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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  

28 oktober 2013 

Vad ska jag säga? 

U tflyttning eller framtidstro? 
Skogsbruk? Naturskydd? Gruvor? 
Gnäll eller skratt? Ja, vad ska man 
skriva om i en ledare till bygdetid-
ningen? Om alla projekt som håller 
landskapet öppet och främjar före-
tagandet på landet eller som skap-
ar innovativa servicelösningar, allt 
det där har det redan skrivits om.  
 

Ska man skriva om varför alla lant-
livssugna storstadsmänniskor bara 
bor på landet på sommaren? Ska 
man skriva om gubbarna? För visst 
är det gubbarna som styr egentlig-
en, som äger all skog nu så här 
dags, till jakten vill säga. Ska jag 
skriva om alla duktiga gummor? 
Som jobbar och sliter minst lika 
hårt? Alla söta barn som kan - tack 
vare mycket engagemang - gå sko-
lan hemma i Niemisel?  

 
Eller ska jag skriva om mitt jobb 
där människorna från vår bygd 
möter folk från hela världen? Där 
jag ser rädslan i barnens ögon när 
de är tvungna att tolka åt sina för-
äldrar. Där jag möter främmande 
som står utanför men även främ-
mande som lyckas komma in i det 
svenska samhället. Integration är 
väl alltid ett tacksamt ämne att 
skriva om? Framför allt för mig 
som nyinflyttad utlänning. Jag kan 
skriva rent allmänt om respekt mot 
alla människor, oavsett. Eller ska 
jag snarare resonera över bristen 
på respekt?  
 

Eller kanske ännu hellre om årsti-
dernas tjusning nu när de färgrika 
bladen lyser i solsken och bären 
mognar i skogen? Om naturens 
skörhet när den skapar en fin liten  

 
Linnea? Om naturens makt när den 
skickar åska och översvämningar? 
Ja, vad ska jag säga? 

Katja Güth är journalist som flyttat 
från Tyskland till Niemisel. Just nu 
jobbar hon som samhällsinformatör 
på Medborgarkontoret och Biblio-
teket i Råneå. 

Folkets Hus Gunnarsbyn   

Filmvisning med nya digitala bioanläggningen: 
 

Smurfarna 2  
Söndag 15 september kl. 17.00 
80 kr. Från 7 år. 105 min. 
 
Percy Jackson: Monsterhavet 
Söndag 22 september kl. 19.00 
100 kr. Från 11 år. 106 min. 
 
Alfons Åberg - Hokus Pokus 
Söndag 29 september kl. 15.00  
60 kr. Barntillåten. 73 min. 
 
Känn ingen sorg 
Söndag 6 oktober kl. 19.00 
100 kr. Från 11 år. 111 min. 
 
Flygplan 
Söndag 13 oktober kl. 17.00 
80 kr. Barntillåten. 91 min. 

   Familjeföreställningar: 
 
 

   Cirkus Elvira presenterar:  
   Upp Å Ner Daff-Daff 
   Fredag 4 oktober kl. 18.00 
 
 
   Lill-Zlatan och Farbror Raring 
   Tisdag 15 oktober kl. 18.00 

 
 
 
    

 

Kontakt:  
070-211 00 45  



3 



4 

Kvarnå Friskola och förskolan firade in det nya läsåret med fika, vilket var mycket omtyckt av barnen. Nu ser vi 
fram emot ett roligt år i skolan och förskolan! 

Älvskolan samlades i skolrestaurangen för skolstart. Eleverna hälsades välkomna av rektor Thomas Öhrn och det bjöds 

på smoothies som var gjorda på hallon, 
blåbär, mango, banan, linfrö, havrekli och 
havremjölk. Tre nya elever har vi fått till 
skolan; Aimee, Tindra och Markus.         
Även förskolan kom och deltog i samman-
komsten. 



5 

Servicepunkten finns till för Dig! 
 

Du behöver inte längre resa till Boden för     
enklare ärenden och tjänster. Servicepunkten 
hjälper Dig att komma i direkt kontakt med 
tjänstemän på kommun och myndigheter.  
 

 Du vet väl att Ditt läkarbesök kan ske på 
Servicepunkten genom videoteknik? 

 

 Önskar Du lantbrevbäring? Ring Service-
punkten när Du får avi från posten, så 
hjälper vi Dig att få postpaketet levererat 
hem till Dig! 

  
 

Ring Råek för prisuppgift! 

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! 

 

 Uthyrning av släp med kåpa 
 
 

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 Servicepunktens 
öppettider eller enligt överenskommelse. 
 

Kontakta Råek (0924 - 213 59) vardagar kl. 09.00 - 15.00 
(fredagar stänger vi kl. 14.00). 

Nyinflyttade till Överstbyn! 
 

Vi hälsar Urban Sterner och Jenny Maya Edlund med 
dotter Idalina välkomna till bygden!  
 

Efter flera år i Skåne har de nu slagit ned bopålen i 
Norrbotten. Urban arbetar som projektledare och 
Maya är bygdens nya yogalärarinna. Idalina fyller 2 år 
i november. 

 
 

 

 
   Öppettider: 
 

Servicepunkten Måndag-torsdag 09.00-15.00 
   Fredagar 09.00-14.00 
 

ÅVC   Måndag 10.00-19.00  
   Torsdag 07.00-16.00 
   Lördag   08.00-12.00  
   (OBS! t.o.m. lördag 28/9) 
 

Distriktsvården Tisdag 09.00-12.00 

- 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! 
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AGROCENTER I RÅNE ÄLVDAL AB 

 

 

Jaha, då har ännu en spännande sommar passerat! När 
denna tidning ges ut har nog årets kvigor åkt hem till 
sina respektive gårdar igen för att stallas in under vin-
tern, föda sina kalvar och så småningom bli mjölkkor 
som levererar mjölk, grädde, smör och ost till oss som 
bor här i de norra delarna av Sverige.  
 

Detta år hade vi sammanlagt 33 nötkreatur på bete i 
bygden under sommaren, 18 st. kvigor från Jonas Mo-
dig i Sundom som betade i de två hagarna i Niemisel, 
14 kvigor plus en fjällko som gick i hagen i Sörbyn. De 
kvigorna ägs av bröderna Eriksson från byn Hundsjö i 
Bodens kommun, där Lars och Erik Eriksson med re-
spektive familjer driver en mjölkgård med ca 70 mjölk-
kor och modern robotmjölkning. Min egen Fjällko ”Fia-
Lisa” var med som handledare och modersfigur för de 
yngre djuren, och (ta i trä!) inga djur smet från den 
hagen i år! Där ser man vad ett äldre, tryggt djur kan 
göra för att hålla ungdomarna innanför stängslet!  
 

I Niemisel lärde sig djuren att simma och gjorde så, 
både långt ut och lite för ofta för att det skulle upp-
skattas av Agrocenters djurskötare Lotta Olausson, 
Sandra Fahlesson, Hillevi Sandström och mig själv som 
fick tillbringa en sen kväll med att jaga kvigor och för-
länga stängslet ut i vattnet. Det tidvis varma vädret 
inbjöd väl till ett svalkande dopp och vassen längre ut i 
älven smakade säkert gott, problemet är bara att dju-
ren tog sig tillbaka i land på fel sida av tråden och plöts-
ligt befann sig utanför hagen där de hittade ”grönare 
gräs” på andra sidan. Som tur var gjorde de ingen 
större skada bland blomkrukor och trädgårdsland, och 
var lätta att leda tillbaka in i hagen igen. De fyrbenta 
damerna lugnade sig efter ett par simturer, ett byte av 
hage och mera stängsel i vattnet och beslöt sig därefter 
för att stanna på land. Det händer alltid något kring 
djur, vilket i och för sig kan vara trevligt, men inte varje 
gång… 
 

I övrigt har förstudien om småskalig köttproduktion 
och Grön omsorg genomförts och vi har kommit fram 
till en hel del idéer och tankar kring dessa - och andra - 
ämnen. Många intressanta företag har vi besökt, och 
många intressanta människor har vi lärt känna.  

Vi har varit på studieresa till Jämtland och tittat på 
olika småskaliga slakterier och charkuterier, träffat 
Framtidsgårdens folk i Mjöfjärden, besökt företag med 
hunddagis, sociala företag, Norrbottensgårdens slakteri 
i Luleå, gått kurs i Grön omsorg och betesekonomi plus 
mycket annat.  

 
Text: Mette Gilså, 076 – 832 86 99 
Foto: Sandra Fahlesson 
 

Se mer på vår facebook-sida: Agrocenter i Råne älvdal  
 
 

 

Mette och Lotta driver ett gäng badglada kvigor tillbaka till 
hagen.  

Markinventering. 

Måndag - torsdag 10-18 

Fredag    10-19 

Lördag    10-14 

 

Allhelgona:  

Fredag   10-19 

Lördag - söndag  stängt 

 

Tel: 0924-200 23 
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KYRKOVALET 
 

I Niemisel var den traditionella tårtveckan välbesökt 
även detta år. Lördag den 20 juli hade vi musikunder-
hållning. Mona och Niklas Thorneus underhöll med 
sång och dragspel. Söndag var kyrkan på besök med 
musik i sommarkväll. Tack hälsar Niemisels föreningar 
och Hantverksbutiken. 

I Niemisel finns en hjärtstartare uppsatt på Bergändevägen 1, högra 

trappuppgången i hyreshuset mitt emot affären. Information och utbild-

ning kommer hållas i slutet av september, men hjärtstartaren går att 

använda redan nu. 

Tore Lundmark föddes i juni och i familjen finns  
föräldrarna Tobias och Johanna och lillasyster Elma 

Melissa Johansson föddes i mars och hennes 
föräldrar heter Håkan och Maja 

Välkommen  
       Melissa och Tore! 
  
Niemisels intresseförening 
har som tradition att hälsa 
nya bybor välkomna.  
 
Dessa nya barn har som 
gåva fått en barnbok av 
föreningen.  

 
På grund av förväxlingar 
så har Kerstin Engström 
hamnat på två listor.  
Kerstin kandiderar för 
Kyrkans Väl och inget 
annat. 

 

Gunnarsbyns Scoutkår söker fler ledare!  
Är du intresserad av att hjälpa till ibland? Vill du höra om vårt arbete? 
Välkommen på informationsmöte måndag 16 september kl. 17.00 i 
församlingshemmet. Bilden är från årets sommarläger i Lassbyn. 
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VISIT Råne River - Den gröna dalen 
 

Vi som till vardags vistas i älvdalen kanske inte alltid uppskattar det vi har och 

gör. När våra gäster från andra delar av landet eller andra länder beskriver vår 

älvdal kan man ibland bli alldeles stum… har vi allt detta?! 

 
Projektet VISIT Råne River/VRR som pågått sedan 2011 går nu mot sitt slut. Syftet har bl.a. varit 
att utveckla, kvalitetssäkra och öka attraktionsvärdet för älvdalen genom ett nära samarbete 
med de lokala entreprenörerna och för dem viktiga nätverk.  
 
VISIT Råne River är idag ett väl fungerande nätverk där den lokala besöksnäringen är samlad och 
representerad.  
 

Några exempel på aktiviteter som gjorts under varumärket VISIT Råne River 
 
 Samordningen av aktiva företag inom turism,  handel och hantverk i älvdalen 
 

 Deltagande i mässor 
 

 Produktutveckling och marknadsföring 
 

 Branschanpassade utbildningar 
 

 Uppbyggande av Visit Råne River hemsida 
 

 Information och spridning via sociala medier, broschyrer, tidningar, mm 
 

 Media - information och bearbetning 
 

 Lyft fram turistnäringens behov/frågor till kommunerna och andra för näringen viktiga   
aktörer 

 

 Samarbete med andra i området pågående näringslivsprojekt/aktiviteter, ett exempel är  
 den nu pågående upprustningen av Malmens väg 
 

 Bevakning av frågor som påverkar direkt och/eller indirekt besöksnäringen i området 
 
 

 

En av VRR:s satsningar var Äventyrsbussen 
som erbjöd en rundtur i Råne älvdal. 
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Vi vill passa på att tacka alla turistentreprenörer, finansiärer, medarbetare, branschkollegor,   
råneälvdals ambassadörer, facebook-vänner och alla gäster och besökare som har hittat sin plats 
i älvdalen.   

För mer information kontakta: 
 

Tatiana Rynbäck, VRR projektledare  
Tel: 070 3494287  

info@visitraneriver.se  
www.visitraneriver.se 

Facebook/Visit Råne River 
 

Projektägare är Råne älvdal Utveckling AB 

Hur går vi vidare efter projekttiden? 
 

Det är viktigt att behålla och fortsätta utveckla det lokala nätverk som bildats. Det pågår nu 
också en översyn av länets turistorganisationer och på vilket sätt de bäst samverkar framöver, 
där måste VRR finna sin plats. Ett samarbete med Boden Turism, Visit Luleå och därmed även      
Swedish Lapland är prioriterat.  
 

Turistnäringens vilja till samarbete och utveckling  
är avgörande för hur vi kommer att lyckas! 
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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  
 

Tel: 0924 - 211 75 

    

  

 En guide till  

 föräldrar, skolbarn  

 och pedagoger 
 

 av läspedagogen  

 Eva Haglund 
 

 
 

Denna guide förmedlar information och kun-

skap om läsning, läsförståelse och sambandet 

mellan läsförmåga och matematik.  

 

Den tar upp förmågor och hinder i läsutveckl-

ing, dyslexi och metoder som stöd vid inlär-

ning. Aktuell läsforskning och pedagogiska råd 

knyts till de fyra kapitlen. 

 

Boken kan beställas via Bibliotekstjänst 

(www.btj.se). Skolor kan även beställa från 

eget förlag (eva.e.haglund@gmail.com) till 

reducerat pris, 200 kr per ex. Frakt ingår. 
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 Sörbyn-Sundsnäs Hembygdsförening  

  

 

 
 

Håll utkik efter  
kommande arrangemang! 

 
 

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 

 
Niemisels 

Bygdegårdsförening 
 
 

Info: 070-362 02 17 

Niemisels 
Intresseförening 

 
 
 

Kontakt: Ulrika Ek  
070 519 98 51 

Niemisel AIK 
 

Håll utkik efter vårt med-
lemsmöte senare i höst! 
 

Där kommer information om 
vad som är på gång i före-
ningen samt att du som 
medlem har möjlighet att 
föra fram 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 

 

Stöd föreningen 
- bli medlem! 

 

Endast 100 kr/person och år 
 

Postgiro: 17 98 97 - 4 
 

Avgiften går bl.a. till att 
sladda skoterleder 

 

Info: 0924 - 212 16 

Bjurådalens 
Bygdegård i Forsnäs 

 

LOPPIS  
lördag 5 oktober   
kl. 10.00 - 15.00 

 

Hyra av bord: 50:- 
Anmäl till Sibylla 070-341 38 50 

 

PALT  
Onsdag 13 november   

kl. 16.30 - 18.30 
 

 

Hyra av bagarstuga eller   
bygdegård 

 

Kontakt: Monica 070-651 50 08 

Hantverkarnas  
Träffpunkt  
i Niemisel 

 

Hantverk 
Hembakt 

Loppis 
 
 

Vi finns på facebook 
 

Kontakt Mona 076 130 85 23  
 

 

Degerselsbygdens  

samfällighetsförening 

 

Vi önskar  

en glad höst! 
 

Info: Jonny Hallman  

072-577 47 44  

 

Niemisels  

Fiskevårdsförening 
 

 

 

 Info: 

Lennart Nilsson 

070-362 02 17 
Revy 2014 

 

20-års jubileum 
 

Premiär 11 januari 
 

Folkets Hus Bjurå 
 

Boka nu! 
 

www.kottarna.com 

 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  

ÖVERSTBYN 
 

Årets by 2013  
i Bodens kommun 

 

Vi firar utmärkelsen  
genom extra festlig 

 

ELDFEST 19 OKTOBER 
Missa inte! 

Medlemmar äter gratis 
Övriga 150kr (barn 75kr) 

 

Tips: Bli medlem i byaföreningen! 
 

www.overstbyn.se 

 

Tack för en  
välbesökt  
sommar! 

 

 

Välkomna tillbaka 
nästa år hälsar 

Ann & Eva 
 

www.nestorscafe.se 

 PRO Niemisel  
 

Motionsträffar  
varje tisdag  

tills snön kommer 
kl. 10 .00  

från skolgården  
till någon plats där vi kan grilla 

 

Medlemsmöte  
6 november  

kl. 15.00  
Soppa, bröd, ost, kaffe o kaka 

 
 

Info: Gunborg Andersson  
070-573 37 56 

 

Lantmuseum, cafékvällar,  
cirkelstudier i släkt–  
och bygdeforskning.  

 

Uthyrning av lokal & tvättmaskin 
 

Servering i samband med  
aktiviteter,  

se lokala anslag. 
 

www.sorbyn-sundsnas.se  
tfn 070 - 660 11 47 

http://www.kottarna.com

