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Annonspriser: (kr inkl moms)  

 

Storlek   Företag/Privat    Ideell fören. 

1/1     1 900               1200 

1/2     1 200  800 

1/4       700  500 

1/8       500  300 

 

Föreningssida sista sidan 1/16:  

125 kr/gång eller 400kr/kalenderår  

 

Ansvarig utgivare: Råek/Efik/RutAB 

 

Upplaga: ca 800 ex utdelas gratis till 

hushåll i Gunnarsby– och Niemisel-

området. 

 

Viktiga webbsidor: 

www.raek.nu  

www.niemisel.lulea.se 

www.ranealvdalutveckling.se 

www.kvarnafriskola.se 

Prenumerera på Just Nu:  

150 kr/år eller 40 kr/nr 

 

Info & Annonsbokning: 

0924-213 59 eller justnu@raek.nu       

 

Prel. utgivningsplan 2013: 4 ggr/år  

3 mars, 26 maj, 15 september och   

24 november. 

Nästa manusstopp  

29 april 2013 

 

A llmänheten måste få djupare 
förståelse för vikten av att utveckla 
de gröna näringar som jord och 
skogsbruk innebär. Med hjälp av 
fotosyntesen så förbättrar vi klima-
tet och samtidigt skapas stora eko-
nomiska resurser i samhället. För 
oss små skogsägare är det svårt att 
förstå den politiska diskussionen 
som inte stöttar Sveriges baspro-
duktion, vilken består av skog, 
jordbruk, malm och kraft. Dessa 
näringsgrenar bär svensk ekonomi 
i grunden och är en förutsättning 
för god nationell ekonomi. De ger 
resurser till samhället och borgar 
för god miljö, hälsa och ekonomisk 
levnadsstandard. Baserat på denna 
goda ekonomi kan många arbets-
tillfällen skapas inom servicenä-
ringar. 
 

Jag besökte nyligen Nordamerika 
och där kan man tydligt se vad som 
händer när en basproduktion som 
skapar ett mervärde i samhället 
flyttar ut.  Samhället dör! I en av 
favoritstäderna Buffalo i delstaten 
New York står hälften av byggna-
derna i stadens centrum tomma 
och gardinerna vajar för vinden i 
trasiga fönster och detta i relativt 
moderna höghus. Tidigare var sta-
den ett industriellt centrum med 
jordbruk, logistik och stålindustri 
etc. Idag när man ställer frågan vad 
de lever av kommer svaret: univer-
sitetet och hockeylaget. Trovär-
digt? Hållbart? 
 

Vi i Sverige måste värna vår bas-
produktion så långt det är möjligt 
och jag ägnar mig i denna ledare åt 
den viktigaste näringen ur nationell 
synpunkt, nämligen skogen. 
 

Skogen är den grönaste näring 
man kan tänka sig och påminner 
om grisen Särimner i den fornnor-
diska mytologin som man åt upp 
varje dag och dagen efter fanns 
den att äta igen. Den svenska sko-
gen tillväxer mer än vad vi skördar. 
Virkesförrådet ökar eftersom foto-
syntesen som driver tillväxten ver-
kar allt snabbare tack vare bättre 
kunskap, skötsel och teknik. Det 
samlade exportvärdet från skogen 
för 2011 uppgick till ca 127 miljar-
der kronor. Inkluderar man samt-
liga värden, som inhemsk förbruk-
ning, bioenergi, följd sysselsättning 
så uppgår skogproduktionens 
värde till flera hundra miljarder 
kronor. Dessutom är produktionen 
resultatet av en uthållig skog-
skötsel som de svenska markägar-
na sköter mycket bra. Denna fina 
skötsel innebär också att vi ur miljö
- och biodiversitets synpunkt tar 
ett ansvar för att produktionen inte 
sker på annat håll i världen där 
man inte tar samma hållbarhetsan-
svar. Klimatprojektet i Övertorneå, 
ABCD, visar också hur svenskt 
skogsbruk kan erbjuda ett kraftigt 
bidrag till att minska den annars 
negativa klimatutvecklingen. 
 

Eftersom vi lever i en konkurrens-
situation på världsmarknaden är 
det oerhört viktigt att svensk poli-
tik utformas på ett sådant sätt att 
svensk skogsindustri får möjlighet 
att konkurrera på bästa möjliga 
villkor. Höjd bränsleskatt, kilome-
terskatt, svaveldirektiv för sjöfar-
ten, gödselskatt, äganderättsfrågor 
är exempel på områden som men-
ligt kan påverka skogsproduktion-
ens möjligheter att konkurrera på 
världsmarknaden.  

Politiken måste ge näringen spel-
regler och villkor som är konkur-
rensneutrala med omvärlden, sam-
tidigt som det måste skapas ett 
incitament för skogsägaren att 
aktivare bruka sin skog. Industrin 
måste vara snabbare i en omställ-
ning till nya produkter som i fram-
tiden härrör från skogsproduktion, 
exempelvis textilfibrer, plast från 
skogsråvara, flytande biobränslen, 
bioenergi, handel med utsläpps-
rätter etc. Hanterar vi den viktiga 
skogsproduktionen på rätt sätt 
finns en potential att både öka 
exportvärdet och att skapa ett mil-
jövänligare och grönare samhälle, 
både i Sverige och i länderna som 
vi exporterar till. Här har politiken 
en viktig roll att stötta den kom-
mande strukturomvandlingen. 
 

Baserat på våra naturliga förutsätt-
ningar med de gröna näringarna 
som bas kan vi också i det lokala 
samhället utveckla näringar som 
skapar en positiv utveckling i våra 
bygder. Råneå älvdal har fantas-
tiska sådana förutsättningar för 
jord- och skogsbruk, besöksnäring, 
vård och omsorg etc. Främst av allt 
har vi en naturlig förutsättning i 
engagerade människor som kan 
skapa vår framtid. 
 

Med hopp om en positiv utveckling 
baserat på hårt arbete och  
engagemang. 
 
Nils-Olov  
Lindfors 

Naturliga förutsättningar som utvecklar Sverige och Råneå älvdal 
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 4-17 mars  Utställning: Tove Jansson och Mumintrollen ”En egen värld” i Folkets Hus, Gunnarsbyn 

Tisdag 5 mars 13.00 Tisdagsträffen – för alla daglediga. Församlingshemmet. SPRF-kören sjunger. Lunch 40:- 

Onsdag 13 mars 10.00-14.00 Råek bjuder på fika! Alla välkomna! 

Torsdag 14 mars 17.00-19.00 Familjemiddag. Anmälan senast tisdag till pastorsexp. 52770 eller 070-696 60 79 

Fredag 15 mars 10.00 Skolkonsert med orgeleleverna + C-A Markström & Anna Karlsson 

Lördag 16 mars 18.00 Festivalkonsert med orgeleleverna 

Söndag 17 mars 11.00 Festlig familjegudstjänst, orgeleleverna och barnkören Najs vojs 

Söndag 17 mars 19.00 Filmvisning i Folkets Hus, Gunnarsbyn: ”Små citroner gula” (sista analoga föreställningen) 

Tisdag 19 mars 13.00 Tisdagsträffen – för alla daglediga. Programinfo ges i Predikoturen i dagstidningarna. 

Torsdag  21 mars 18.00 Medlemsmöte Råek med middag. Överstbyns Byagård. Alla välkomna! Kom och bli medlem i Råek! 

Fredag 22 mars 19.00 Panikteatern presenterar: ”Tid för avgång” i Folkets Hus, Gunnarsbyn 

Söndag 24 mars 10.00 Råneälvdalsloppet www.ranealvdalsloppet.se 

Söndag 24 mars 12.00 Skotergudstjänst vid Aurora Safari Camp. Skotertaxi från Lassbyns hembygdsgård. 

Tisdag 2 april 13.00 Tisdagsträffen – för alla daglediga. Programinfo ges i Predikoturen i dagstidningarna. 

Tisdag 2 april 19.00 Show med ”Carl-Erik Törn och showgruppen” i Folkets Hus, Gunnarsbyn 

Onsdag 10 april 10.00-14.00 Råek bjuder på fika! Alla välkomna! 

Torsdag 11 april 17.00-19.00 Familjemiddag. Anmälan senast tisdag till pastorsexp. 52770 eller 070-696 60 79 

Tisdag 16 april 13.00 Tisdagsträffen – för alla daglediga. Programinfo ges i Predikoturen i dagstidningarna. 

Måndag 29 april 18.00 Cirkus Elvira presenterar: ”Daff-Daff får besök” i Folkets Hus, Gunnarsbyn 

Vecka 19 datum oklart  Roland Cedermark, Sveriges mest kände dragspelare, gästar Folkets Hus i Gunnarsbyn 

Onsdag 8 maj 10.00-14.00 Råek bjuder på fika! Alla välkomna! 

Tisdag 14 maj 13.00 Tisdagsträffen – för alla daglediga. Programinfo ges i Predikoturen i dagstidningarna. 

Torsdag 16 maj  17.00-19.00 Familjemiddag. Anmälan senast tisdag till pastorsexp. 52770 eller 070-696 60 79 

 
 

Norrbacka–Gunnarsby hemtjänst  
 

består av elva undersköterskor/vårdbiträden. Vi är en liten 
grupp som innebär trygghet och kontinuitet för kunderna i 
vardagen. Varje kund har sin egen kontaktperson. 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 

 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 enhetchef 
Karin Lidström telefon 0921-627 13   karin.lidstrom@boden.se  

Råek är en medlemsägd ekonomisk förening med     
bygdens utveckling som huvudmål. Föreningen består av 
ca 380 andelsägare.  
 

Vår vision är att skapa samverkan mellan bygdens    
invånare, företag, föreningar och offentlig sektor.            
Vi vill förbättra servicen, skapa nya arbetstillfällen och 
öka inflyttningen. 

 

När: torsdag 21 mars kl. 18.00  
 

Var: i Överstbyns Byagård 
 

 Information och diskussion om arbetet med  
 ”En bygd” för ökad livskvalitet i Gunnarsbyn/  
 Niemiselsområdet 

 

Vi bjuder på middag! 
 

Alla är välkomna!  
 

Kom och passa på att betala medlemskap i Råek!          
Vi har en blygsam engångsavgift: 100 kr/privat person. 
 

Ju fler vi är, desto tyngre väger våra argument mot 
minskning av landsbygdens service.  
 

För mer info: www.raek.nu 

Bli medlem Du också! 

Råek inbjuder till medlemsmöte  

mailto:karin.lidström@boden.se
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I december 2012 hade Kvarnå Friskola och Älvskolan ett 
gemensamt projekt: ett juläventyr i skogarna kring Niemisel. 
Barnen skulle hjälpa Tomtemor att hitta Tomtefar eftersom 
Julifaxen hade fångat honom. Älvskolans förskoleklass t.o.m. 
år 6 åkte till Kvarnå Friskola för att hjälpas åt med uppdraget.  
 

I Niemisel samlades vi på skolan och började dagen med 
kompisövningar ute på skolgården. Sedan åt vi lunch som 
kokerskorna Mona från Älvskolan och Linda från Kvarnå la-
gade. Efter det gick barnen gruppvis till skogen där de hjälpte  
 
 

Tomtemor, Tomtenissen, Lucian, Pepparkaksgumman och 
Rudolf med olika uppgifter. Vi såg även en skymt av Julifaxen 
men den försvann så fort barnen sjöng julsånger. Julifaxen 
hatar nämligen allt med julen. 
 

Till slut blev Tomtefar räddad och barnen kunde återvända till 
skolan där det bjöds på fika. Vi hade en mycket trevlig och 
mysig dag. 
 

Ett stort tack till alla som medverkade. Ett extra stort tack till 
alla fantastiska barn och ungdomar som finns här i bygden! 
 

         /Tuula Tallus 

Pepparkaksgumman Lucian 

Kompisövningar 

Till slut blev Tomtefar räddad Rudolf 

Tomtemor 
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Agrocenter i Råne älvdal AB 
Trots att projektet ”Röj upp - del 2” har avslutats så 
pågår det full aktivitet i bolaget. Den nya projektansök-
ningen har filats på och lämnats in till Länsstyrelsen i 
Luleå och efter en viss tids väntan fick vi i slutet av ja-
nuari månad ett positivt besked - vår projektansökan 
om en förstudie för de två spåren: ”Djurhållning och 
köttproduktion” och ”Grön omsorg, friskvård och 
hälsa” har beviljats. 
 

Projektet finansieras till 70 % med projektmedel och till 
30 % med offentlig medfinansiering, där Boden och 
Luleå kommun har gått in som medfinansiärer.         
Den totala projektbudgeten är 720 200 kr. Projektet 
startade i februari och ska vara avslutat senast i       
september 2013. 
 

Detta innebär att bolaget kommer ha tillfälle att grund-
ligt undersöka möjligheterna för Agrocenter i Råne 
älvdal AB att erbjuda olika grupper av människor med 
särskilda behov en meningsfull sysselsättning i lantlig 
miljö, och även kunna undersöka möjligheterna för en 
småskalig djurhållning och köttproduktion i Råne älv-
dal. 
 

Projektledare för de två spåren blir Sandra Fahlesson 
från Lassbyn och Mette Gilså, Niemisel. Sandra ska leda 
förundersökningen om Grön omsorg. Hon har jobbat 
många år inom habiliteringen i Piteå, Umeå, Göteborg 
och Luleå. Hon har ett stort djurintresse och har bland 
annat genomfört ett projekt i Göteborg där de kombi-
nerade socialt och psykiskt utsatta gymnasieungdomar 
tillsammans med hästar - med gott resultat.  Sandra 
har även gått LRF:s kurs om Grön Omsorg och läst till 
aktiveringspedagog i Göteborg med inriktning mot re-
habilitering.  
 

Mette (undertecknad) ska leda spåret om djurhållning 
och köttproduktion. Jag har jobbat många år som djur-
skötare på olika gårdar och sedan tjugo år haft djur 
hemma för ”husbehov”. Jag har även varit projektle-
dare för de båda föregående projekten; ”Röj upp 1 och 
2” som handlade om att öppna upp igenväxta landskap 
med hjälp av betesdjur.  
 

Som avslutning kan jag meddela att den 16 april blir 
det årsstämma där aktieägarna i Agrocenter i Råne 
älvdal AB bjuds in till Lassbyn för att tala om bolagets 
framtid och framfart – mer information kommer ut via 
mail till berörda. 
 

P. S – Kolla in vad som händer i bolaget och ”gilla” oss - 
”Agrocenter i Råne älvdal” på Facebook! 
 

           Text: Mette Gilså 

En ovanligt liten men tapper skara av styrelsen för Agrocenter i 

Råne älvdal AB på möte i Lassbyn januari 2013. Rakel Groth, 

Mette Gilså och Anna-Lena Lindberg Andersson.                                                                      

             Fotograf: Sandra Fahlesson  

Nina Larsson, Peter Nilsson med barnen Fanny och 
Sebastian Larsson har flyttat till Östimark i Niemisel. 

Eva Lundmark har flyttat till Gunnarsbyn, där hon 
sysselsätter sig med att tillverka vackra tennarmband. 
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Information från ErikslundsInformation från ErikslundsInformation från Erikslunds---   och Björknäs och Björknäs och Björknäs    

Hälsocentraler i samarbete med Servicepunkten Hälsocentraler i samarbete med Servicepunkten Hälsocentraler i samarbete med Servicepunkten    

   

---   vi erbjuder vård och service nära Digvi erbjuder vård och service nära Digvi erbjuder vård och service nära Dig   

   
 

Projektet ”lokala servicelösningar” ger Dig möjligheten att via video-

teknik träffa Din distriktsläkare. Detta innebär att Du sparar tid och 

flera mils resa. I dagsläget är besöket kostnadsfritt.  

 

Via datorn kan Du och distriktsläkaren tillsammans titta på provsvar 

och medicinlista. Tekniken möjliggör även bedömningar av exem-

pelvis bensår.  

 

Du behöver inte ha någon som helst datakunskap. Personalen på 

Servicepunkten sköter allt det tekniska och finns tillgänglig under 

besöket. Viktigt för Dig att veta är att personalen har sekretess.  

 

Tillhör Du Erikslund kontakta mottagningssköterskan på telefon 

0921-130 45 för bokning av ett videomöte. Mottagning i Gunnars-

byn tisdagar kl. 09.00-12.00 telefon 0924-210 59.  

 

Tillhör Du Björknäs kontakta mottagningssköterskan på telefon 

0921-109 06 för bokning av ett videomöte. 

  

Bokning kan även ske med Din läkare på dennes telefontid. 
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...Helga Maria Degerman i Gunnars-
byn som är bygdens äldsta invånare 
och som fyller 102 år den 5 mars. 
Varma gratulationer från hela bygden! 
 

Helga växte upp i Överstbyn tillsam-
mans med fem syskon. Till Gunnars-
byn flyttade hon 1935 med sin make 
Helge Degerman. De byggde det röda 
huset mittemot församlingshemmet, 
där hon fortfarande bor. Helga har tre 
barn, sex barnbarn och åtta barnbarns-
barn. 
 

Helga berättar att hon tidigt försörjde 
sig som piga. Vid ett tillfälle skurade 
hon det gamla gula boningshuset och 
ladugården i Östiheda (i Överstbyn) 
och tjänade 1 krona om dagen.  

 
– Jag arbetade elva dagar i sträck och 
fick ihop elva kronor, berättar Helga.  
 

Hon har arbetat som biträde till kokers-
kan i barnbespisningen i den gamla 
skolan i Gunnarsbyn, som då hade 
över hundra barn. Hon bakade även 
tunnbröd i bagarstugorna och tjänade 
1,50 kronor om dagen. Mest har hon 
arbetat som sömmerska. Helga berät-
tar att hon även har virkat mycket, 
framför allt sängöverkast. Hon har haft 
beställningar på överkast som varit 150 
x 150 cm.  
– Men nu strejkar händerna, säger 
Helga och ger mig sina rynkiga men 
väldigt lena händer. 
 

Två världskrig har hon upplevt. Hur 
märkte du av krigen? 
– Min mor hade dött i lungsot och min 
far var ensam med oss fem barn. Han 
blev vid ett tillfälle skyldig 200 riksdaler. 
Då kom kronofogden och ville ta ifrån 
oss vår ko, vilket var en katastrof för vi 
behövde mjölken. Då låtsasköpte vår 
granne kon för att vi skulle få behålla 
den.  
 

Hon har varit änka i 60 år. Hon var 
bara 42 år när hennes man dog i söm-
nen påskaftonen 1953.  
 

 
– Då fortsatte jag att arbeta i bagar-
stugorna och skurade i församlings-
hemmet. Jag fick även hjälp av mina 
fina barn. 
 

Vad är tricket för att kunna leva i över 
hundra år?  
– Jag har ätit mycket fisk. Vi köpte 
fjärdingar som är en trätunna med salt 
strömming. Jag har även cyklat myck-
et. Jag cyklade till Råneå för att klippa 
mina långa flätor. En gång cyklade jag 
till Pålkem för att sy klänningar. Jag 
övernattade i Flakaberg, där jag hade 
bekanta. Till Flakaberg fanns på den 
tiden ingen väg, bara en gångstig. 
 

Hur länge kommer du att leva Helga? 
– Tills jag blir 105, svarar Helga med 
ett skratt. En gång spådde jag mig hos 
en spåkärring. På den tiden kom spå-
kärringarna ridande på häst och spåd-
de i händerna. Jag och två väninnor 
gick dit. För mig berättade spåkärring-
en att jag skulle leva till 105 år. Till dem 
sa hon att de skulle leva tills de blev 66
-70 år. Det stämde, de dog i den åldern 
båda två.  
 
 
/Text och foto: Lisa Brusewitz 

 

 

 

Besök via videoteknik är möjligt vardagar kl. 10.00–14.00.  
 

Tveka inte att kontakta oss om Du är intresserad eller behöver  

mer information. 

Välkommen! 
 

Servicepunkt Gunnarsbyn  

Hallonvägen 15 (Industrihuset) 

0924-211 01 
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Full fart på Malmens väg 
 
Skoterleden Malmens Väg från Strömsund i Råneå 
till Gällivare är nu öppnad för säsongen. Genom de 
arbeten som utförts under hösten har en tydlig   
standardhöjning skett. Svåra passager har förbätt-
rats, befintliga broar reparerats, nya anlagts och  
omfattande röjningar har genomförts. Vid Spiken-
Furudal har två nya bakvalar med tillhörande eldplat-
ser byggts. 
 
Råneälvdal Utveckling AB ansvarar för drift av leden 
inom Bodens kommun och från Bodens kommun-
gräns upp till Nattavara. Arbetet har vi upphandlat av 
ett lokalt företag. Övriga delar av leden sköts av   
respektive kommun. 

Grundtrampning Malmens väg vid Spiken        

Rastplats vid Spiken under uppförande Brobygge vid Blåkölbäcken  

 

Söndagen den 24 mars 2013 
 

Sträckningen går efter Malmens väg  
Flytande start 10.00-11.00 

i Gunnarsbyn, Niemisel och Böle 
Målet är idrottsplatsen i Råneå 

 

Välj mellan skate eller klassisk stil  
Sträckorna är 42 km, 24 km och 10 km. 

 

Både motionärer och elitåkare är välkomna! 
 

anmälan@ranealvdalsoppet.se 
 

För mer info: www.ranealvdalsoppet.se 

Foto: Fredrik Broman 
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I PRO Niemisel finns det många aktiva och vetgiriga    
medlemmar som vill förkovra sig i Datorns mysterier.  
 

Till årets första cirkel “Data” kommer elva deltagare med 
sina bärbara datorer, öppnar datorn och tar fram ett       
dokument, för att sedan lägga in “tabbar” och göra en lista. 

Inga-Britt och Birgitta hjälper varandra 

Esbjörn, Stellan och Tore lär sig göra “tabbar”  

Sylvia får hjälp av Ingrid, Karin tittar på 

Två föreningar blir en? 
 

Här kommer information om vad NAIK (Niemisels 
allmänna idrottsklubb) och NSFF (Niemisels skoter 
och fritidsförening) har för gemensamma framtids-
planer. Mellan dessa två föreningar har det på   
styrelsenivå förts diskussioner om en eventuell 
sammanslagning. Detta på grund av att det idag är 
svårt att hitta energi och ork till att driva två      
föreningar med alla dess intressen.  
 

Som många kanske vet har dessa två föreningar 
tidigare varit en förening och nu finns det på     
förslag att slå ihop föreningarna igen. Eftersom vi 
har många gemensamma intressen, tror vi att en 
sammanslagning skulle göra oss starkare, än vad 
vi idag är som två.  
 

Årsmöten kommer under våren att hållas i båda       
föreningarna och där ämnar vi ta beslut i frågan. 
Mer information om årsmötet och mötesdatum 
kommer senare.  

 

Väl mött hälsar NAIK och NSFF 

Fixade Busskur för skolbarnen 
 
I oktober så ordnade byborna i Niemisel en       
busskur vid Niemisels station. Detta för att skol-
barn och andra resenärer med buss ska ha en plats 
att vara på innan bussen kommer. Människor ställ-
de upp på ideell basis med handkraft och traktorer 
 

Ett stort tack till alla hälsar barnen. Kent Lund-
mark, Stadins Glas, Efik och Trafikverket var också 
delaktiga.  
 

Personerna på bilden är från vänster: Lars Riström, 
Håkan Olofsson, Michael Eriksson och Jerry      
Larsson. 

Koncentrerad Hedvig 
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Vi arbetar för att bevara och förmedla kunskaper om hembyg-
dens kultur- och naturarv. Vi hyr ut en lokal med modern utrust-
ning för konferenser och seminarier och som är utrustad med 
modern teknik för föredrag.  
 

Lokalen har 80 sittplatser och kan även hyras till fester. I lokalen 
finns en populär loppis och utomhus finns en grillplats med  
utsikt mot Avan. Besök vårt hembygdsmuseum med olika 
bruksföremål. Eftersom det är en gammal skola har även gamla 
skolbänkar och ett stort antal planscher bevarats.  
 

Ungefär en gång i månaden serverar vi mat av typen pizza, palt 
och pajer till ett mycket rimligt pris. Välkommen! 

-   

 

När: 14 mars 2013  
Var: Folkets Hus i Gunnarsbyn 
 

Konferens där du möter personer från       
föreningar och företag som jobbar med lokal 
utveckling.  
 

Du träffar finansiärer som vill satsa på att 
hela landet ska leva, forskare som tagit fram 
nya kunskaper och politiker som söker efter 
lösningarna. 

Anmälan till:  
www.lokalekonomidagarna.se 

 
 

Du har möjlighet att delta i en workshop   
kvällen innan om hur er bygd får del av in-
komsterna om det byggs vindkraft i området. 
13 mars kl. 16.30-21.00 i Sörbyn Turism & 
Konferens. Kostnadsfri.  
Anmälan: cissi.andersson@helasverige.se 
 

 
 

 

 

09.30 Fika och incheckning 
 

Introduktion till lokal ekonomi 
 

Vad är lokal ekonomi? Ylva Lundkvist (Hela 
Sverige ska leva) 

 

Så jobbar kommunerna för lokala ekono-
mier 

 

Goda lokalekonomiska exempel  Yngve 
Johansson (Råneälvdal utveckling AB) 

 

Hur finansierar vi lokal utveckling? Lars 
Silver (Umeå universitet) och Martin Olauzon 
(Inlandsinnovation AB) 

 

12.00 Lunch 
 

13.00 Workshops: indelning i smågrupper för att 
ta fram idéer för att utveckla den lokala ekono-
mien. Återrapportering av idéerna i plenum.  
 

Drakpanel Idéerna kommenteras av Ulla Her-
litz (Ekobanken), Ann-Sofie Kärrman 
(Sparbanken Nord), Lotta Friberg (JAK-
Medlemsbank), Martin Olauzon 
(Inlandsinnovation AB) 

 

Utmaningar och lösningar  för att utveckla 
lokal ekonomi Panel med Leif Engström 
(Bodens kommun), Mårten Ström (Luleå kom-
mun), Åse Blombäck (Länsbygderådet i Norr-
botten) Love Rynbäck (CreActive Adventure) 
inleder samtalet. 

PROGRAM 

Sörbyn-Sundsnäs hembygdsförening  

http://www.sorbyn-sundsnas.se
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 Sörbyn-Sundsnäs Hembygdsförening  

 
 PRO Niemisel  

 

Årsmöte  
Onsdag 6 mars  

kl. 15.00 
Vi bjuder på palt 

 

 

Studiecirklar  
varje tisdag  
hela våren 

 

Info:  
Gunborg Andersson 

070-573 37 56 

 

 

RÅTJÄRN 
 

Premiär för fisket  

lördag 9 mars 

Info: 

Hans Engström 

0924-400 25 

Årsmöte sön 17 mars  
kl. 18.00 Bakiplan 

Alla medlemmar välkomna! 
 

Kommande arrangemang: 
- Skoterfik med aktiviteter (mars) 
- Bakluckeloppis (under våren) 
- Gå-Lunka-Löp lopp för tjejer (maj/juni) 
- Brännbollsyra  (juli) 
 

Se kommande annonsering! 

 

 
 

 

Glöm ej betala 
medlemsavgift för 

2013 
50:- enskild 
150:- familj  

PG 482380-3 
Ange namn. 

 

 Gunnarsbyns SKGunnarsbyns SK  

 

 

 

i Niemiseli Niemisel  
  

Vi hyr ut bygdegården och 
bagarstugan 

 

Alla typer av arrangemang 
upp till 50 personer 

 

Vandrarhemsboende 
 

Niemisels 
Bygdegårdsförening 

 
 

Info: 070-362 02 17 

Niemisels 
Intresseförening 

 

Årsmöte 26 mars 
kl. 19.00 

Älvens Hus 
 

Majbrasa 30 april 
Valborgsmässoafton  

 

Loppis i sommar 
 

Mer info kommer!  

Niemisel AIK 
 

Använder du elljusspåret 
eller ishockeyplan, 

tränar i styrkelokalen eller 
nyttjar gymnastiksalen? 

 

Då är du väl medlem i  
Niemisel AIK? 

 

50kr/enskild  
100kr/familj 

 
För mer info:  

Jessica Salomonsson 
moj40@hotmail.com 

Välkommen på 

Årsmöte! 
 

Söndag 17 mars  
 

kl. 18.00 

Vedaklubben 
Skoter & Fiske 

 

Skoterns Dag 
10 Mars 

11-14 
På Vedatjärn 

Idealtid 
Fisketävling för barn 

Hamburgare mm 
Välkomna! 

Bjurådalens 
Bygdegårdsförening 

I Forsnäs 
 

20 mars   
Paltkväll 

kl. 16.00 -18.30 
 

30 april Valborgsmässoafton 
Pizzakväll  

Kl. 16.30 –19.30  
Majbrasan tänds ca. 20.00 

 

Välkommen! 
 

Frågor kontakta Sibylla 
070-341 38 50 

 

Vi finns på facebook 

Lantmuseum, cafékvällar,  
cirkelstudier i släkt–  
och bygdeforskning.  

 
 

Uthyrning av lokal samt tvättmaskin 
 
 

Servering i samband med aktivitet  
och mycket mer. 

 

 

www.sorbyn-sundsnas.se  

tfn 070 - 660 11 47 

Hantverkarnas  

Träffpunkt  

i Niemisel 
 

Öppettider: 

Må-To 11-17  

     Fr 13-17  

    Lö 11-14 
 

Evenemang:  

Paltservering   

lördag 2/3 kl. 13-17   

i skolrestaurangen  

Niemisel 
 

För frågor kontakta  

Mona 0761308523  
 

Vi finns på facebook.com 

Degerselsbygdens  

samfällighetsförening 

 

Vi önskar  

en glad fiskevår! 
 

Info: Jonny Hallman  

072-577 47 44  

Niemisels  

Fiskevårdsförening 
 

Fiskepremiär  

 Mittitjärn  

Lördag 23 mars 

Kl. 09.00 
 

 Info: 

070-362 02 17 


