
 

 Meddela RÅEK när något är på gång!  
 

På hemsidan www.raek.nu publicerar vi         
bygdens händelser/evenemang/aktiviteter. 

 

Vi förmedlar även information via e-post. 
 

Mejla Din e-postadress till info@raek.nu   

ÅVC börjar med lördagsöppet 
2 maj kl. 08.00-12.00 

 

 

 Program: 

Kl. 18.00:  Vi bjuder på lasagne 

Ca. 18.30:  Årsstämman börjar  

Ca. 19.00:  Underhållning av musikerna  

  Fagervall Björkenvall 

Ca. 19.30: Vi avslutar med kaffe och kaka 

RÅEKs årsstämma 
 

Tisdag 5 maj kl. 18.00 
 

Restaurang Kallkällan i Sörbyn 
 

Alla medlemmar är välkomna! 
 

Är Du ännu inte medlem i RÅEK? 
 

Välkommen att lösa medlemskap på årsstämman  
eller betala in till bankgiro 5553-4382 

 

                  Engångsavgift: 100 kr privatperson 
 1000 kr företag/förening 

 

Ju fler medlemmar vi är, desto tyngre väger våra 
argument för utveckling av landsbygdens service! 

Uthyrning av släp 
 

Perfekt för flyttlasset,  
fjällresan eller vårrensningen! 
 
 

Mått:     Pris: 
Längd: 300 cm   300 kr/1-6 tim 
Bredd: 160 cm   500 kr/dygn 
Höjd:   125 cm   1500 kr/vecka 

Nyhetsbrev april 2015 
Råne älvdals rådet 

i Gunnarsby församling ek. förening 

önskar  

 Öppettider: 

Servicepunkten   

måndag-torsdag 09.00-15.00 

fredag 09.00-12.00 

Återvinningsmarknaden 

måndag 09.00-19.00 

tisdag-torsdag 09.00-14.00 

fredag 09.00-12.00 

Återvinningscentralen 

måndag 10.00-19.00 

torsdag  07.00-16.00 

lördag (maj-sept) 08.00-12.00 

Distriktsvården  

tisdag 09.00-12.00  

Sista måndagen varje månad 
håller Servicepunkten kvälls-

öppet till kl. 19.00.             

Välkommen!  

Nu drar det ihop sig för de 

ekologiska byaodlingarna i Råne älvdal! 

I dagsläget finns odlingsmark till förfogande i 

Överstbyn, Gunnarsbyn och Lassbyn.  

Är Du intresserad av att vara med och odla?     

Vill Du har mer information?                             

Kontakta RÅEK! 

Anmälan senast 29/4                                            
för att vi ska kunna beräkna mat 

VÄLKOMMEN! 

Upptaktsmöte  
Tisdag 12 maj kl. 18.30  

Församlingshemmet i 
Gunnarsbyn 

Foto: Jenny Maya Edlund 

 

Foto: Lena Leffler 

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


Exempel på saker Fixar’n hjälper till med: 

 Montera och kontrollera brandvarnare. 

 Kontrollera trygghetslarm och byte av batteri. 

 Ordna mattkanter och fästa sladdar. 

 Byta glödlampor, proppar, batterier, smörja lås, dörrar 

och liknande. 

 Hjälpa till att ta ner saker från höga skåp, hänga upp eller 

ta ner gardiner och rullgardiner. 

 Hänga upp tavlor, lufta element och flytta mindre möbler 

i bostaden. 

 Hämta och lämna saker i vinds- och källarförråd. 

 Sandning och lättare snöröjning vid farstukvist eller    

balkong. 

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

Fixar’n går tillsammans med Dig igenom Ditt hem och ser vilka risker som finns och vad som kan göras för att minska    fall-
risken. Du får även hjälp med inköp av material som behövs för att lösa problemet.  
 

Vår fixare Kenneth Strand hjälper Dig! Ring Servicepunkten 0924 - 213 59 

Fixar’n - i förebyggande syfte  

Exempel på saker Fixar’n inte hjälper till med: 

 Arbeten som kräver yrkeskunnig hantverkare, som EL 

och VVS. 

 Trädgårdsarbete och snöskottning. 

 Fönsterputsning. 

 Arbeten som normalt ingår i hemtjänst som till exempel 

städning, tvätt och matinköp. 

Vad kostar det? 

Om hjälpen tar kortare tid än 30 minuter kostar det ingen-

ting. Om hjälpen tar längre tid, så betalar Du 75 kronor per 

påbörjad timme. 

 Betalning sker genom faktura 

Detta gäller för närvarande endast boende i Bodens kommun.                    

Bor Du i Luleå kommun kontaktar Du Råneå Fixar’n 0924-575 73. 

Presenttips! Ekologiska hudvårds-
produkter från det familjeägda Jokk-
mokksföretaget   c/o GERD,   base-
rade på bärfröoljor från blåbär, 
hjortron och lingon från svenska 
Lappland.   

Nu har vi även deras deodorant - fri 
från aluminiumklorid, paraben och 
alkohol. Rekommenderas! 

 
Välkommen till  

Återvinningsmarknaden! 

 

 

Ingång runt hörnet till höger 

Öppettider: 

Måndag  09.00-19.00 

tisdag-torsdag 09.00-14.00 

fredag  09.00-12.00 


