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Nyhetsbrev oktober 2012 
Råneälvdalsrådet i Gunnarsbyns församling 

Behöver du hjälp med snöskottning? 

Pris 250kr/tim inkl resa inom 1 mils radie.               

Bor du längre bort ring för prisuppgift. 

0924-213 59 

Viktigt - Föreningar - Viktigt 

Var snäll och meddela Råek när ni byter  

kontaktpersoner etc. Det är ibland svårt att 

nå er för information eller vidarebefordra 

uppgifter till andra som vill nå er. 

Samarbete Gunnarsbyn - Niemisel 

På årsmötet 2012 fick Råek uppdraget att jobba på 

ett förslag vad gäller samarbete mellan Gunnarsbyn 

och Niemisel. En arbetsgrupp har formats och jobbar 

aktivt med förslaget som kommer att presenteras på 

nästa årsmöte i maj 2013.  

För frågor och funderingar kontakta Bertil               

Degerlund 070-696 29 52 eller Tatiana Rynbäck 070- 

34 94 287 

Bredbandsprojektet  

Råek har genomfört en förstudie om bredband på 

landsbygden som blev en bra grund för fortsättningen 

av denna satsning. I dagsläget är Bodens kommun 

huvudman för bredbandsprojektet.  

Har Du frågor och funderingar kontakta Bert-Erik   

Vestermark telefon 0921-623 20. 

Kom och fika på Råek! 

För att kunna vidareutveckla Servicepunkten och fler sats-

ningar i vår bygd så önskar vi få fart på vår IDÈLÅDA.       

Dela gärna med Dig av Dina synpunkter och förslag på hur 

Råek kan bli bättre för bygden. 

Kom till Råek - sitt ned och ha en trevlig stund tillsammans 

med oss.  

Vi bjuder på fika! 

Onsdagar kl. 10.00-14.00  

med start 24/10 

Välkomna hälsar 

personalen på Råek! 

 

Råeks hemsida är  

uppdaterad! 

Där kan du läsa om vad 

som är på gång i bygden! 

www.raek.nu 

Bertil Degerlund är verksamhetsledare.                 

Ann-Christin Pretty sköter ekonomin.                    

Tatiana Rynbäck är personalansvarig.                  

Lisa Brusewitz tar hand om serviceärenden.         

Kenneth Strand är klippan på Återvinningscentralen.  

Råeks styrelse:   

Tatiana Rynbäck (ordf)                               

Mogens A Jacobsen (vice ordf)                    

Bertil Degerlund (verkst. led)                      

Jerry Larsson (led)                                    

Kenth Sundberg (led)                                  

Jenny A Eman (led)                                      

Per-Ulf Sandström (led)                                

Maria Degerman (suppl)                            

Anna Lidé (suppl)                                       

Hillevi Sandström (suppl)                               

Rakel Groth (adj) 

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 



  

  

 25 oktober 

 

 

17-19 

KOM IHÅG! 

 

Familjemiddag församlingshemmet 

Anmälan till pastorsexp senast 23/10 

på 52770 eller via sms 070-6966079 

 31 oktober 18.00 Styrelsemöte Råek 

 15 november 17-19 Familjemiddag församlingshemmet 

Anmälan till pastorsexp senast 13/11 

på 52770 eller via sms 070-6966079 

 15 november 19.00 Församlingskväll i musikens tecken 

 22 november 18.00 Råek inbjuder till BYGDEMÖTE i 

Lassbygården. ALLA VÄLKOMNA! 

   

 

 

Filmvisning: 

Söndag 21/10 kl. 19.00: Dokumentär om Palme 

Söndag 28/10 kl. 17.00: Madagaskar 3 

Söndag 4/11 kl. 19.00: Hypnotisören (datum ej bekräftat)  

Söndag 11/11 kl. 17.00: Modig 

Utställning: 

Vecka 46 (12/11-16/11): ”Mattemagi” 

Vecka 50 (10/12-14/12): ”De sista tanterna” 

Dessutom: 

Lördag 10/11 kl. 13.00-17.00: Speldag (sällskapsspel)  

Lördag 24/11 kl. 18.00: Tysk kulturkväll  

Detta händer i Folkets Hus! 

För mer info se Råeks hemsida: www.raek.nu 

Marit Engström går i pension och 

avslutar sin tjänst på Råek efter 

många trogna år. Dock kommer 

hon att vara Råek behjälplig fram 

till i vår.  

Valvträskfestivalen  21augusti 

Ett fantastiskt evenemang!        

För tredje året i rad anordnade 

Valvträsk byaförening denna 

mycket populära musikfest som 

lockade ca 1500 besökare.      

Artister i år var Bodens spelmän, 

Zacke, Movits! samt omåttligt  

populäre Timbuktu med sitt band 

Damn. 

Göran Persson 1 oktober 

Sveaskogs  o rdförande,     

Göran Persson gästade     

Folkets Hus och berättade om 

Sveaskogs roll inom turism- 

och landsbygdsutveckling. Vår 

nytillträdde landshövding i 

Norrbotten, Sven-Erik Öster-

berg, medverkade också. 

Aktuellt på Råek! 

ÅVC:  För att underlätta för transportörerna av 

vitvaror (spisar, tvättmaskiner)  så gjuter vi be-

tonggolv. Planeras vara klart i oktober. 

Statistik 2011:                                                  

Avfallsmängd: ca 270 000 ton.                       

Besökare: 2900 personer  

Servicepunkten: Ett av de viktigaste framstegen 

är ett samarbete med Landstinget, som innebär 

att patienter kan kontakta vården via Service-

punktens webkamera.  

Projekt på gång: Råek arbetar med en ansökan 

till Länsstyrelsen angående en förstudie till ett 

integrationsprojekt som planeras starta hösten 

2013. 

Gula huset (Storavägen 16): Huset kommer att 

rivas i höst. Beslut togs av styrelsen eftersom 

huset är i mycket dåligt skick. 

Blå huset (Klövervägen 10): Röjning har skett 

på tomten. Råek planerar framtida satsningar. 

Mer information längre fram.  

Gymmet: Tillsammans med Jennys Friskvård & 

Hälsa kommer vi under hösten att åtgärda ven-

tilationsproblemen. 

Lassbyforsen: Ett mycket välbesökt utflyktsmål 

för friluftsfiskare och campare. Gästerna har 

varit nöjda med Råeks skötsel av denna rast-

plats. 

 

Vi önskar bilder på bygdens befolkning! 

Mejla oss Dina bilder på Dina kära & nära. 

justnu@raek.nu 

Manusstopp för Just Nu är måndag 29 oktober 


