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2      ✤ Vårläsning från Råne älvdal

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

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

Tryck Luleå Grafiska AB  Upplaga: 900 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!

En dröm går i uppfyllelse
Krönikör? De måste ha tagit fel på 
person!? Minns ännu när jag kämpa-
de med svenska i skolan, att försöka 
hitta var man skulle sätta punkt och 
komma. Jag och läraren kom aldrig 
överens. Jag testade med att läsa högt 
för mig själv, när luften tog slut blev 
det punkt på papperet. Det vart rött 
i alla fall i kanten på alla uppsatser. 
Jag blev sur, staplade upp böckerna i 
källaren sen tjuvlånade jag en 22 long 
och testade hur långt kulan kunde 
tränga igenom böckerna! Hade svårt 
att förklara för läraren vad som hänt. 

Med åren har jag förstått att vi har 
olika förmågor. Det som jag är bra på 
väger upp andra saker. I grupp kan 
man nå häpnadsväckande framsteg. 
Om alla vore super på grammatik så 
skulle inte världen nå de framsteg 
som vi gjort hittills. Vid 18 år drog jag 
och en kompis ut i Europa för att se 
vad som fanns bortom vår stadsgräns 
i Vänersborg. Mobiltelefonerna var 
inte upptäckta, pengar på resecheck-
ar, bristfälliga språkkunskaper, vilket 
äventyr.

Vid 8 års ålder strövade jag omkring i 
skogarna utanför Vänersborg, bredvid 
min morfar. Där lärde han mig att 
skjuta luftgevär. Jag njöt av att gå i 
skogen, kände mig trygg och sa till 
mig själv: som morfar i skogen vill jag 
bo. Nu 52 år senare verkar min dröm 
gått i uppfyllelse, utan att riktigt för-
stå hur mina livsval och krokiga vägar 
har lett mig hit. Till denna fantastiska 
by, Gunnarsbyn - som ett eget Alaska.

Närhetsliv pratar man om i Boden. I 
Gunnarsbyn är begreppet Närhetsliv 

ännu tydligare. Affär, bensinmack, 
bio, fikaställen, bokbuss allt inom 15 
min gångavstånd. Skidspår, skoterspår 
inom 50 meter. Fantastiska fiskevatten 
för mig som är sörlänning. Byn har 
överträffat mina förväntningar!

Allt är inte bäst. I december vart jag 
less, mörkt dygnet runt. På vår udde 
här i byn, blev det tjockmörkt runt 
hörnet. Suck, 1-2 månader till innan 
solen visar upp sig lite längre. Jag 
hade helt enkelt glömt bort vinterns 
mörker. I februari 2022 kom jag hem 
efter ett jobb på polarstation Wasa på 
Antarktis. Där flödade solen dygnet 
runt. Midnattssol mitt i kontinen-
tens sommarperiod. Eller sommar 
och sommar, en medeltemperatur på 
-25ºC.

Gården vi köpte byggdes år 1880 och 
har de senaste 27 åren varit sommar-
stuga. Kalla golv, kalla väggar, dålig 
värme, men oj vilken känsla! Köket 
är precis som hemma hos morfar och 
mormors hus, hög trivsel och trygg-
het. Det finns en själ i huset brukar 
jag säga, ännu har vi dock inte hört 
några fotsteg på vindan. Det blir en 
rolig utmaning att bo in sig ytterligare 
i huset, som numera verkligen känns 
som hemma. Höns, nån gris och får är 
en tanke som gror. Söker också älgjakt 
om det skulle finnas plats i något lag.

Efter tretton år i Kiruna har jag tagit 
med mig tornedalingarnas sed, ring 
inte, titta bara förbi. Kaffe och mat 
finns alltid. 

Tack till byborna för ert välkomnande! 
Ingen nämnd ingen glömd.

KRÖNIKA /  EN RÖST FRÅN BYGDEN

Michael  
Thörnäs

Ålder 60 år 

Bor Gunnarsbyn 

Arbetar  
Försvarsmakten

Familj 
Fru Suzanne,  

hunden  
Pumin Sula

Aktuell med 
Nyinflyttad till  

Gunnarsbyn

Nästa
MANUSSTOPP 

3 MAJ
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Hallonvägen 15
961 97 Gunnarsbyn

0924-213 59

info@raek.nu

Vi arbetar för att utveckla Råne 
älvdalsbygden, förbättra bygdens 
service, skapa arbetstillfällen samt 
öka inflyttningen till  Råne älvdal. 

Nytt släp för uthyrning!

1-4 h   400kr

Dygn  600kr

Helg (fre-sön)  1 200kr

Vecka  2 500kr

Lastmått  
Längd 365 cm  
Bredd 152 cm 
Höjd 150 cm

RÅEK /  INFO

Nytt år, 2023, och styrelsen fortsätter att 
arbeta mot de mål som finns i verksamhets-
planen som fastställdes av årsstämman 2022.

Råek hade ett medlemsmöte den 10 nov 
och där gick vi igenom utvecklingsarbetet 
som styrelsen gjort och som landade i den 
nya verksamhetsplanen, vi pratade om solenergi, solcellspark och 
om samåkning. Rätt i tiden, decembers elpriser slog alla tidigare 
priser även i norr. En arbetsgrupp bildades bland medlemmarna 
för att undersöka och lära sig mer om solenergi och gemensamma 
solcellsparker. 

Intressant att följa det jobbet.

Allt gott 
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:

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.

Återvinningscentralen
Måndag 10-19 
 Torsdag 7-16 

Lördag (maj-sep): 8-12

Fixartjänsten är en 
kommunal service till 
medborgare i Bodens 
kommun som har fyllt  
70 år och behöver  
vaktmästarhjälp.

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

Ring Råek  
för att boka

Fixarn -  
i förebyggande syfte
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BYGDELIV/ BARNEN I BYGDEN

ÄLVSKOLAN
Klass 1-3 har under några veckor varit 
igång med skrivprojektet Skrivtema på 
schema. Eleverna skrev med inlevelse 
och det blev många fina berättelser 
som de senare läste upp för varandra 
i klassen.  

Klass 1-3 och förskoleklassen har un-
der två dagar gemensamt uppmärk-
sammat och firat att vi gått 100 dagar 
i skolan sedan vi började detta läsår, 
samt att vi är 100-dagar smartare och 
att vi lärt oss så mycket. De två dagar-
na var fyllda med skapande aktiviteter 
för alla sinnen och med uppgifter av 
olika slag att lösa och utföra. Den 
andra 100-dagen kombinerades med 
pyjamasparty och gosedjursdag.  

Mellanstadiet har samarbetat med 
Anna Karlsson från Svenska kyrkan 
och eleverna har deltagit i Riddar-
skolan. I Riddarskolan arbetas med 
värdegrunden. Riddarskolans motto 
är: Med kunskap, mod och insikt -  
för sanning, frihet och rättvisa.

Mellanstadiet har haft ett film- och 
låtprojekt där åk 4-5 fick skriva och 
framföra en låt, i grupp. Eleverna i åk 
6 gjorde en film, som de filmade och 
redigerade för att sen visa upp.

KVARNÅ FÖRSKOLA
Vi har skapat ett grönt rum på vår för-
skola! Här jobbar vi med Green screen, 
där vi använder våra lärplattor för att 
fota och filma. I appar kan vi sedan 
lägga in olika bakgrunder och skapa 
helt nya foton och filmer tillsammans 
med barnen. På detta sätt ger vi barnen 
möjlighet att förundras, att utveckla 
sin fantasi och föreställningsförmåga, 
samtala och samarbeta samt att träna 
upp sin kritiska förmåga och jobba med 
källkritik

GUNNARSBYNS  
FÖRSKOLA
Barnen på Gunnarsby förskola upptäck-
er och lär sig former, geometri, mönster, 
läge m.m  (matte). Här med inspiration av 
vårat nya ljusbord i vår innemiljö.
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GOTT & BLADNDAT  / BYGDELIV

Familjen har tagit ett stort steg och flyttat till ett av 
de inventerade ödehusen i Sörbyn. Shane kommer 
från England och Kathy är från Belgien. Dottern 
Elisa föddes när de bodde i Skottland. Shane föll 
för huset och platsen i Sörbyn och Kathy som äls-
kar djur och natur, var inte sen att haka på idén. 

Shane jobbar som lastbilschaufför och Kathy driver 
en ambulerande veterinärklinik med utgångspunkt 
från Sörbyn. Hon har tidigare jobbat i både Skott-
land och i Boden och är van att jobba med stora 
djur på gårdarna. Det fyller en lucka, då de större 
veterinärföretagen inte har möjlighet att komma ut 
på plats i samma utsträckning.

Familjen är så tacksamma, både till den fantastiska 
förskolan i Gunnarsbyn som tagit emot Elisa på ett 
så varmt och familjärt sätt och till folket i bygden 
som är så välkomnande och öppna. 

Kontaktuppgifter Veterinär Kathy Coppens:

             vetkathycoppens@gmail.com      

  070 - 630 56 82

BYGDEN HAR FÅTT EN  
AMBULERANDE VETERINÄR

Vedaklubben skoter 
och fiske är mitt uppe 
i skotersäsongen med 
ledprepareringar och 
Skoterns dag söndag 
den 19 mars. Infor-
mation om fiskekort  i 
Vedatjärn finns på plats 
eller via Facebook.

Besöksnäringsdag 
med fokus på det goda 
värdskapet 27 april 
kl. 9:30-16 Folkets hus 
Gunnarsbyn  Arrangeras 
av Boden BusinessPark, 
Boden Turism och Råek. 
För anmälan se raek.nu

Vedugnsbakad pizza  
lördag 11 mars kl. 12-14 
Valvträsk byagård  

Skogsseminarium  
4 maj kl. 9:30-16  
Sörbyn lodge.  
Arrangeras av Råek, 
Bodens Kommun och 
Stefan Degerlund.

Råneälvdalsloppet  
lördag 18 mars 
Sträckningen går efter 
den anrika Malmens väg 
med start i Gunnars-
byn, Niemisel och Böle. 
Sträckorna är 42 km, 25 
km och 6 km. Målet är 
idrottsplatsen i Råneå. 
Du väljer själv om du vill 
åka klassiskt eller skate. 
Anmäl dig på  
ranealvdalsloppet.se 

Årets Miljövecka i  
Gunnarsbyn går av  
stapeln vecka 20.  
Mer info kommer 
 längre fram på raek.nu

Pssst....GUNNARSBY LANTHANDEL BYGGER UT
Lanthandeln drivs i medlemsägd regi. 227 personer 
har förstått vikten av att ha en lanthandel i Gunnars-

byn. Nu satsar vi och behöver därför fler medlem-
mar. Som medlem betalar du en medlemsinsats på 

1000 kr eller 5000 kr. Ange namn, adress och e-post. 
En insats på 1000 kr ger en röst i föreningen och en 

insats på 5000 kr ger två röster. 

Swish 123 267 86 21

Welcome
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NÄRINGSLIV / FÖRETAGANDE

Jimmy Henriksson och Fanny Collas bor tillsammans 
med sina tre barn i Överstbyn. I augusti 2022 föddes 
parets tredje barn Gabriel. Fanny har valt att fortsätta 
att välkomna franska gäster och därmed har Gabriel 
fått följa med på äventyr.

Jimmy har tidigare arbetat på 
Försvarsmakten och inom akut-
sjukvården. Fanny kommer 
från Frankrike och flyttade 
till Sverige 2017. Hon har en 
Master degree in Internatio-

nal Business Management och 
har arbetat med turism sedan 

2018.

Företaget startades i juni 2021 av Jimmy, då efterfrå-
gan på sjukvårdspersonal inom privat sektor ökade 
med anledning av pandemin. Fanny har arbetat med 
sitt egna företagande sedan 2019 med att sälja sitt 
turistkoncept Guesthouse – live like a local och haft en 
positiv utveckling av kundförfrågningar. Under 2022 
såg de en ökad tendens av bemanningsbehov inom 
flera olika näringar och samtidigt en kraftig ökning 
av reseförfrågningar till Norrbotten. Därför valde de 
att slå ihop sina verksamheter under JiMHEM AB:s 
flagga. Sedan 1 januari 2023 är det ett familjeföretag 
som ser ut att växa sig allt starkare. Passion Laponie 
är numera marknadsföringsnamnet på turistdelen i 
företaget.

Fanny driver idag en resebyrå på den franska markna-
den och säljer därmed även andra destinationer runt 
om i Norrbotten. 

-  Men vi har fortfarande franska gäster som kommer 
till oss för att dela enkelheten i vårt liv och vardag. En 
upplevelse som för våra kunder varit mycket uppskat-
tat, berättar Fanny. 

Idag hyr Jimmy ut sig som lastbilschaufför och inom 
företagshälsovården. Under sommarsäsongen utför 
Jimmy avancerad trädfällning hos både privatkunder 
och företag. Sedan förra året har han även utökat 
verksamheten med grönytevård.

- Vi driver ett sidoprojekt där vi just nu tränar våra 15 
slädhundar av rasen Siberian Huskys, som blir en del 
av vårt Guesthouse-koncept nästkommande säsong, 
berättar Fanny.

I nuläget är de två heltidsanställda och har just för 
tillfället även en säsongsanställd Tour Leader som 
även agerar engelsk/fransk tolk. I sommaren kommer 
de att ha åtminstone ha en säsongsanställd grönytear-
betare för exempelvis gräsklippning och röjning. 

De samarbetar idag med olika företag runt om i 
Norrbotten inom olika näringar. Deras målsättning 
är att fortsätta växa hållbart och långsiktigt. Utveckla 
kundrelationerna för att i framtiden kunna expandera 
och anställa personal och därmed kunna bidra med 
ökad sysselsättning i Råne älvdal och Norrbotten.

Familjeföretaget med många strängar 
på sin lyra – med målet att växa

JiMHEM AB 
Ägare Fanny Collas och Jimmy Henriksson
Antalet anställda 2 st heltids- och  
en säsongsanställd
Företaget startades juni 2021
Verksamhet Avancerad trädfällning,  
resebyrå och turism, grönytevård,  
transport och sjukvård.
Ort Överstbyn
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SNIPE GOTT & BLANDAT /  BYGDELIV 
w UTFLYKTSMÅL

Hantverk var kanske uträknat under en tid när slit-
och-släng dominerade, men inte minst under pan-
demin har många hittat tillbaka eller börjat med att 
skapa med händerna. Hantverk med gedigna mate-
rial är hållbart, ett par stickade och tovade yllevantar 
går att använda länge och laga vid behov.

– Ja, allt kommer tillbaka, skrattar Rose-Marie 
Krekula som håller på med ett par vantar. Dom är i 
hönsestrikk, det var populär på 70-talet, nu kommer 
det igen.

Träffarna började i maj 
2022, det var Emilie 
Guegan och Anette 
Lundström som fråga-
de fler i byn om de var 
intresserade av att träffas. 
Och intresset visade sig 
finnas, under första träf-
fen kom det ett 15-tal, 
med sex olika nationali-
teter.

– Jag har alltid varit 
intresserad av hantverk, 
berättar Hannah Kinnu-
nen-Levy. 

 

Hantverk är populärt (igen)
– här återuppstår syjuntan i Forsnäs

Hon driver med sin man ett företag som erbjuder 
turer med slädhundar. Även Anette Lundström, 
Emelie Guegan och Sanne Kouwenhoven har drag-
hundar. De har alla samlats i Råne älvdal, dels för 
att några kände varandra från tidigare uppdrag inom 
branschen, plus att de lyckades få köpa gårdar med 
tillräcklig mark för sina verksamheter här.

- Vi trivs här, vi tycker inte det är roligt att bo i stan, 
nej, vi vill ingenstans, skrattar Hannah medan hon 
sprättar upp sömnen i en päls för att utforska hur hon 
kan återanvända den.

Hantverksträffarna i bygdegården i Forsnäs har under 
tiden växt och fler hantverksintresserade kvinnor har 
anslutit. Ulf Helle är enda mannen bland kvinnorna. 
Det var faktiskt på hans 50-årsfest som hantverksträf-
fen startade. Han hade bjudit in hela byn till festen, 
några kom och kvinnorna började prata om att träffas 
för att skapa.

– Vi alla tycker om att göra hantverk, så varför inte 
göra det tillsammans? Jag tycker att bygdegården här 
är ett fantastiskt fint ställe, berättar fransyskan Emelie 
Guegan.

TEXT och FOTO  Katja Güth Laitila, Luleå kommun

Britt-Marie Berg, Inga-Britt Johansson och Karin Antonsson (fr v) i Bjurådalens bygdegården i Forsnäs.

Hannah Kinnunen-Levy  sprättar upp 
sömnen i en päls för att utforska hur 
hon kan återanvända den till. Här 
tillsammans med Sanne Kouwenhoven 
och Rose-Marie Krekula.

För fler evenemang och aktiviteter följ
Bjurådalens bygdegårdsförening
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KOMMUN / AKTUELLT

Projektet och kommer att fortsätta arbeta med olika 
aktörer som tidigare fast med nya piloter.

I DigiBy har vi haft medverkan och testat piloter i olika 
orter i Norrbotten. I Luleå/Boden har vi testat mötes-
platsskärm i Niemisel, Gunnarsbyn, Unbyn/Avan med 
fler. Den handlar om att få ut information om vad som 
händer i bygden men också information från kommu-

nerna.

I DigiBy har det även testats ett digitalt lås i bagarstu-
gan i Brändön där tanken var att koppla ihop låset med 

en bokningssida. SMALL projektet kommer att fort-
sätta att hitta nya lösningar för att nå utveckling och 

samverkan i både Luleå och Boden kommun.

Vi kommer att dela med oss av de erfarenheter som vi 
fått från DigiBy som vi hoppas på ska stimulera olika 
aktörer att söka egna projekt som vi kan kroka arm 

med.

Preliminära datum

24 mars  
lunch Harads

21 april  
frukost Unbyn 

12 maj  
frukost Sörbyn

FORTSÄTTNINGSPROJEKT  
AV DIGIBY

Projektets mål är att skapa smarta, attraktiva, 
livskraftiga och hållbara landsbygder med hjälp 

av befintlig digital teknik. 

Projektets ambitioner är aktörssamverkan för 
att utveckla innovativa lösningar samt stimulera 
till arbetssätt där fler arbetar med nya metoder 
så som öppna innovationsprocesser. Baserat på 
involverade aktörers behov kommer fler samver-

kanspiloter att identifieras. 

Projektägare Luleå tekniska universitet,  
finansieras av ERUF, Region Norrbotten,  

Norrlands Navet

Medverkande Kommuner och bygder i  
Norrbotten och Västerbotten.

Målgrupper Företagsfrämjande aktörer Akademi 
och forskningsaktörer, Idéburna organisationer, 
Individer i regionen, Offentliga organisationer, 
Små och medelstora företag, Sociala företag

HYR UT DIN BOSTAD

FÖRSTUDIE  
BOSTADSBYGGANDE

Norra Sverige står inför en samhälls-
omställning som saknar motsvarighet i 

modern tid.  3000 nya bodensare på tre 
år, vi fixar det men vi behöver din hjälp. 

Genom att hyra ut en bostad kan du som 
bodensare vara med och bidra i den 

gröna samhällsomvandlingen. 

Bodens kommun avser att genomföra en 
förstudie för att utreda möjligheter att 

tillskapa förutsättningar för bostadsbyg-
gande i Överstbyn. I förstudien kommer 

även Gunnarsbyn och Sörbyn ingå. 
Arbetet planeras att genomföras under 

våren 2023. 

För mer info följ QR-koden  
eller surfa in på  
flyttatillboden.se/hyr-ut 
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AKTUELLT /  KOMMUN

Rusande elpriser innebär att fler än vanligt ser 
över möjliga sätt att spara energi på. Kommu-
nerna har Energi- och klimatrådgivare som är 

en typ av konsumentvägledare för energifrågor, 
svarar helt kostnadsfritt på dina frågor. Rådgiv-
ningen är till för alla, både allmänheten, företag 

och organisationer. De kan hjälpa dig med att 
spara energi, minska dina växthusgasutsläpp 

eller byta till förnybar energi. 

Energi- och klimatrådgivare 
Boden kommun  
Peter Nordmark  

peter.nordmark@boden.se  
0921-621 61 

Luleå kommun 
Caroline Forsberg 

energiradgivning@lulea.se 
0920-45 38 30

INTRESSERAD AV SOLCELLER? 
Båda kommunerna har en Solkarta som visar 

vilka tak eller vilka delar av tak som är lämpliga 
för solceller. Solkartan visar vilken solpotenti-
al just du har! Takytan är indelad i tre färger. 
Färgerna representerar olika kategorier som 

visar hur stor solinstrålningen är på olika delar 
av taket.  

Efter att i förstudien (2021) ha inventerat obebod-
da fastigheter i sammanlagt 60 byar i Råneå älvdal 
Luleå- och Boden kommun, samt Vitå älvdal i Luleå 
kommun, så noterades 550 husobjekt i varierande 
skick i inventeringen.

Under förstudien och nu i vårt fortsatta arbete, så har 
vi uppmärksammats en hel del i media och det har 
gett ringar på vattnet. Vi ser att fler kommuner gör 
liknande arbeten runt om i Sverige i samma ändamål, 
att inventera sina ”ödehus” i hopp om att locka nya 
invånare. Detta har varit till stor hjälp och i nätverk 
med andra kommuner har skapats. Bland annat janu-
ari gjorde vi studiebesök i Övertorneå kommun och 
hade där ett mycket givande möte med projektledare 
för Hej Hemby!, också ett kommun överskridande 
samverkansprojekt mellan Pajala och Övertorneå 
kommun som pågått i ett antal år och med planen att 
fortsätta.

Vår närmaste aktivitet i projektet är att kontaktat 
ägare till de tomma fastigheterna, detta gör vi genom 
ett brevutskick. Fastighetsägarna är de som är nyckel-
personerna i frågan och deras ställningstagande är till 
stor del avgörande. Vi planerar att innan sommaren 
bjuda in till informationsträffar samt workshops, så 
håll utkik på kommande inbjudningar!

Tänk om vi i vårt område fick väcka liv i de tomma hus 
som finns och ge nya invånare chansen att få flytta till 
våra fantastiska unika bygder!

Växa tillsammans II är ett kommunöverskridande 
projektet mellan Boden- och Luleå kommuner samt 
Råek (Råne älvdalsrådet i Gunnarsby församling  
ekonomiska förening) och medborgarkontoret Råneå.

Har du frågor? Kontakta: 

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 

VÄXA TILLSAMMANS II -   
GÅR IN I EN NYS FAS

ENERGIEFFEKTIVISERA  
DIN BOSTAD ELLER FÖRETAG

Besparing i procent per år:
• Tilläggsisolering ytterväggar 13 %
• Tilläggsisolering vind 10 %
• Byte till effektiva kranar 8 %

Fler tips på energimyndigheten.se

Tips



Skärtorsdag 
6/4    Lunchöppet 12-16 

Långfredag 
7/4    Lunchöppet 12-16
Middag: Kvällens 3-rätters 
445:- 17-22  

Påskafton 
8/4    Lunchöppet 12-16  
 Påskpub 18-00  
 
Påskdagen 
9/4    Påskbrunch 295:- 

Påskens bästa bord på Sörbyn Lodge! 

Mer info och bokning på sorbyn.se

Ge dig själv och dina närmaste en välförtjänt helhetsupplevelse i påsk. I gränslandet mellan 
kulturlandskap och vildmark dukar vi på Sörbyn Lodge upp utsökta måltider av råvaror som vi 
själva hämtar från naturens eget skafferi. 

Efter maten är det lätt att dröja sig kvar och bara njuta av lugnet, tystnaden och ett gnistrande 
vackert vinterlandskap. På påskafton finns dessutom anledning att dröja kvar lite längre – puben 
öppnar redan klockan 18.00. Kanske lika bra att slå till med en övernattning också? 

Öppettider i påsk
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Gudstjänster
Söndagar kl 16 i Gunnarsbyns kyrka
Notera särskilt dessa gudstjänster:

26 mars kl 16 Friluftsgudstjänst på Kosundsudden 
Våffelservering. Det går bra att komma med skoter.  
Luisa Landewall, Jonas Öberg

2 april kl 16 Musikgudstjänst  
Gunnarsbykören medverkar med sång och musik. 
Erik Ziewersson, Jonas Öberg

 

30 april kl 16 Musikgudstjänst 
Erik Ziewersson, Niklas Thornéus

Det händer i kyrkan

PÅSKEN 6-10 april
Skärtorsdag kl. 18.00 Skärtorsdagsmässa  

Erik Ziewersson, Jonas Öberg

Långfredag kl. 16.00 Långfredagsgudstjänst
Erik Ziewersson, Nina Walloschke

Påskdagen kl. 16.00 Påskdagsmässa
Erik Ziewersson, Jonas Öberg

Annandag påsk kl. 11.00 Mässa i Tallbergs kapell 
Anna Grenholm, Jonas Öberg

Påskpysselkväll 
Tisdag 4 april kl 18-20 i Församlingshemmet
Påskpyssel för barn och vuxna. Barn under 10 år är 
välkomna att pyssla tillsammans med vuxen. Pyssel och 
fika 30 kr/person, max 100 kr/familj. Ingen anmälan. 

Gunnarsbykören 
Tisdag 7, 14 och 21 mars kl 19-21 Övning i kyrkan 
Kören medverkar på kördagen i Överluleå kyrka den 25 
mars. Ledare: Jonas Öberg, 0921-775 93.

Familjemiddag  
Torsdag 23 mars kl 17 i Församlingshemmet 
Anmälan senast 21/3 via telefon eller sms till Suzanne 
Thörnäs, 076-773 76 01. Skriv namn + antal personer.  
  Det går också bra att mejla 
  suzanne.thornas@svenskakyrkan.se.

Skärtorsdag 
6/4    Lunchöppet 12-16 

Långfredag 
7/4    Lunchöppet 12-16
Middag: Kvällens 3-rätters 
445:- 17-22  

Påskafton 
8/4    Lunchöppet 12-16  
 Påskpub 18-00  
 
Påskdagen 
9/4    Påskbrunch 295:- 

Påskens bästa bord på Sörbyn Lodge! 

Mer info och bokning på sorbyn.se

Ge dig själv och dina närmaste en välförtjänt helhetsupplevelse i påsk. I gränslandet mellan 
kulturlandskap och vildmark dukar vi på Sörbyn Lodge upp utsökta måltider av råvaror som vi 
själva hämtar från naturens eget skafferi. 

Efter maten är det lätt att dröja sig kvar och bara njuta av lugnet, tystnaden och ett gnistrande 
vackert vinterlandskap. På påskafton finns dessutom anledning att dröja kvar lite längre – puben 
öppnar redan klockan 18.00. Kanske lika bra att slå till med en övernattning också? 

Öppettider i påsk

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. 

Bygghantverkaren i Norr AB är ett 
byggföretag som utför byggtjänster till 
företag, föreningar och privatpersoner

BBYGGYGG

I NORR ABI NORR AB
HHANANTTVVERKARENERKAREN

Nybyggnation  
Renoveringar    
Byggservice

Kalle Nurminen
070-334 44 75
bygghantverkareninorr@gmail.com
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Ny säsong i antågande – innebär flera nyheter

www.ranealven.seinfo@ranealven.se

TEXT Sven Norman, ordförande Degerselsbygdens Samfällighetsförening

När det nu börjar ljusna mer och mer för varje dag 
som går börjar vi i styrelsen för Degerselsbygdens 
samfällighetsförening planera för årets fiskesäsong. 
Nytt för i år är att fiskekort framöver kommer säljas 
online via Laxportalen.se eftersom Fiskekort.se kom-
mer läggas ner. Detta kommer gälla för alla typer av 
fiskekort, domännamnet till trots.

Vårt uppdrag i att förvalta fisket i Råneälvens övre 
delar innebär inte bara att se till att fisket i älven sker 
på ett hållbart sätt. Vi ska även verka för att pengar 
från fiskekortsförsäljning återgår till älven och oss 
som bor här i form av till exempel ökad tillgänglig-
het och trivsel. Därför har vi under 2022 iordnings-
ställt ny båtlämningsplats i Sundsnäs och bättrat på 
båtlämningsplatserna med flera gruslass i Valvträsk 
och Näset i Gunnarsbyträsket. Vi har även ordnat till 
vägen vid Kosundsudden med nytt grus. Under 2023 
kommer vi köra ut nya eldstäder och bänkar till ett 
flertal platser kring älven.

Förutom att arbeta med tillgänglighet kring älven vill 
vi arbeta aktivt med fiskevård. Därför bestämdes på 
det senaste styrelsemötet att vi till sommaren kommer 
bjuda in till en fiskevårdsdag, där vi tillsammans gör 
en insats för fisken och fisket i älven och där vi bjuder 
på fika och en lättare lunch. Om det faller väl ut och 

intresset finns så är det troligt att fiskevårdsdagen blir 
ett årligt återkommande event. I år kommer vi välja 
ut en plats där vi iordningsställer lekbottnar för öring 
med hjälp av den så kallade hartijokimetoden. Kort-
fattat går metoden ut på att arbeta med det material 
som finns i vattendraget och med speciella verktyg 
flytta större stenar och block och sålla fram precis 
den storlek på gruset som öringhonan behöver. Inga 
förkunskaper krävs och vill man så kan man följa med 
bara för att titta på och umgås.

Om du inte gör det redan, följ oss på vår facebooksida 
Råneälvens norra kortfiskeområde och håll utkik 
där eller på hemsidan ranealven.se för inbjudan till 
fiskevårdsdagen och annan information.

Avslutningsvis har vi goda nyheter för Abramsån, där 
organisationen Rewilding Sweden fått godkänt av 
Mark och miljödomstolen att restaurera vissa flott-
ledsrensade sträckor. Detta kommer bidra till bättre 
levnadsvillkor öringen, som i dagsläget är på väldigt 
låga nivåer i Råneälvens vattensystem jämfört med 
dess potential. Deras arbete kommer starta inom de 
närmsta åren och ska enligt tillståndet avslutas senast 
2026.
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@officialfallkniven

FallknivenSweden

Granatvägen 8
96143 Boden
0921-54422

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

Mått: 7 x 32 x 100 mm

DC4 - 244:-

F1 WOLF
Inget är så bra att det inte kan förbättras! För en tid sedan lanserade 
vi storsäljaren F1 med ett nytt laminerat specialstål VGWolf (VG7). 
Dessutom med vår nya smarta säkerhetsslida med dubbel låsning. 
Finns att köpa hos de flesta välsorterade jakt/outdooraffärer.

Besök www.fallkniven.com för mer information.

NYHET!

SPECIFIKATIONER:          F1 Wolf

Totallängd (mm)                   210
Bladlängd (mm)                     97          
Blad tjocklek (mm)               4,5
Vikt (endast kniv)                148 g
Bladprofil                           Convex
Stål                                          VG7 
Hårdhet (HRC)                        61
Handtagsmaterial         Thermorun
Slida                                       Zytel

F1nzWolf - 1765:-

www.fallkniven.com

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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Goda råd för 
ett värdefullt 
skogsägande 
Med planering av rätt åtgärder  
i rätt tid lägger du en bra grund  
för en god tillväxt, där din skog  
får möjlighet att växa som du vill. 

Ring Anders så hjälper han dig
073-029 40 21
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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

Varmt välkomna!  
önskar Personalen

Följ oss på Facebook 
www.gunnarsbylanthandel.se

TÄNK PÅ ATTHANDLALOKALTKOMPLETTERAI STAN

Sista fredagen 
varje månad:

5% rabatt  
på ett köp  
över 300kr  

Håll koll på  

veckans vara 

Bra priser! 

Gäller ej läkemedel,  
tobak, lotter,  

systembolaget

  

 

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

Kallelse årsstämma  
sön 26 mars kl. 18  Folkets Hus 
Dagordning enligt stadgarna.

Ons 15 mars kl. 19 
Konstfilm om Maija Isola (finska 

tygdesignaren bakom Marimekko)

Under miljöveckan 15-21 maj  
visas utställningen  

Pippi på fåglar

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

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 2023

50 :- enskild
150:- familj

Plusgiro: 482380-3
Swish: 123 286 11 10

Ange namn

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

 
Mittitjärnpremiär,  

se annonsering
för mer info

Niemisels 
intresseförening

Årsmöte 20 mars kl. 18.30 
 i Älvens hus

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 samlings- 
lokal 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 
Swish 123 489 72 60

Info och bokning: 
          Lena Bergdahl 070-396 59 81

             Håkan Landström 070-666 61 17 

Följ oss gärna!


