
 

info@raek.nu 

 

Måndag 28 april 09.00-19.00 Kvällsöppet på Servicepunkten 

Onsdag Valborgsmässoafton 16.30 Pizza och majbrasa i Bjurådalens Bygdegård i Forsnäs 

Onsdag Valborgsmässoafton 18.00 Majbrasa i Sörbyn 

Onsdag Valborgsmässoafton 18.00 Majbrasa i Valvträsk  

Onsdag Valborgsmässoafton 19.00 Majbrasa i Överstbyn 

Onsdag 

Lördag 

Valborg   

3 maj 

20.00 

08.00-12.00 

Majbrasa i Niemisel 

Återvinningscentralen börjar med lördagsöppet 

Tisdag 13 maj 18.30 RÅEKs årsstämma i Sörbyns Hembygdsgård  

Lördag 24 maj 08.00-12.00 Återvinningscentralen firar 10-årsjubileum!  

Du behöver inte resa till Boden för enklare   

ärenden och tjänster. Servicepunkten hjälper Dig 

med turistinformation, blanketter och kontakt 

med kommun och myndigheter. Här får Du även 

hjälp med kopiering och utskrifter och 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! 

 

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 till info@raek.nu   

SERVICEPUNKTEN  

finns till för Dig! 

www.visitraneriver.com 

Facebooksidan VISIT Råne River informerar om vad 
som händer i Råne älvdal och är en viktig plattform 
för turistnäringen samt de boende i älvdalen.  
 

Hjälp till att etablera Råne älvdal som destination 
- gilla VISIT Råne River på facebook! 

 

            Vi bjuder på fika från kl. 16.   

                 

            

 

 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 
 

Ring Servicepunkten 0924-213 59  

 NYHET! Sista måndagen varje månad håller 
Servicepunkten kvällsöppet! Kl. 09-19 

 

Vi bjuder på fika från kl. 16. Välkommen in!  

 Öppettider: 
 

Servicepunkten  måndag-torsdag 09.00-15.00 
 fredag 09.00-12.00 
 

ÅVC måndag 10.00-19.00 
 torsdag  07.00-16.00 
 lördag (maj-sept) 08.00-12.00 
 

Distriktsvården tisdag 09.00-12.00 

 

Nyhetsbrev april/maj 2014 
Råne älvdals rådet 

i Gunnarsby församling ekonomiska förening 

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


 Vill Du ha hjälp med gräsklippning i sommar? 
Pris: 235 kr/timme med rutavdrag. Ordinarie timpris är 470 kr. 

Vill Du att vi sköter Din gräsmatta  hela sommaren?  

Ring Servicepunkten 0924-213 59 för sommaravtal.  

Exempel på saker Fixaren 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. 

Fixaren 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.  
 

Fixaren går tillsammans med Dig igenom Ditt hem och ser vilka risker som finns och vad som kan göras för att minska    
fallrisken. 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 - ny tjänst vid Servicepunkten!  

Exempel på saker Fixaren 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 

 

 

Kom och fira med oss! 
 

Lördagen 24 maj kl. 08.00-12.00 
 

Vi bjuder på fairtrade-fika. 
 

Försäljning av återbruk. 
 

Välkommen! 
 

 

ÅVC börjar med lördagsöppet 
3 maj kl. 08.00-12.00 

 

ÅVC FIRAR 10 ÅR! 

RÅEKs årsstämma 
 

Tisdag 13 maj kl. 18.30 
 

i Sörbyns Hembygdsgård 
 

Alla medlemmar välkomna 
 

Vi bjuder på palt! 
 

Är Du ännu inte medlem i RÅEK? 
 

Välkommen att lösa medlemskap  
på årsstämman! 

 

Du kan även ladda ned ansökan på 
www.raek.nu eller ring 0924-213 59 

 
 

Engångsavgift endast 100 kr 

önskar  

Detta gäller för närvarande endast boende i Bodens kommun.                    

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