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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  

 

 

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 

www.agrocenter.se 

 

Ansvarig utgivare:  

Råek/Efik/RutAB/Agrocenter 

 

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  

19 augusti 2013 

P å sista kyrkorådsmötet i 
Gunnarsbyns församling pre-
senterade kyrkoherde Hans 
Johansson, Boden, den histo-
riska och aktuella befolknings-
statistiken, och vad som var 
mera spännande även en be-
folkningsframskrivning till år 
2018 (det är bara fem år dit). 
Men det var deprimerande läs-
ning. 
 

Som det ser ut kommer försam-
lingen att minska ytterligare i 
antalet medlemmar över de 
närmaste fem åren. Och det har 
inget att göra med att den sta-
tistik han la fram enbart om-
fattar medlemmar av Svenska 
Kyrkan och att personer väljer 
att gå ur kyrkan. Gunnarsbyns 
församling har ett av länets 
högsta procentsatser kyrkotill-
höriga och så tänker man även 
det kommer att bli i framtiden. 
 

Orsakerna är dödsfall, att för få 
barn föds, samt utflyttning från 
området. Den statiska fram-
skrivningen visar att alla ålders-
grupper kommer att minska, 
med undantag av gruppen 60+, 
här ökar befolkningen. 

 

För någon tid sedan firade vi 
påsk här i församlingen, och på 
Valborgsmässoafton sjöng vi 
våren in. Begivenheter då vi 
firade livets återkomst. Att hop-
pet ligger runt hörnet. Omedel-
bart kan man fråga sig själv vil-
ket hörn vi skall titta runt, för 
att se hoppet. Men hoppet 
finns, det sägs att det är det 
sista som överger folk, och det 
väljer jag också att tro. Hoppet 
finns hos oss själva och i våra 
attityder.  
 

Visar vi upp ett område med 
framtidstro och tillförsikt, då 
tror jag att hoppet förvandlas 
till verklighet. Jag tycker det 
finns hopp om livet och för byg-
den, när en by som Valvträsk 
arrangerar festival, när det 
byggs hotell i Sörbyn, när bio-
grafen i Gunnarsbyn nu digitali-
seras, när bygdens gröna höst-
marknad bara växer och växer.  
 

Det visar inte bara på hopp, 
utan även på befolkningens 
framtidstro och engagemang. 
Och det är precis den hållning 
som gör att bygden blir ett 
attraktivt tillval för människor. 
 
 

 

En konkret uppmaning till alla 
byar. Hitta en central mark mitt 
i byn, som håller på att växa 
igen. Plöj upp den och bjud in 
alla bybor till att plantera sina 
potatiser eller annat på mar-
ken. Gör det till ett gemensam-
hetsprojekt, det är både socialt 
och visar på växtkraft i bygden. 
 

Och har ni skörd över, bjuder 
jag in er så att ni kan sälja det 
på höstens gröna marknad i 
Folkets Hus den 14 september. 

 

Befolkningens framtidstro och engagemang gör bygden attraktiv 

Älvskolan i Gunnarsbyn 
 

Skolavslutning onsdag 5 juni  
kl. 09.00 i Gunnarsby kyrka 

Sånguppträdande. Barnen bjuder på tårta!  
Välkommen! 

Kvarnå Friskola i Niemisel 
 

Skolavslutning onsdag 5 juni  
kl. 08.30 i skolrestaurangen 

Eleverna uppträder. Sedan fikar vi tillsammans. 

Välkommen! 

Mogens Amstrup Jacobsen präst 
i Gunnarsbyns Församling och 
ordförande i Gunnarsbyns Folkets 
Hus 
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Välkomna nästa år igen 
hälsar tävlingsledningen  

 

www.ranealvdalsoppet.se 

Uthyrning av släp 
 

Råek hyr ut en släpvagn med kåpa.  
Perfekt till flyttlasset, fjällresan  

eller förrådsrensningen! 
 

Längd: 300 cm  Pris: 300 kr/1 - 6 tim 
Bredd: 160 cm   500 kr/dygn  
Höjd: 125 cm     2500 kr/vecka 
 

Det går att hämta och lämna släpet under Service-
punktens öppettider mellan kl. 9.00 - 14.00 eller  
enligt överenskommelse. 
 

Kontakta Råek vardagar mellan kl. 09.00 - 14.00 
telefon 0924 - 213 59 

För mer information kontakta projektledarna:   
Jenny Engström 070-696 60 79 
Camilla Svanberg 070-332 58 33                                       
Epost: integration@raek.nu 

 

Syftet med projektet: utreda förutsättningarna att    
erbjuda utlandsfödda människor med uppehållstill-
stånd fast bostad i vårt område. Projektet har även 
som ambition att utarbeta en modell för integ-
ration på landsbygden för människor med uppe-
hållstillstånd. 
 

Målgrupp: Familjer som har uppehållstillstånd. 
 

Var: Gunnarsby– och Niemiselområdet 
 

Hur: Förankra (informera) i det lokala samhället;        
kontakta familjer, föreningar, kyrkan, skolan m.m. 
Undersökning av bostadssituationen i området, av 
målgruppens behov ang. utbildning, arbete, kom-
munikation etc. Gemensamma aktiviteter med 
kommunernas integrationsenheter. 

 

Råeks öppettider: 
 

Servicepunkten       
Måndag-fredag 09.00-14.00 
 

Distriktsvården        
Tisdag 09.00-12.00 

  
 ÅVC                  
 Måndag 10.00-19.00  
 Torsdag 07.00-16.00 
 Lördag   08.00-12.00 
  

 

Vill Du har hjälp med gräsklippning i sommar? 
 

Pris: 250 kr / timme 
 

Uthyrning av byggställning 
 

Höjd: 5 meter 
 

Pris: 150 kr / dygn  

På Råeks hemsida 
står vad som är  
på gång i bygden! 
 

www.raek.nu 
 

Råeks nya styrelse: 
 

Bertil Degerlund  Peter Selberg  
Tatiana Rynbäck  Jonny Hallman   
Jerry Larsson  Hillevi Sandström  
Jenny A Eman  Ingrid Stridfeldt   
Catarina Ask  Rolf Tallus  

Konstituering  
av nya styrelsen 
sker på första 
styrelsemötet 

Förstudie om integration på landsbygden    

NYHET!  Råek har skaffat blogg! 
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Vid Kvarnå Friskola frodas bygdens framtida entreprenörer!   
 

Nu kan ni även besöka oss på Facebook, där vi lägger upp bilder direkt från vår verksamhet. Ni kan se problem-
lösare i form av pusselbyggare och bagare eller se elevernas slöjdarbeten. När ni tagit er tid och besökt oss på     
Facebook så ser ni att hela vår verksamhet är full av olika entreprenörer, med sprudlande glädje och fulla av skapar-
lust. Sommaren och den varma luften är nu på ingång, med den så behöver inte barnen ha så mycket otympliga  
kläder på sig och då blir det både lättare och roligare att leka utomhus. Vi laddar nu upp för vårt femte år som     
fristående skola och förskola och ser ljust på framtiden.  

Kvarnå Friskolas barn och personal önskar alla en skön Sommar! 

Älvskolan i Gunnarsbyn bjöd in till Öppet Hus!   
 

I samband med att Älvskolan i Gunnarsbyn invigde sina nyrenoverade lokaler arrangerades ett Öppet hus. I de olika 

undervisningssalarna satt tipsrundefrågor. Genom att gå tipsrundan fick alla besökande god överblick över skolans 

lokaler. Högstadieeleverna sålde fika. Därefter var det dags för elevshow i gympasalen. Musiklärare John Persson 

hade riggat scen med ljud och ljus och kompade på gitarr. Eleverna sjöng frimodigt egenvalda poplåtar i mikrofon 

och fick publiken att svänga och klappa i takt. Avslutningsvis uppträdde skolans cheerleading-gäng och gav prov på 

avancerade trick med mänskliga pyramider och flygande deltagare. Efteråt var det prisutdelning till vinnarna av tips-

rundan, som visade sig ha varit mycket klurig för både stora och små. Före hemgång fanns chans att äta hambur-

gare som grillades över öppen eld. Tack alla som kom och bidrog till trevlig samvaro! 

Elias som Konferencier F - 3:an sjunger ”Nallerock”                         Gita sjunger ”Främling”   Emilia & Linnea vann tipsrundan 
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Oj, vad tiden går fort … ett år har redan passerat! 

 
 

Nu har Agrocenter i Råne älvdal haft sin första Bolags-
stämma. Året som gått har varit både innehållsrikt och 
lärorikt i en helt ny bransch för många. 
  

På stämman har det invalts en del nya personer i     
styrelsen inför kommande år. Jag börjar med att nämna 
att den nya ordföranden heter Bernt Johansson och 
kommer från Luleå. 
 

Förutom ordförande kommer följande personer att 
ingå i styrelsearbetet 
Ordinarie ledamöter:  
Anna-Lena L Andersson, Lassbyn 
Gunnar Jonsson, Strömsund 
Madeleine Magnusson, Boden 
Lotta Olausson, Södra Niemisel 
Britt-Marie Blomqvist, Aldernäs 
Erland Nilsson, Böle 
Ersättare:  
Helene Skogqvist, Påläng 
Kenneth Samuelsson, Svartbäcken  
Leif Öhlund, Boden   
Adjungerande ledamot:  
Matz Engman, Luleå 
 

Bra gjort av valberedningen, tycker jag, att finna så 
många villiga och intressanta nykomlingar till styrelsen. 
 

Arbetet fortskrider och projektledarna Mette Gilså och 
Sandra Fahlesson arbetar vidare med sina undersök-
ningar och till sin hjälp har de koordinatorn/
samordnaren Leif Engström, näringsutvecklare hos 
Bodens kommun. Leifs uppdrag är att styra projekt-
arbetet så att projektplanen följs och att målen uppnås 
inom tidsramen för projektet.   
 

Betesdjur till hagarna är så gott som klara, tack vare 
Mettes goda kontakter hos flera lantbrukare. Nu kan 
styrelsen inrikta sig på djurskötseln under sommaren, 
kontroll och lagning av befintliga hagar samt färdig-
ställande av inte riktigt färdiga hagar m.m.  
 

När förberedelserna inför sommaren är klara kan vi 
börja titta på fler utvecklingsmöjligheter för Agro-
center. Det ska bli väldigt intressant att höra vad de 
nya styrelsemedlemmarna vill och kan tillföra med sin 
medverkan. 

   

Önskar ni mer information om styrelsen kan ni hitta 
den på www.agrocenter.se där vår webbansvarige 
Sandra Fahlesson kommer att lägga ut bilder, kontakt-
uppgifter och text om styrelsemedlemmarna inom 
kort. På hemsidan kan ni även ta del av lite av varje 
som händer inom bolaget. Sandra och Mette informe-
rar löpande om vad som händer i projektspåren. Ni kan 
också gilla oss på Facebook och prenumerera på      
inläggen från Agrobloggen. Mer om detta finns på hem-
sidan. 
 

Passar samtidigt på att fråga. 
- Är det någon som har lust att vara med och hjälpa till 
med djurskötsel, stängsling, röjning osv?  
Maila i så fall till anna-lena@agrocenter.se eller ring 
070-363 12 70 
  

Avslutar med att önska att sommaren kommer att 
bjuda på mycket sol och fina dagar! 
 

Med vänliga hälsningar 
Anna-Lena L Andersson 
Agrocenter i Råne älvdal AB 

  Öppettider 
 

 Måndag - torsdag  10-18 
 Fredag    10-19 
 Lördag    10-14 
 Midsommarafton  10-14 
 Stängt söndagar och alla röda dagar 
 

 Telefon 0924 - 200 23 
 

 Trevlig sommar! 

 BARN– OCH FAMILJEFÖRESTÄLLNING 
 

Onsdag 5 juni kl. 18.00                                           
Folkets Hus Gunnarsbyn 

 

En pjäs med en stor portion humor som berättar 

om de två vännerna, Mullis och Blixten 
 

Mullis och Blixten leker nästan alltid tillsammans. 
Ibland har Mullis lite svårt att skilja på mitt och ditt. 
En gång hade hon småmynt i strumpan, som hon ”fått” 
ur granntantens burk. En gång kom hon hem i ”fel” men 
fina stövlar. Blixten märker sånt och försöker hjälpa 
Mullis tillrätta. Det är inte alltid lätt, men det går. 

http://www.agrocenter.se/
mailto:anna-lena@agrocenter.se
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Vi startar på midsommardagen 22 juni 
med jordgubbstårta och kaffe 

 

  Öppet 22 juni - 31 juli 2013 

  Alla dagar 10 - 18 
  Folkets Hus Bjurå 
 
 

  Välkommen 

 
 

  
 

 Kaffe med hembakat bröd 
 Laxsmörgås 
 Godis och glass 
 

Här kan du även köpa mycket fint  
hantverk från ortens hantverkare 

En liten glimt från PRO Niemisels årsmöte 
 

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar där inbjudne Eskil Johansson från Jämtön höll i ordförandeklubban, blev det 
paltfest som Karin Sellström, Birgitta Karlsson m.fl. ordnade. Gunvor Sundqvist stod för de goda kakorna till kaffet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförande Gunborg hälsar 

välkommen 

Årsmötesordförande Eskil och sekreterare Kristina  

Det här smakade mera, tycker 

Viola 

Esbjörn och Yngve i samspråk före mötet Ett stort tack till vår gäst! Palt med eller utan fläsk, bara att välja 
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Tidsplan för bredband i Gunnarsbyområdet 

 

 
 

    

      

  

       

  

Huvudentreprenör för bredbandsutbyggnaden 

i Råne älvdal. 

Underentreprenörer för schaktning, 

plöjning och fiberarbeten. 

För mer information kontakta Bert-Erik Vestermark, telefon 0921 - 623 20 

Bredbandsutbyggnaden pågår preliminärt mellan vecka 29 och 38. Schakt– och 

plöjningsarbetena pågår mellan vecka 29 och 34.  Fiberarbeten pågår mellan 

vecka 32 och 38.  
 

Någon gång i september kan de första kunderna ha fiberbredband. 
 

I Gunnarsbyn har 34 fastighetsägare lämnat in bindande anmälan. I Lassbyn finns 

21 anmälningar och i Överstbyn lika många. Vi bygger bredband i dessa byar i år.  
 

Överstbyn är uppdelad i två delar. Delen närmast Gunnarsbyn upp till den bortre 

byavägen byggs ut under 2013. På delen från bortre byavägen och upp till Bränn-

heden är det för få anmälningar idag. Först då fler anmält sig bygger vi den delen 

eller bygger den under 2014. 
 

Bodens kommun förbereder också under 2013 för utbyggnad i Sörbyn med att 

placera ett skåp vid vägkorsningen mot Sörbyn samt lägga ned kanalisation i  

sommarstugeområdet. 
 

Vill du veta mer? Kom på bredbandsmöte i Folkets hus, Gunnarsbyn        

den 29 maj klockan 18.30. Vi bjuder på fika. 
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I Niemisel- och Gunnarsbyområdet, två bygder i två 
kommuner, har det under de senaste åren bedrivits ett 
omfattande gemensamt utvecklingsarbete i syfte att 
öka områdets attraktionsvärde för människor att bo 
och verka i. Att bevara och utveckla servicen till alla 
åldrar har varit ett av huvudmålen, inflyttningsaktivite-
ter ett annat. En annan viktig förutsättning för att skapa 
långsiktig utveckling och öka attraktionsvärdet för unga 
människor att stanna kvar eller flytta åter/till är att nya 
arbetstillfällen kan skapas. Ortsbefolkning, företagare, 
föreningar, politiker, kommunala tjänstemän, m.fl. har 
på olika sätt medverkat till att utveckla nya arbetssätt 
som suddar ut kommungränsen.  
 

Nu går vi vidare 
Vi startar nu upp projektet ”En bygd – innovativa     
servicelösningar i Niemisel/Gunnarsbyområdet” med 
syfte att arbeta för en ökad livskvalitet i området     
genom en ökad samverkan mellan de offentliga och de 
lokala aktörerna så att fler utkomstmöjligheter och en 
bra livskvalité skapas och att området blir mer attrak-
tivt att bo i, verka i och besöka. 
 

Luleå och Bodens kommun är Projektägare och        
projektets styrgrupp består av två representanter från 
Råek, Efik och Utvecklingsbolaget samt en från vardera 
kommunen. Det av bygden gemensamt ägda Råne  
älvdal Utveckling AB är på uppdrag av kommunerna 
ansvarig att genomföra projektet. I Boden och Luleå 
kommuner finns en uttalad målsättning att en positiv 
tillväxt och utveckling av landsbygden i samverkan med 
staden skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar 
utveckling i hela kommunen. 
   

Några av projektets aktiviteter  
 Utreda om pensionärsvillorna i Niemisel kan få ett 

lokalt ägande och drift 

 Överenskommelser med kommunerna för olika 
serviceslag som de privata och ideella aktörerna i 
samverkan med kommunerna arbetar fram och 
tillämpar med lokalt anpassade lösningar 

 Utveckla servicepunkten verksamhet och service-
funktioner så den passar hela området 

 Genom att skapa en attraktiv bygd stärks underla-
get bl.a. för dagligvarubutik och drivmedelsförsörj-
ningen i området  

 Luleå kommuns roll i den gemensamma service-
punkten för området ska klarläggas 

 Samtliga ”offentliga” lokaler och mötesplatser i om-
rådet ska tillgänglighetsanpassas 

 Utarbeta en strategiplan för områdets gemen-
samma marknadsföring 

 X antal nysvenskar som flyttar till området bereds 
boende och arbete 

 Information och marknadsföringsaktiviteter av de 
kommunala tomterna och lokalerna som finns till-
gängliga i området 

 Projektet kommer att leda fram till att en strategisk 
plan för områdets utveckling 

Råne älvdal Utveckling är idag även ägare av projekten 
VISIT Råne River, Upprustning Malmens väg och Affärs-
utveckling. Projekten har kopplingar till varandra så att 
samverka mellan projekten ökar möjligheterna till lång-
siktigt hållbara verksamheter. Utvecklingsbolaget har 
nu en tämligen omfattande verksamhet och kommer 
därför att etablera sin verksamhet till en gemensam 
lokal och tillsätta en operativ ledning. 
 

Mera information: www.ranealvdalutveckling.se 

 

Kottarna går mot 20-års jubileum  
– blir du med? 

 

Teaterföreningen Kottarna har i år gjort sin 19:e 
revy på raken... Massor av timmar är nedlagda och 
vi har förhoppningsvis roat med skratt, tårar och 
massor av glädje! 
 

Många har varit med under alla åren sedan starten 
1994 och funnit glädje i att spela revy tillsammans 
med ett gäng halvt galna människor.  
 

Är du intresserad av att spela revy eller vara 
med på annat sätt ex. ljud, ljus, servering m.m. 
- Hör i så fall av dig så får vi berätta lite mera. 
 

Gudrun Wennström   gudrun.wennstrom@orab.com        

070 - 553 04 72  

Yngve Johansson      yngve@kottarna.com                         

070 - 209 98 26 

En bygd - Innovativa servicelösningar i Niemisel/Gunnarsbyområdet 
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  Lassbyns Åkeri AB 

 
Har följande material till försäljning: 

 
0-18 Slitlager-grus 
0-30 Bärlager-grus 

0-70 Förstärkningslager-grus 
Fyllnadsmaterial 

 
 

För beställning och prisuppgift ring: 
 

   Anders Andersson     070 - 266 12 70 
   Bertil Andersson     070 - 371 03 45 
   Bosture Andersson    070 - 266 11 57 
   Kontoret      0924 - 212 70 

 

  

Öppettider 
 

Måndag - Fredag: 09.00 - 17.30 

Lunchstängt: 12.00 - 13.00 

Lördag 09.00 - 12.00 

Söndagar stängt 

   - Din kompletta lanthandel -  

 Skäretvägen 2B i Vittjärv 
 
 

Telefon: 0921 - 640 01 
   

Mån - fre  10:00 - 18:00 
Lö - sö     11:00 - 15:00 

Vittjärvs Lanthandel säljer närpro-
ducerat och lokalt odlade produkter 
tillsammans med basvaror.  
 

Hos oss hittar du också delikatesser 
såsom handgjorda praliner, hemgjord 
glass, surdegsbröd från Bensbyn, 
sylter och marmelader m.m. 
 

Vi serverar kaffe och hembakt fika-
bröd i kafét. Välkommen! 

www.vittjarvslanthandel.se 
 

Vi finns på facebook 

Vi har utkörning varje torsdag, ring 0924 - 210 10  

och få varorna hemlevererade. GRATIS utkörning     

under juni - juli - augusti (min. ordervärde 200 kr) 

OMBUD FÖR:  Systembolaget 
      Apoteket 
      Bussgods 
      Mekonomen (hela sortimentet) 
 

Kontakta Mekonomen i Boden  
Tala om att delarna ska till Gunnarsby Livs 
Hämta ut hos oss - vi bjuder på frakten! 

0921 - 360 660 

Dags för söndagsöppet igen! 
 

Öppettider: 
Mån - Fre: 09.30 - 18.00  
Lunchstängt: 12.00 - 13.00 
Lör: 09.00 - 12.00 
Sön: 12.00 - 15.00 (30/6 - 18/8) 

Öppettider: 

Mån: stängt 

Tis-fre: 11.00 - 17.30 

Lör: 10.00 - 15.00 

Sön: stängt 
 

Älvdalens Hundhälsa 

Kängsövägen 2, Råneå 
 

070 - 381 88 88 
 

www.alvdalenshundhalsa.se 
 

 Pälsvård (klipp, schamponering) 

 Hundkurser (valp, lydnad, sök, spår m.m.) 

 Rehab och friskvårdsträning 

 Färskfoder 

 Torrfoder 

 Utrustning 

Norrbottens första friskvårdscenter för hundar & katter! 
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Kräftfiske i Niemisel 
8 - 9 - 10 augusti  
kl. 17.00 - 23.00 

 
 
 
 

 
  

Tårtcafé 
under Fruntimmersveckan 

18 - 24 juli  
kl. 18.00 - 21.00 

Älvens Hus Niemisel 
 

Olika tårtor varje kväll! 
 
 
 
 
 
 
 

    

Loppis under fruntimmersveckan: 
Ta med ditt eget bord eller         
fyll bakluckan med loppisprylar; 
platsen vid Älvens Hus är gratis! 

 

Nationaldagen 6 juni    
 

Nationaldagsfirande  
kl. 11.00 - 15.00 

Älvens Hus Niemisel 
 

Försäljning av  
halstrad strömming på tunnbröd,  

kaffe och godbit.  
 

Nybakade mjukkakor till försäljning 

 
Fotbollskola på Kvarnåvallen 

 

10 - 14 juni  
för barn i åldern 6-12 år 

Vi leker, umgås och  
så klart spelar vi fotboll 

Välkommen  
hälsar  

Niemisels AIK 

Gäddfisketävling  

Lördag 31 augusti  
kl. 11.00 - 14.00 

 

En dag fylld med massor av aktiviteter  
för både liten och stor! 

29 juni  
kl. 15.00 -19.00 

 

Älvens Hus 
Niemisel 

 
 

Försäljning av  
pizza och fika  

Fiskekort kan köpas hos  
Niemisels Livs 0924-200 23 
eller hos Lennart Nilsson  
070-362 02 17 

 

Surströmming i Älvens Hus 
 

15 augusti kl. 16.00 - 19.00 
Kaffe och kaka 
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 Sörbyn-Sundsnäs Hembygdsförening  

  

 

Kommande arrangemang: 
 

- Bakluckeloppis  
- Gå-Lunka-Löp lopp för tjejer 
- Brännbollsyra   
 

Se kommande annonsering! 
 

Vill Du boka SPA-badet? 

Ring: 070-572 11 76 

 

 
 

 

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 

 

Sommarens aktiviteter 
se annons i tidningen 

 

Vi önskar er  
en trevlig och solig 

sommar! 

Niemisel AIK 
önskar alla  

en trevlig sommar!  
 

Håll utkik efter vårt medlems-
möte i höst. Där kommer  
information om vad som är på 
gång i föreningen, samt att du 
som medlem har möjlighet att 
föra fram dina tankar och idéer. 

 

Har ni frågor eller funderingar 
kring vår verksamhet, kontakta:  
 

Jenny Öberg 070-303 08 54 
 

Mattias Nilsson 070-343 19 18 

Vedaklubben 
Skoter & Fiske 

 

Fiskepremiär 
Vedatjärn 

Midsommarafton 
Kl. 09.00 

Fiskekort säIjes vid sjön 
premiärdagen 

 

Välkomna! 
 

Info: 0924 - 212 16 

Bjurådalens 
Bygdegårdsförening 

i Forsnäs 
 
 

Loppis 8 och 9 juni   
kl. 11.00 - 16.00 

 

Besök vid kulturminnen 
Bygdegårdens dag 

Älgköttsoppa (sept/okt)  
 

Mer info kolla anslagstavlor 
 

Frågor kontakta Sibylla 
070 -341 38 50 

 

Vi finns på facebook 

Välkommen till  
Nationaldagsfirande! 

 

Start kl. 13 
Tal av vår landhövding kl. 14 

Utställningar 
Loppisbord 

Hantverksbord 
Fikaservering 

 

www.sorbyn-sundsnas.se  

tfn 070 - 660 11 47 

Hantverkarnas  
Träffpunkt  
i Niemisel 

 

Sommaröppet: 
Ons - Fre: 12 - 16 

Lö: 11 - 14 
 
 

Vid frågor kontakta  
Mona 076 130 85 23  

 

Vi finns på facebook 

 

Degerselsbygdens  

samfällighetsförening 

 

Vi önskar  

en glad sommar! 
 

Info: Jonny Hallman  

072-577 47 44  

Niemisels  

Fiskevårdsförening 
 

Fiskepremiär  

 Mittitjärn  

Midsommardagen  

22 juni 

Kl. 09.00 

Kort säljes vid tjärn 
 

 Info: 

Lennart Nilsson 

070-362 02 17 

Bli medlem i  
Överstbyns Byaförening! 

 

Tillsammans med föreningens  
aktiviteter bidrar medlemsavgiften till 
att bevara Överstbyns Byagård. 

Sommarrevy 
 

13 juli kl. 18.00 
Folkets Hus Bjurå 

Lättare förtäring, mm 
 

Boka NU! 
Mer information 

www.kottarna.com 
eller 070 – 553 0472 

 PRO Gunnarsbyn 
 

Bli medlem - Ditt stöd är viktigt! 
 

Varje ny medlem ger ökad 
styrka till att värna om de intres-
sen som berör oss pensionärer. 
 

Kom med i vår gemenskap och 
sociala sammanhållningen! 
 

Kom med på våra  
medlemsträffar 

studiecirklar 
resor m.m. 

 

Ring för information: 
Torbjörn Selberg  070 3503121  
Lisbeth Lind Svanberg 070 6608187  

Medlemsvgift  
Enskild   100:- 
Familj     200:- 

PG 137115-2    
 

OBS! Ange namn 

ÖVERSTBYN 
 

Årets by 2013  
i Bodens kommun 

Välkommen till Nestors 
café och diversehandel 

 

Hembakat fika och försäljning    
av nya och gamla ting. 

 

Vi öppnar Midsommardagen 
och har öppet till 3 augusti 

 

Öppettider: Tis - sön kl 12 - 17 
 

Eva: 070 - 243 35 27 
Ann: 073 - 066 51 76 

www.nestorscafe.se 

 PRO Niemisel  
 

15 juni  
Sommarens resa: Jokkmokk 

 

20 juni  
Midsommarkonsert 

JP Nyströms  
Luleå Domkyrka  

För PRO medlemmar kl. 16.00 
 

28 augusti 
Höstupptakt med surströmming 

 

Niemiseldagen 31 augusti 
Medverkan med morotssoppa  

 

Info: Gunborg Andersson  
070-573 37 56 

http://www.kottarna.com

