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Nyhetsbrev februari 2013 
Råneälvdalsrådet i Gunnarsbyns församling 

 

Glöm inte att läsa på 

Råeks hemsida om vad 

som är på gång i bygden! 
 

www.raek.nu 

Öppettider 

Råek/Servicepunkten: Måndag-fredag 09.00-14.00 

ÅVC: Måndag 10.00-19.00 Torsdag 07.00-16.00 

Distriktsvården: Tisdag 09.00-12.00 

 

Bli medlem i Råek! 

Ladda ned ansökan på www.raek.nu 

eller ring  Råek 0924-213 59 

 

Hälsningar från Gunnarsbyns hemtjänst 

Norrbacka – Gunnarsby hemtjänst består av elva undersköter-

skor/vårdbiträden. Vi är en liten grupp som innebär trygghet och 

kontinuitet för kunderna i vardagen. Varje kund har sin egen kon-

taktperson. Vi ser till ”hela människan” och arbetet planeras i 

största möjliga mån efter kundens önskemål. Städ återinförs          

1 mars 2013, vilket tidigare har varit ute på entreprenad.  

Personalen har utbildning och erfarenhet av arbetet och utför 

enklare sjukvård och ger personlig omsorg och service:  

 Ledsagning – t ex promenader 

 Stöd och hjälp med planering – t ex inhandling av matvaror 

 Enklare matlagning alt. matleverans från skolköket.  

 Personlig hygien och klädtvätt 

Vid frågor och funderingar: välkommen att kontakta                  

enhetschef Karin Lidström. Telefon: 0921-627 13                                       

Epost: karin.lidstrom@boden.se.  

 

 

 

 

Friskvårdsanläggningen VT-2013 

Medel gympa 

söndagar 19-20 

Cardio core 

fokus på mage/rygg 

onsdagar 18-19 

Lätt styrketräning 

måndagar 10-11 

 

 

Jenny Engström: 070-696 60 79 

Träningslokalen är obemannad men det finns 

möjlighet till rådgivning och instruktioner om 

träning med redskapen. 

Öppettider:               

söndag—torsdag  07-22 

fredag—lördag      07-20 

Behöver du hjälp                         

med snöskottning? 

Ring Råek 0924-213 59 

Vi önskar bilder på bygdens  

befolkning!                                  

Mejla oss Dina bilder på 

Dina nära & kära.   

justnu@raek.nu 

 

mailto:karin.lidström@boden.se


Bengt Engman, Gunnarsbyn och Lennart Deger-

man, Överstbyn hoppas att fler äldre bybor bör-

jar använda sig av Servicepunkten.  

- Ett bra exempel på ett ärende hos Service-

punkten är Lantbrevbäring, säger Bengt Eng-

man. När jag får hem en avi från Posten om att 

mitt beställda paket har kommit till Coop Forum 

i Boden, då ringer jag Servicepunkten och upp-

ger kollinumret samt mitt postnummer. Sedan 

får jag paketet levererat till dörren. Mycket be-

händigt! Andra ärenden hos Servicepunkten 

kan vara att få hjälp med att kontakta exempel-

vis Pensionsmyndigheten eller Statens tjänste-

pensionsverk, tipsar Engman.    

 

 

Berit Selberg, Valvträsk besöker Servicepunkten. Lisa Brusewitz tar 

emot och svarar på frågor.                                                                                                                                   

            Foto: Bodens kommuns bildarkiv/Alf Lindbergh 

Till Servicepunkten kan Du komma för att få hjälp 

med det mesta inom service på landsbygden. Service-

punkten hjälper Dig med:                                                                                         

- Hitta, fylla i och sända in blanketter/ansökningar till 

 kommunen och olika myndigheter                                                                         

- Få hjälp med att komma i kontakt med tjänstemän 

 på kommunen eller myndigheter                                                                         

- Lån av dator, internet, telefon och andra kontors-  

 relaterade tjänster                                                                                                 

- Möjlighet till att kopiera, skanna och skriva ut doku-

 ment, biljetter och information 

- Boka tid hos vårdcentral och andra vårdaktörer 

- Hjälp med att betala räkningar och andra e-tjänster 

- Möjlighet att låna enskilt mötesrum 

- Turistinformation: hitta till olika platser i Råne älvdal.  

 

Under hösten bjöd Råek på fika varje onsdag med syfte att mark-

nadsföra Servicepunkten men även lyssna på bygdens förslag på 

hur vi kan utveckla bygden. Tack för alla idéer! Råeks intention är 

att vidareutveckla förslagen. Har Du fler idéer? Låt oss veta!  

Välkomna till fortsatta fikastunder på Råek!        

Denna gång träffas vi 2:a onsdagen varje månad:  

13 februari      13 mars      10 april      8 maj      12 juni                                 

Kl. 10.00-14.00. Info på www.raek.nu 

 

Råeks idélåda! 

 


