
 
Vill Du ha hjälp  

med snöskottning  
i vinter? 

 

250 kr / timme                                          

 

info@raek.nu 

Nyhetsbrev oktober 2013 
Råneälvdalsrådet i Gunnarsbyns församling 

                 Söndag 20 oktober 19.00 Filmvisning: The Butler - Folkets Hus Gunnarsbyn 

Torsdag  24 oktober 17.00-19.00 Familjemiddag. Anmälan senast tisdag till pastorsexp. 0924 - 52770 eller 070 - 696 60 79 

Söndag 27 oktober 17.00  Filmvisning: Vi är bäst - Folkets Hus Gunnarsbyn 

Tisdag 29 oktober 13.00 Tisdagsträffen – för alla daglediga. 

Söndag 3 november 19.00 Filmvisning: Gravity - Folkets Hus Gunnarsbyn 

Söndag 10 november 17.00 Filmvisning: Lasse-Majas Detektivbyrå. - Folkets Hus Gunnarsbyn 

Söndag 10 november 18.00 Dansföreställning: Glesbygdsliv. GRATIS BUSS till Sagateatern i Boden  

Tisdag 12 oktober 13.00 Tisdagsträffen – för alla daglediga. 

Söndag 17 november 19.00 Filmvisning: Mig äger ingen - Folkets Hus Gunnarsbyn 

Torsdag 21 november 17.00-19.00 Familjemiddag. Anmälan senast tisdag till pastorsexp. 0924 - 52770 eller 070 - 696 60 79 

Söndag  24 november 17.00 Filmvisning: Turbo - Folkets Hus Gunnarsbyn 

Tisdag  26 november 13.00 Tisdagsträffen – för alla daglediga. 

Söndag 1 december 19.00 Filmvisning: Hungergames - Folkets Hus Gunnarsbyn 

Söndag  8 december 17.00 Filmvisning: Det regnar köttbullar 2 - Folkets Hus Gunnarsbyn 

Du behöver inte resa till Boden för enklare ärenden och 

tjänster. Servicepunkten hjälper Dig med blanketter 

och kontakt med kommun och myndigheter. Här får Du 

även hjälp med kopiering och utskrifter. Du kan låna 

dator och telefon. Välkommen! 

- ENKÄT - 

Hjälp oss att förbättra Servicepunkten!  

Var snäll och svara på följande frågor: 

1. Vilka tider vill Du kunna besöka Servicepunkten? 

2. Vad önskar Du att Servicepunkten ska hjälpa Dig med? 

  Ring 0924-213 59 eller mejla in enkätsvaren: info@raek.nu 

Tack för Din medverkan! 

 

Råek förmedlar information till hela bygden 
 

På Råeks hemsida www.raek.nu lägger vi upp 
bygdens händelser / evenemang / aktiviteter. 
 

Vi förmedlar även information via epost. 
 

Får Du ingen epost från Råek är det för att Du 
saknas i vårt epostregister. 
 

Mejla till info@raek.nu och ta del av bygdens 
aktiviteter! 

Vill Du köpa hantverk? Har Du hantverk till försäljning?  

På Råek säljer vi hantverk från bygden.  

Välkommen att handla eller lämna in nya alster!  

   NYTT PÅ ÅVC! 
Oöppnade konserver (surströmming)       DEPONI                              
Fönster med karm         särskild container 
Fjädermadrasser            särskild container 

SERVICEPUNKTEN finns till för Dig!  

   Öppettider: 

Servicepunkten måndag-torsdag  09.00-15.00 

   fredagar   09.00-14.00 

ÅVC   måndag   10.00-19.00       

   torsdag   07.00-16.00          

Distriktsvården tisdag    09.00-12.00 

http://www.raek.nu
mailto:info@raek.nu


 Förstudie om integration på landsbygden 

Förstudien om integration i Gunnarsby- och Niemiselområdet är avslutad. Syftet med förstudien var 
att utreda förutsättningarna att erbjuda utlandsfödda människor med uppehållstillstånd fast bostad 
i vårt område. Förstudien hade även som ambition att utarbeta en modell för integration på lands-
bygden för människor med uppehållstillstånd. 
 

Projektledarna Jenny Engström och Camilla Svanberg började förstudien med att förankra projektet 
i det lokala samhället genom att informera familjer, föreningar, kyrkan, näringslivet, kommunen, 
skolan m.m. Sedan undersöktes målgruppens behov av utbildning, arbete och kommunikation etc. 
Som avslutning ordnades en visningsresa. Två bussar med 101 personer från SFI i Boden kom och 
besökte Råne älvdal, bland annat fick deltagarna besöka Älvskolan och Kvarnå Friskola. Resultatet 
visar att det finns mycket goda förutsättningar för integration av målgruppen. Bostadssituationen i 
området visar att det finns möjlighet för målgruppen att finna bostad genom att hyra lägenhet eller 
hus. Förhoppningsvis uppföljs förstudien av ett verkställande projekt, där följande operativa mål 
belyses: 

 Etablera ”bostadsförmedling” för de tilltänkta bostäderna 
 Vaktmästartjänst kopplad till bostäderna 
 Bygga om eget hus för uthyrning 
 Hitta lösningar kring transportfrågan 
 Stöd för körkortsteori 
 Titta på arbetstillfällen 
 Språkpraktik 
 SFI, distansutbildning 
 Integrationsfrämjande aktiviteter 
 Kontaktpersoner/värdfamiljer i området  

Integration är en fråga om demokrati 
och mänskliga rättigheter 

Norrdans ger dansföreställningen GLESBYGDSLIV 
 

  Söndag 10 november kl. 18.00 
 

      Åk GRATISBUSS till Sagateatern i Boden! 
 

      Bussens färdrutt och ungefärliga hållplatstider: 
 

      16.50 – Valvträsk byagård     
      16.55 – Överstbyn, Hpl Nestors café 
      17.00 – Gunnarsbyn, Hpl Gunnarsby Livs 
      17.05 – Sörbyn, Hpl gamla Konsum  
      17.08 - Sundsnäs Hpl 
      17.15 - Nedre Flåsjön Hpl  
      17.40 – Ankomst Sagateatern 
 

Boka plats på bussen senast 4 november genom att ringa Servicepunkten Gunnarsbyn 0924-213 59 
eller mejla info@raek.nu.  
 

Biljetter till föreställningen ordnas via www.tickster.com eller Ticksters kundtjänst 0771 – 74 70 70. 
Biljettpris: Ordinarie 170 kr, Medlem (Scenpass) 130 kr, Pensionär 150 kr, Unga/studerande 130 kr.  
 

Om föreställningen: I glesbygden är det långa avstånd mellan människorna, men mänskliga          
relationer och närhet är fortfarande lika viktigt. Norrdans verkar och turnerar ständigt i den svenska 
glesbygden och kommer hösten 2013 ta fasta på just det. En laddad danskväll, om människans    
existens och behovet av att ansluta sig till varandra. Kvällen innehåller även MECHANICAL TRIO IN A 
HOT COUNTRY och MOST OF THE DAY I’M OUT av den prisbelönta israeliska duon Yossi Berg och 
Oded Graf. Det är en trio och en duo med mästerlig kroppslighet som nu omarbetas för Norrdans. 
Yossi och Oded är eftertraktade koreografer som utforskar teater, text och tal i sitt arbete och skap-
ar väldigt fysiska och gripande vackra verk. 
 

Ett samarbete mellan Bodens Teaterförening - En del av Riksteatern och Scenkonstbolaget 

 

mailto:info@raek.nu

