåret, snart kommer Malmens 
väg igång, och vinterns alla uteaktiviteter startar.

När Just Nu går i tryck har vi haft ett medlemsmöte med 
intressanta frågor på agendan.

God Jul och Gott Nytt År 
Ingrid Stridfeldt

Ordförande har ordet

Gunnarsbyns  
Secondhand

Måndag 15-18 
Torsdagar 13-16

Följ oss gärna på Facebook  
för aktuell information

Mån-tors 9-14 

Fredag   9-12

• 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.

• Snöskottning åt kommunen och privata.

• Vinterunderhåll av Malmens väg

• Projektet växa tillsammans fortsätter, läs 
mer under kommunsidorna.

JUST NU JOBBAR RÅEK MED:

Återvinningscentralen
Måndag 10-19 
 Torsdag 7-16

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

Exempel på saker Fixaren hjälper till med:

• Montera och kontrollera brandvarnare

• Byta glödlampor, proppar, batterier, smörja lås,  
dörrar och liknande

• Sandning och lättare snöröjning vid farstukvist

Vad kostar det? Om hjälpen tar kortare  
tid än 30 minuter kostar det ingenting.  
Om hjälpen tar längre tid, så betalar du  
75 kronor per påbörjad timme.  

Ring Råek för att boka 
0924 - 213 59

Fixarn - i förebyggande syfte



4      ✤ Vinterläsning från Råne älvdal

BYGDELIV/ BARNEN I BYGDEN

ÄLVSKOLAN
Det har varit en händelserik hösttermin på 
Älvskolan. Andra skolveckan var skolan på 
Folkets Hus vandrarutställning, LasseMaja 
och deckarhistorien. Det var spännande och 
lärorikt. 

I augusti följde Älvskolan med Sportfiskarnas 
klubb till Skolbäcken, en bäck bortanför Nie-
misel, för att hjälpa till att bidra till en bättre 
miljö för musslor och fiskar. Där fick eleverna 
en mycket konkret upplevelse av livet under 
ytan och vad man kan göra för att vårda och 
skydda det.

I september var Älvskolan på Teknikens hus 
där eleverna fick göra olika roliga aktiviteter 
inom bland annat teknik och kemi. Lågsta-
diet fick bygga en robotfigur med motor med 
instruktioner från en ipad. Mellanstadiet fick 
bygga ett fordon som skulle släcka ett ljus 
samt att de fick laborera med bas och syra. 
Vi hade en jätterolig dag

KVARNÅ FÖRSKOLA
Vi jobbar med för barnen välkända sagor och sånger som vi dramatiserar 
tillsammans ute i skogen, bland annat De tre bockarna Bruse. Barnen skapar 
kostymer för de roller som ingår i teatern. Här målar barnen de olika spök- 
kostymerna till sagan Spökbarnen som ändrade färg.

GUNNARSBYNS FÖRSKOLA
Naturmatematik är att leka och lära matematik ute i naturen där barnen får upptäcka, undersöka och använda alla 
sina sinnen. Matematik är mycket mer än siffror och tal på papper. Där ingår många begrepp som det gäller att förstå 
och veta vad orden betyder. Det finns många vanliga ord som ofta förekommer i matematiska sammanhang, t ex 
jämförelseord, lägesord och tidsord. Vi arbetar med matematiska språket praktiskt ute i skogen så att barnen lär in 
begreppen med hela kroppen.
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 INFLYTTADE OCH NYFÖDDA /  BYGDELIV

Välkommen 
till bygden!

Lilla Gabriel föddes i augusti. Stolta 
föräldrar är Fanny Collas och Jimmy 

Henriksson och syskonen Elias och 
Walerius  Familjen bor i Överstbyn.

Michael och Suzanne Thörnäs  
har flyttat till Gunnarsbyn. 

Vi hälsar även  
Katarina Sjögren och Robin Persson 

 som flyttat till  Södra Niemisel, 
välkomna till bygden.

Rose-Marie och Tore Lejon med 
 dottern Tina har flyttat till Sundsnäs

Syskonparet David och Suzanna 
Sandberg har flyttat in i varsitt hus i 
Norriån. Lillebror David Sandberg  

driver filmproduktionsbolaget  
Husarrest och storasyster Suzanna 
Sandberg driver TBE sektionen på 

hjärnskadeförbundet. 

De älskar att fotografera och  
drömmer om en nattlig  

foto- och ljusutställning i skogen.

Har du köpt hus i Råne älvdalsbygden eller har familjen fått 
tillökning? Kontakta Råek så kan vi med hjälp av bygdens  
föreningar uppmärksamma detta. 

Raan.nu är en webbportal för Råneå med omkringliggande 

byar. Här hittar du mängder av insamlade bilder och kan 

läsa om f.d. Råneå sockens 1900-tals historia och framåt. 

Texter och bilder från gamla övre 

Råneå socken efterfrågas! 

En kulturgärning för framtiden! 

info@raan.nu eller 070-311 19 53 

Bli medlem i Raan.nu! Medlemsavgiften är en årlig 
kostnad på 100 kr/ familj  

Du får tillgång till hela  
bild- och artikelarkivet  

och möjlighet att bidra till 
webbplatsens arbete. 
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NÄRINGSLIV / FÖRETAGANDE

Det är ändå fantastiskt vilken levande bygd vi lever 
och bor i här vid den vackra fri-rinnande Råne Älv. 
Det är fler som har upptäck det, och en hel del av 
dem tack vare den småskaliga turistutvecklingen som 
skett här sedan drygt 10 år tillbaka. Sörbyn Lodge 
blev en fantastisk mötesplats både för oss som bor här 
och besökare från när och fjärran, likaså med  Aurora 
Safari Camp och Arctic Retreat osv. Människor 
världen över såg vad som rörde sig i skogarna här, 
mestadels online, blev inspirerade, tog kontakt och 
kom sedan själva hit för att prova sina vingar i våra 
attraktiva miljöer. 

Just det. Attraktiva. Det är ledordet här. Jag tror inte 
alltid vi förstått vilken attraktion svensk subarktisk 
landsbygd är. Nu ska en storskalig industri etablera 
sig nära tätorten Boden, bara ett stenkast härifrån. 
Detta medför både möjligheter och risker. Många 
vill flytta in, men kommer de kunna bo permanent? 
Skapa sig ett bra liv och delta i vår gemenskap och 
samhällsbygget? 

Det är upp till oss att skapa en ”krockkudde” för att 
så att säga minimera skadorna. Se till att de som 
vill bo och arbeta här också får ett kvalitativt liv och 
umgänge. Precis som de makalösa krafter som såg 
ljuset i bygden då flyktingförläggningen fanns här, de 
krafterna har sedan funnits kvar efter att den flyttades 
bort och hjälpt till att landa ned 40–50 personer här, 
utan att det funnits några industrijobb. Jag kallar det 
Gunnarsbymodellen. 

Nu vill hela Norrbotten komma hit och låta sig inspi-
reras av hur vi fått människor att leva och trivas här. 

Att leva och bo i Degerselsbygden
Ja hur har vi gjort? Jag tror att det är så enkelt som att 
vi helt enkelt varit människor som vi ska vara. Vi som 
bor och verkar på landsbygden är ofta ganska grun-
dade i verkligheten, och med enkla grepp, genom att 
bjuda in, bjuda till, inkludera människor i samtal och 
fundera på vart de passar in och kan tänkas vara med, 
ja då har vi sett till att det har hänt. Att många stan-
nat kvar, byggt bo, skaffat barn, startat företag och nu 
själva bidrar till att öka gravitationen för området. Vi 
ska vara stolta. Vi är en förebild för Norrbotten, länet 
och landet. Ja, för världen. Tänk på det och stanna till 
vid den fina jordgloben i Gunnarsbyn. Visst ska ännu 
fler flaggor fästas på den?

För mig själv är det just att älven är fri-rinnande som 
gjorde att jag stannade permanent, startade flera före-
tag inspirerad av det fria vattnet och kretsloppet, och 
på så vis under ett helt decennium haft gäster och 
världspressen på plats, flera gånger per år. Naturen 
och folket i samverkan. Det tror jag på. 

Det lokala är det globala!

Tack för ordet! 
Fredrik Broman

PS. Numera på  
www.fredrikbroman.com 
Jonas Gejke tar över turist-
företagen. Jag blir fotograf 
och inspiratör igen.

Fo
to

: @
ph

ot
ob

yf
re

dr
ik

br
om

an



7✤

SNIPE GOTT & BLANDAT /  BYGDELIV / 

w UTFLYKTSMÅL

Den fina och symboliska Globen i Gunnarsbyn som blev 
invigd i september under Grön Marknad har en central 
plats i bygden och har även hunnit bli känd i riksmedia! 

14 oktober var det dubblett i invigning då det både i 
Sörbyparken och vid Lassbyforsen invigdes konstverk.

Vid Lassbyforsen har man manifesterat Råneälven, 
Sveriges längsta outbyggda skogsälv och dess betydel-
se för skogsbruket och bygdens välmående. 

Byborna skrev en text om och till älven som höggs in i 
sten. Som vaktposter på var sida om stenen står båts-
hakar som använts vid flottningen. Ett litet älv monu-
ment som är värt att stanna till vid.

I Sörbyparken är temat Love is in the Air utifrån all gläd-
je, fest och kärlek som platsen gett och fortfarande ger. 
Många par har träffats i parken och fortfarande är det 
många som firar sitt bröllop här. 

Här blev det tre konstverk; Stämhjärta, Love Seat och 
Mitt hjärta är ditt. 

KONSTPROJEKT MED SYMBOLIK

TEXT Anna-Karin Andersson   
FOTO Anna-Karin Andersson och Michael Engström

På konstverket Mitt hjärta är ditt uppmanas alla som vill 
att rista in sin kärleksförklaring! 

Hela den kreativa processen har varit så rolig att ingå i 
tillsammans med andra! Allt från att börja tänka ut ett 
tema till att succesivt utveckla idéerna och se vad som 
till slut blir det färdiga resultatet. 

Konstnär Birgitta Linhart har initierat konstprojektet 
och varit ett fantastisk stöd och workshopledare. 

Land art som konst och kulturutveckling i byar och 
samhällen. Projektet finansieras av Region Norrbotten 
och Boden kommun.
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KOMMUN / AKTUELLT

Nu ska ödehusen komma till liv

I Råne och Vitå älvdal finns drygt 550 hus som står 
tomma, enligt en inventering som utfördes 2021. Nu 
kan ödehusen få nytt liv. Bodens kommun har bevil-
jats medel för att fortsätta projektet och aktivera 
husen tillsammans med lokala krafter och Luleå 
kommun. 

I det kommunöverskridande projektet Växa till-
sammans har Bodens kommun, medborgarkontoret 
Råneå, Luleå kommun och Råek (Råne älvdalsrådet 
i Gunnarsby församling ekonomiska förening) utfört 
en inventering av ödehus i byarna i Råne och Vitå 
älvdal under 2021. Resultatet blev att drygt 550 obe-
bodda hus i varierande skick identifierades. 
Hösten 2021 skickade Bodens kommun in en 
ansökan till Spira Mare om ytterligare medel för att 
fortsätta projektet och aktivera husen. Nu har Jord-
bruksverket godkänt ansökan och kommunen får en 
dryg miljon till nästa steg, Växa tillsammans II.  

 – Det är ju fantastiskt roligt! Den stora grejen är 
att Boden och Luleå gör den här stora satsningen 
över kommungränsen och gör det tillsammans så att 
det blir en gemensam lösning. Vi har ju en enorm 
efterfrågan på hus och tomter, säger Jenny Engström, 
verksamhetsledare på Råek och Marja-Leena Tallus 
Johansson Luleå Kommun, som arbetat med inven-
teringen.

TEXT och FOTO Bodens kommun

Fastigheter aktiveras 
Projektet startar i november 2022 och 16 månader 
framåt ska fastighetsägare kontaktas för dialog, men 
också lantmäteriet, byggfirmor, mäklare och andra 
bostadsförmedlare. Målet är att 10 procent av fast-
igheterna ska ha lagts ut till försäljning eller börjat 
renoveras innan projekttidens slut.  

– En del av husen är faktiskt redan sålda. Människor 
som har hört om projektet har ringt oss och frågat 
och så har vi kopplat samman dem med fastighetsä-
gare som vi visste kunde tänka sig att sälja. 

– Bodens och Luleå kommun ska leva och utveck-
las i varje del och det är många som vill bosätta sig 
på vår fina landsbygd. Det här fantastiska projektet, 
som syftar till att tomma hus återigen ska bli bebod-
da, kommer att gjuta ännu mer liv i Råne och Vitå 
älvdal, säger Claes Nordmark, kommunalråd, Bodens 
kommun och Carina Sammeli kommunalråd Luleå 
kommun.

Ska öka inflyttningen 
Syftet med projektet är att öka inflyttningen i kom-
munerna och bidra till en levande landsbygd. Det 

Luleå och Bodens kommunalråd, Carina Sammeli och Claes Nordmark tillsammans med Jenny Engström, verksamhetsledare på Råek,  
och Marja-Leena Tallus Johansson, landsbygdsutvecklare Luleå kommun. 
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AKTUELLT /  KOMMUN

Har du frågor om projektet? Kontakta: 

Patrik Lindahl 
projektsamordnare Bodens kommun 
0921-62 358 
patrik.lindahl@boden.se  

Marja-Leena Tallus Johansson  
landsbygdsutvecklare Luleå kommun 
0920-45 76 01 
marja-leena.tallus.johansson@lulea.se  

Jenny Engström, verksamhetsledare Råek 
070-696 60 79 
jenny@raek.nu 

finns ett stort bostadsbehov utanför tätort i både 
Boden och Luleå kommun och bristen förväntas bara 
öka i och med inflyttningen kopplad till den pågåen-
de gröna samhällsomställningen. Det problemet ska 
detta projekt bidra till att lösa. 

– Kan vi aktivera 50 hus så kommer det att skapa 
inflyttning. Det här kan verkligen kopplas till sam-
hällsomställningen, också till våra ambitioner att 
skapa utveckling utanför tätorten. Vi vet att folk vill 
flytta hit säger Patrik Lindahl, projektsamordnare på 
Bodens kommun. 

Växa tillsammans är inspirerat av det framgångsrika 
konceptet Hej hemby i Tornedalen som belönades 
med utmärkelsen Placebrander of the year 2022. 

Inom Leader Spira Mare pågår de sista förbe-
redelserna för att starta upp den nya program-
perioden. Föreningen har bytt namn och vi har 
blivit tilldelade 37,8 miljoner kronor. Vi planerar 
för att vara redo för era ansökningar andra 
kvartalet 2023.

I den nya programperioden kommer vi fort-
satt arbeta med landsbygdsutveckling genom 
leadermetoden. Det vill säga, vi arbetar med 
lokala lösningar utifrån lokala förutsättningar 
och behov. Vi främjar samarbete och nätverk 
mellan ideella, privata och offentliga orga-
nisationer och vi uppmuntrar till nytänkande. 
Tillsammans utvecklar vi landsbygden.

Vi kommer arbeta med insatsområdena: 

En attraktiv landsbygd – vi ska stärka området 
som en attraktiv destination

Entreprenörskapet på landsbygden – vi ska  
stärka det hållbara, privata och ideella,  
entreprenörskapet på landsbygden

Ett engagerat och inkluderande civilsamhälle -  
vi ska stärka den inkluderande samhälls- 
utvecklingen på landsbygden.

Leaderprojekt kan alla organisationer söka. Vi 
arbetar med två olika former av stöd. Det ena 
är projektstöd, då nyttan tillfaller en bred all-
mänhet och gynnar både boende och besökare. 
Det andra är projektstöd till företag då nyttan 
i första hand tillfaller en eller ett fåtal aktörer. 
När ni söker projektstöd så krävs ingen egen 
medfinansiering i pengar, vi värderar i stället 
engagemang och ideell tid. Det kan vi göra tack 
vare att Regionen Luleå, Boden, Piteå, Älvsbyn, 
och Kalix kommun går in och finansierar, utöver 
det som EU och stat går in med.

                            www.spiramare2020.se

                           lotta@spiramare2020.se 

NYA MILJONER TILL STÖD
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BYGDELIV / GOTT & BLANDAT

400 g rumsvarmt margarin

3 dl ljus sirap

9 hg strösocker

1 citron

2 msk ingefära

En knivsudd kryddpeppar

2 tsk kardemumma

0,5 flaska naturlig citronarom  
(tidigare cedroolja)

3 dl grädde, vispad

50 g bikarbonat

1 kg vetemjöl

Rör ihop margarin, sirap och socker  
tills det blir ljust och poröst.

Tillsätt den vispade grädden,  
citronskal och saften från citronen samt  

citronaromen i smörblandningen. 

Blanda ingefära, kryddpeppar,  
kardemumma, bikarbonat och vetemjöl  

i en skål. Rör ner i smeten.

Låt degen vila i kylskåp över natten. 

Rulla till små kulor och lägg på plåt.  
Grädda i ca 30- 35 min. 

FÖRSÄLJNING 
KVARNÅSKOLAN

År 2019 beslutade Luleå kommun att Kvarnå-
skolan med tillhörande gymnastik- och matsal 
skulle säljas. Eventuella spekulanter ska kunna 
redovisa goda idéer som främjar bygden och 

utvecklingen lokalt. 

En ny detaljplan är under framtagande och ett 
planförslag visades för samråd under hösten. 
Planförslaget innebär att fastigheten fortsatt 

kan nyttjas för befintliga verksamheter så som 
förskola, gym och möteslokal. Förslaget gör det 
även möjligt att bygga bostäder, bedriva olika 
typer av verksamheter, utöka gympasalen osv.

Bygden har en god dialog med kommunen. För 
att fortsätta utreda möjlighet att köpa fastighe-
ten har det tillsatts en arbetsgrupp bestående av 
representanter från olika föreningar i Niemisels-

området. 

Arbetsgruppen kommer fortsätta ha dialog  
med kommunen angående detaljplanen och 
förvärvet samt utreda ekonomi, ägandeform 

och framtida användningsområden.

Rånepepparkakor

K
lipp ut och sp

ara

Preliminära datum: 
17 feb Sörbyn 

24 mars Harads 
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GOTT & BLANDAT /  BYGDELIV

Fiskepremiär  
Vitträsket Sörbyn 
Måndag 26 dec

Skridskodisco  
Hockeyplan Niemisel 
Fredag 16 dec kl. 19

Julauktion  
i  Överstbyn 
Måndag 26 dec  
kl. 15:00

Konsert: En vinterjul

Torsdag 22 dec kl. 19:00 i  
Gunnarsbyns kyrka

Möt Karin Öberg, nybliven 
Bodensare, som stått på stora 
scener över tid. Hon bjuder 
ikväll på ett frostigt knippe 
julsånger av allra högsta klass.

Medverkande: Karin Öberg - 
sång, Jonas Öberg – piano

Julotta
Gunnarsbyns kyrka  
Söndag 25 dec kl. 07:00

Forsnäs kapell 
Söndag 25 dec kl. 08:00

Bio på Folkets hus i Gunnarsbyn

Under december och januari visas bland annat 
dessa filmer. Vill du se hela programmet besök 
Folkets hus Gunnarsbyn på Facebook. 

Håkan bråkan 26 dec kl. 16:30

I wanna dance with somebody 26 dec kl. 19:00

A man called Otto 15 jan kl. 19:00

Nyårssupé  på Sörbyn Lodge

Innan ni slår er ner till bords bjuds det 
på ett välkomstbubbel. Ni blir sedan 
placerad vid ert bord och denna kväll 
erbjuder vi en fem-rättersmeny med 
stort fokus på våra Norrländska  
råvaror. Boka på sorbyn.se

Isbanan spolad i Gunnarsbyn

Skidspår i Sörbyn, Gunnarsbyn 
och Niemisel (när snön kommer)
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Norrskenssäsongen är här

FRILUFTSLIV /NORRSKEN

Norrsken
De flesta av oss har sett 

norrsken. Det är faktiskt så att 
vi är relativt förskonade från 
ljusföroreningar i vårt områ-

de. Belysning från byggnader, 
industrier, gatlyktor och trafik 
i städerna gör det allt svårare 

att se någon stjärnhimmel i 
stadsnära miljöer. Den delen av 
jordytan som ständigt är belyst 
ökar i snitt med 2–6 procent per 
år. Vilket kommer innebära en 

fördubbling av ljusföroreningar 
på 20 år. Att kunna se stjärn-

himlen kommer bara att bli mer 
och mer exklusivt.

Aurora borealis

En förutsättning för att se 
norrsken är att befinna sig på 
en mörk plats under en molnfri 
himmel. Om det blir norrsken 

beror på flera parametrar 
bland annat solvindens hastig-
het, magnetfältets styrka och 

riktning. Det är svårt att förut-
säga exakt om det blir norrsken 
eller inte, men det görs progno-
ser. Ett värde som kan vara bra 
att hålla koll på är KP-indexet, 

som anger nivån av solenergi på 
en skala mellan 0-9. Ju högre 

värde desto större chans att se 
norrsken. KP-indexet kan du 

följa på sidorna och apparna i 
tipsrutan. 

Att bege sig ut på norrskens-
jakt är både spännande och 

fascinerande. Klä dig varmt och 
packa väskan med lite varm 

dryck. Leta upp en plats med 
fri sikt mot norr. Det kan vara 
älven, en sjö eller en äng. Ha 

tålamod. Medan du väntar kan 
du passa på att titta på stjärn-
himlen och försöka känna igen 

några stjärnbilder. Lycka till!

Facebook-sidan @Norrskensverige

Nordens största community  
för norrsken. 

spaceweatherlive.com 
Prognoser

lightpollutionmap.info

Karta över ljusföreningar

Appen Aurora

Norrskensprognoser. 

SkyView

Beskriver det du ser på stjärnhimlen

Tips på sidor och appar som  
förbereder dig för norrskensjakt
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www.fallkniven.com 

info@fallkniven.se 

0921-54422

@officialfallkniven

FallknivenSweden

Håll din kniv vass!
En kniv är en kil!
När kniven blivit slö har kilformen 
rundats av så pass att Du måste 
återställa denna för att kniven ska 
skära igen. Det finns både enkla 
och avancerade, beprövade och nya 
metoder att få till skärpan, nedan 
följer några tips.

Skilj på begreppen slipa och 
bryna!
Man slipar på en slipsten och bryner 
på ett bryne. Med brynet återställer 
Du temporärt eggens kilform (om 
än något trubbigare än originalets), 
slipstenen återställer kilformen.

Slipa så här
Slipa kniven så att eggen är i 
stenens rotationsriktning. Slipa så 
liksidigt som möjligt och tills Du 
får fram en råegg, dvs ett ”fnas” av 
metall. Sedan man dragit av fnaset 
med ett fint bryne är denna egg 
lämplig på slöjdknivar och allround-
knivar.

Bryn så här
Tänk att Du ska skära en tunn 
skiva ur brynet! Håll brynet stilla 
– i handen eller på bordet – och 
för kniven fram och tillbaka (eller 

i cirklar) över brynet. Tänker Du 
denna tanke håller Du rätt vinkel 
samt gör rätt rörelser!

Bryna med skärpstål
Samma princip här som med ett 
traditionellt bryne. Försök skära 
tunna skivor ur stålet. Se bildguiden 
här nedan:

Så här fungerar de olika brynena:

Diamantbryne
En kombination av slipsten och 
bryne eftersom man snabbt får 
fram den önskade kilformen. 
Ganska grovt när det är helt nytt, 

blir bättre när man nött ner det. 
Består av industridiamanter och 
tar alla stål. Är alltid plant, arbetar 
snabbt, används torrt. Behöver 
ingen skötsel men kan diskas av i 
varmvatten. Ger en mikrotandad 
egg som biter bra, lämplig som 
allroundegg och till jakt/slakt. Finns 
i flera storlekar och former, fyra 
olika grovlekar och i alla prislägen. 
Billigt bryne i längden – håller 10 år 
eller mer.

Keramiskt bryne
Ett konstgjort bryne bestående av 
syntetiska safirer. Används torrt. 
Ganska dyrt men deformeras ej. 
Avverkar långsamt men lämnar en 
mycket vass egg.

Testa skärpan på nageln
Testa hur vass kniven är genom 
att dra eggen lätt på nageln! Suger 
eggen fast är kniven nog vass för 
diverse jobb, kasar den iväg, får Du 
ta några tag till på brynet.

Slipservice
Efter några års aktivt bruk blir 
eggen till slut så tjock att bladet 
måste slipas om, dvs tunnas ned så 
att du kan fortsätta bryna eller ståla 

din kniv. Om du inte förfogar över 
maskiner eller kunskap för detta 
bör du skicka kniven till oss för 
omslipning. I egen regi slipar vi upp 
kniven till i stort sett ursprunglig 
form och finish.

DC4 - 228:-

CC4 - 219:-

D12 - 449:-

FS4 - 337:-

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 

Tack för detta år!

God Jul och Gott nytt År!
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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. 
073-029 40 21

Mån-tors 10 - 18
Fredag 10-19
Lördag 10 - 14
Söndag Stängt

Öppettider

Utkörning fredagar  
Vi packar du hämtar, varje dag
Ring för att beställa
0924-200 23

Följ oss gärna på  
facebook och instagram

niemiselslivs

Varmt välkomna hälsar 
 Sanna med personal

Vi är 
ombud 

för

Tack för det
 gångna året!
God jul och 

gott nytt år!
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Mån-fre 8.30 - 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 
www.gunnarsbylanthandel.se

TÄNK PÅ ATT
HANDLA
LOKALTKOMPLETTERAI STAN

VI ÖNSKAR

GOD JUL

OCH 

GOTT NYTT 

ÅR

 

 

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

Överstbyns byaförening

Vi hyr ut vår fina byagård 
till alla slags evenemang:
årsmöten, kalas, bröllop,  
dop m.m. Övernattnings-  

möjligheter finns!
Bli medlem 

100kr enskild, 200kr familj 
Pg: 137115-2

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

Kortfilmsfestival 
21 december 

Brädspelsdag 
Lör 10 dec kl. 13-16 

För vinterns program, 
 se separat programblad 
och följ oss via Facebook

God Jul & Gott Nytt År

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

Adventsgudstjänst  
Sön 4 dec kl. 11 med  

Råneå församling

Vi önskar God Jul och
Gott Nytt 2023

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 2023

50 :- enskild
150:- familj

Plusgiro: 482380-3
Swish: 123 286 11 10

Ange namn

Fiskepremiär 
Vedatjärn  

februari

Håll utkik efter  
våra aktiviteter på 

Facebook och 
anslag!

Medlemsavgift:
300 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

Nils Hansson  
070- 508 11 95 
Niklas Häggström  
073-064 05 38

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 stängd
 

Se kommande  
anslag för  

vinterpremiär.

Niemisels 
intresseförening

God jul & gott nytt år!
Vi ser framemot nya

evenemang 2023
Se anslag och Facebook.

   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.

Skridskoslipning
Enkel slipning 50 kr

Åkyteslipning 100 kr
För slipning ring:  

Staffan Johansson
070-239 41 62

Medlemskap i NAIK
Enskild 100 kr, familj 200 kr

Bg 175-1288  Swish 123 040 11 74

För gymkort kontakta:

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: 
150 kr enskilt,  300 kr för familj

Info och bokning: 
          Lena Bergdahl 070-396 59 81

             Håkan Landström 070-666 61 17 

Följ oss gärna!


