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                          Bilden är tagen i Överstbyn. I bakgrunden skymtar Röråkölen. Foto: Lisa Brusewitz  

God Jul & Gott Nytt År!God Jul & Gott Nytt År!  
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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 2014: 4 ggr/år  

2 mars, 25 maj, 7 september och 30 

november. 

Nästa manusstopp  

2 februari 2014 

Det lokala är det globala 

 

Hunger games 
Söndag 1 december kl. 19.00 
100 kr. Från 11 år. 142 min. 
 

Det regnar köttbullar 2 
Söndag 8 december kl. 17.00  
80 kr. Från 7 år. 94 min. 
 

Hobbit del 2 - Smaugs ödemark 
Söndag 15 december kl. 19.00 
100 kr. Från 11 år.  
 

Victor & Josefine 
Söndag 22 december kl. 17.00 
80 kr. Barntillåten. 81 min. 

Emil & Ida i Lönneberga 
Fredag 27 december kl. 17.00 
Lördag 28 december kl. 17.00 
60 kr. Barntillåten. 60 min 
 

Hundraåringen som klev ut genom  
fönstret och försvann  
Fredag 27 december kl. 19.00 
Lördag 28 december kl. 19.00  
100 kr. Från 11 år. 112 min. 
 

Monica Z 
Måndag 6 januari kl. 19.00 
100 kr. Från 7 år. 111 min. 

Kontakt:  
070-211 00 45  

N SD och Kuriren sätter snart 
ett stort hänglås på sina nyheter på 
nätet. Endast för betalande. Inga 
möjligheter att länka ut de lokala 
nyheterna till rikstäckande sociala 
medier. Eller för den nyfikne sör-
länningen att kolla vad som försig-
går i norr. 
 

Det här är inte en debatt om 
huruvida det är en smart eller kor-
kad idé. Som journaliststuderande 
så förstår jag mer än väl att frågan 
är komplicerad. Minst sagt. För- 
och nackdelar som ska vägas mot 
varandra. Jag vill också få en lön i 
framtiden. Så klart. Mitt nyhetssö-
kande är inte gratis. 
 

Men en faktor som jag oroas över 
är att två av Norrbottens starkaste 
kanaler ut till övriga Sverige block-
eras. Ett Norrbotten som redan nu 
har alldeles för svårt att synas och 
ta plats i samhällsdebatten. 
 

Jag minns hur jag som sörlänning 
förfasades över hur urbota korkat 
det var när de skulle bygga ett 
sjukhus mittemellan de där städer-
na Luleå och Boden. För att två 
städer inte kunde enas om vem 
som skulle få det. Istället skulle alla  

 
bli lidande och sjukhuset hamnade 
lång ut i skogen, mitt ute i ödemar-
ken, där inga människor bodde. 
Det såg man ju klart och tydligt på 
Aktuellts karta. Hur tänker de?! 
 

Ok. Jag var ung. Men ändå! Jag och 
(tro mig) många med mig trodde 
att Norrland bara är en stor obe-
bodd yta skog med en och annan 
gudsförgäten och obetydlig stad. 
Det synsättet påverkar gruvpoliti-
ken. Vattenkraftspolitiken. Fiske-
politiken. Var NATO kan flygöva 
utan att störa. Det bor ju ändå inga 
människor här. 
 

Om de stora städerna har svårt 
med att nå ut med att de finns, hur 
är det då för oss på landsbygden? 
Vi behöver använda alla kanaler vi 
kan för att visa att det faktiskt sju-
der av liv och rörelse även här. Vad 
kapas annars härnäst? I en tid där 
allt centraliseras i en rasande fart 
är det viktigare än någonsin att nå 
ut med att Sverige faktiskt behöver 
en levande landsbygd. 
 

Jag har inte svaren. Men en bra 
utgångspunkt är att våga visa och 
kanske framförallt våga känna en 
stolthet över sin landsbygd och då  

 
menar jag inte den stoltheten som 
går ut på att hata nollåttor för att 
själv få plats, utan den smittande 
stoltheten.  Själv har jag startat 
bloggen Lassbyns Allehanda där 
jag kan förmedla min bild av den 
harmoni som ett liv vid Råneälven 
kan ge. Samtidigt som jag är en del 
av den stora pulserande världen. 
Det lokala är det globala.  

Filmvisning med nya digitala bioanläggningen: 

  Foto: Fredrik Broman  

Anna Lidé flyttade till Lassbyn från 
Örebro 2005. Gift med fotografen 
Fredrik Broman och har två barn,    
Leo 7 och Nova 5. Just nu journalist-
studerande i Kalix. Gläder sig åt 
snön! 
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 I januari 2014 är det tio år sedan ÅVC 
Gunnarsbyn öppnade. Vi firar det med 
10-årsjubileum första lördagen i maj. 
Se kommande anslag! 

www.vittjarvslanthandel.se 

   Överstbyns byaförening firade utnämningen Årets By      
 i Bodens Kommun med festlig Eldfest i byagården 

 

GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR 

ÖNSKAR 
NORDCRAFT 

Getronosan 
Lägerplatsen för  
naturromantikern 

 

www.nordcraft.se 

Välkomna till fisket  
i Abborrtjärn!  

 

Premiär så snart isen håller 
- se kommande annons -  

 
 

 
 

 
 

 

Skäretvägen 2B i Vittjärv 
 

Telefon  0921 - 640 01 
 

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

På bybornas begäran uppmanas alla trafikanter att  
respektera hastighetsbegränsningen genom byarna! 

 

Kenneth Strand ansvarar för Återvinningscentralen i Gunnarsbyn 

Carl-Olof Selberg och Tommy Sehlberg ackompanjerade allsången 
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E n väl fungerande grundskola 
och förskola med god kvalitet vill 
alla ha. För att tillgodose detta är 
det nödvändigt att det finns ett 
tillräckligt antal barn och elever i 
förskolan och i skolan. Eftersom 
antalet grundskoleelever i bygden 
har minskat under ett antal år, har 
huvudmännen för grundskolan 
tagit ett samlat grepp och tillsatt en 
utredning för att utreda förutsätt-
ningarna och för att utarbeta ett 
antal organisationsförslag.  
 

Idag finns det en kommunal för-
skola och en F-6 skola i Gunnarsbyn 
samt en fristående förskola och F-6 
skola i Niemisel. Hur det ska se ut i 
framtiden är en fråga som engage-
rar många och önskemålet är att få 
en långsiktig och hållbar lösning. Av 
denna anledning anlitade huvud-
männen för Bodens kommun, Luleå 
kommun, Efik samt en intresse-
grupp från Gunnarsbyn en extern 
konsult, Elisabeth Zachrisson 
(undertecknad), för att utreda frå-
gan.  
 

Utredningsuppdraget omfattar 
grundskolans verksamhet från för-
skoleklass t.o.m. åk 6, samt även 
fritidshemmets och förskolans 
verksamheter, eftersom de på olika 
sätt hör samman. Målsättningen 
för uppdraget är att kunna bevara 
en grundskola i bygden, som har 
förutsättningar att ge eleverna en 
god undervisning med hög kvalitet. 

Styrgruppen som leder arbetet 
består av följande personer: 
 

Maria Lundgren, ordf. Boden  
Britt-Mari Loggert Andrén, Boden 
Ingrid Norberg, Luleå 
Karina Pettersson Hedman, Luleå 
Yngve Johansson, Niemisel 
Jan Ek, Niemisel 
Peter Selberg, Gunnarsbyn 
Jenny Engström, Gunnarsbyn 

 

Arbetet med utredningen startade i 
augusti då styrgruppen antog en 
projektplan. På respektive huvud-
mans hemsida kan du som är in-
tresserad läsa mer om upplägget 
av utredningen. Utredare Elisabeth 
Zachrisson har under september 
och oktober genomfört verksam-
hetsbesök och intervjuat styrgrup-
pens representanter, personal och 
ledning vid Kvarnå Friskola och 
Älvskolan samt olika personer som 
representerar bygdens och skolans 
utveckling. Syftet med intervjuerna 
har varit att få kunskap om hur 
man ser på förskolan och skolans 
framtid i bygden, vilka förväntning-
ar man har på utredningen, förslag, 
tips och idéer på hur man kan 
tänka sig framtiden, olika samver-
kanspartners etc. Dessutom bidrar 
de olika intervjuerna med fakta till 
utredningens s.k. verksamhetbe-
skrivning om verksamheternas or-
ganisering, ledning, styrning, barn- 
och elevantal, administrativt stöd, 
personalsammansättning, behörig-
het, den pedagogiska verksamhet-
en, elevresultat, ekonomi etc. 
 

Utredningen kommer även att in-
nehålla en lokalbeskrivning med 
fakta om de lokaler som används 
idag. Placering, nyttjandetid, ända-
målsenlighet, standard, ritningar 
m.m. kommer att finnas med i lo-
kalbeskrivningen. Eftersom försko-
lan och grundskolan de senaste 
åren fått nya läroplaner, kursplaner 
och en ny skollag vilka ställer nya 
krav på huvudmännen, kommer 
utredningen även att belysa detta, 
för att se vilka anpassningar som 
eventuellt är nödvändiga att ge-
nomföra. 
 

Under november och december 
kommer utredningsarbetet främst 
att inriktas på den skriftliga sam-
manställningen av underlagen till 
verksamhetsbeskrivningen och 
lokalbeskrivningen. Dessutom ska 
utredningen utmynna i olika förslag 
till en varaktig och hållbar verksam-
het när det gäller pedagogik, orga-
nisation och ekonomi för förskola, 
förskoleklass, fritidshem och 
grundskola åk 1-6 i Gunnarsbyn 
och Niemisel. 
 

 

Representation, dialog och förank-
ring är särskilt viktig när en utred-
ning genomförs om skolans och 
förskolans framtid: 
 

 Därför är styrgruppen samman-
satt av olika representanter för 
förskolan och grundskolan. 

 

 Därför ges skriftlig information ut 
vid ett antal tillfällen.  

 

 Därför har ett antal personer med 
förankring i bygden intervjuats.  

 

 Därför anordnas s.k. dialogmöten 
för att presentera underlaget.  

 

 Därför är du välkommen att fram-
föra dina tankar, idéer och syn-
punkter direkt till utredaren via 
mail eller telefon eller till de som 
sitter i styrgruppen. 

 

Den 14 januari kl. 19.00 - 21.00 är 
DU varmt välkommen till ett dialog-
möte i Kvarnå Friskolas skolmatsal i 
Niemisel, för att ta del av ett första 
utkast av utredningen och till olika 
tänkbara organisationsförslag. De 
synpunkter, tankar, idéer, juste-
ringar och kompletteringar som 
framkommer vid mötet tar styr-
gruppen och utredaren med sig för 
att slutföra utredningen. 

 

Den 19 februari är DU åter välkom-
men till att ta del av det prelimi-
nära förslaget i ett nytt uppfölj-
nings- och dialogmöte för allmän-
heten, denna gång i Gunnarsbyn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elisabeth Zachrisson 
Konsult/utredare 
Mobil: 070-576 17 61 
zachrisson.elisabeth@gmail.com 

Framtidens grundskola och förskola i bygden  
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Välkommen Freja Lindahl!  
Freja föddes i början av september. Mamma 
heter Jenny och pappa heter Fredrik. Familjen 
bor i Niemisel.  

Eleverna på Kvarnå Friskola arbetade med ett vänskapstema, ”Alla ska vara med”, innan höstlovet. Temat varade i 
en vecka och eleverna arbetade med vänskapsfrågor och gjorde olika uppgifter utifrån detta. Temaveckan avsluta-
des med en halloweenfest som de äldre barnen från förskolan var inbjudna till. Inför detta hade skolans elever de-
korerat och städat klassrummet. De hade bland annat fått måla på fönstren. Barnen drack bål och åt godis samt 
dansade och hade roligt.  

Kvarnå Friskola i Niemisel 
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Eleverna i F-3:an har arbetat med hösten på olika sätt. De 
har lärt sig om fotosyntesen och svampar samt pressat 
löv m.m. En dag fick de i uppgift att gå ut och rita hösten 
med kolkritor. Resultatet blev dessa vackra hösttavlor! 

Älvskolan i Gunnarsbyn 

Barnen på Förskolan Älvskolan har tillverkat stentroll av 
stenar de plockat vid Kyrkudden. 

På Älvskolan arrangerade år 4-6 ett lyckat Halloweenparty för F-3:an. Även elever från Kvarnå Friskola kom och 
deltog. På programmet var bl.a. spökvandring, fika, danstävling samt pris för bästa utklädnad. 
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Öppettider 
 

Måndag-fredag:    09.00 - 17.30 
 

Lunchstängt:    12.00 - 13.00 
 

Lördag:     09.00 - 12.00 
 

Söndagar stängt  
 

Tel: 0924 - 211 75 

 

A ktuellt läge i det pågående 
utvecklingsarbetet i Råne älvdal 
Utveckling AB 
 
Råne älvdal turistnätverk 
 

Har pågått sedan 2011 och går nu i 
februari mot sitt slut. Projektet har 
bl.a. i samverkan med besöksnä-
ringen utvecklat konceptet VISIT 
Råne River/VRR. Syftet har varit att 
utveckla, kvalitetssäkra och öka 
attraktionsvärdet för älvdalen ge-
nom ett nära samarbete med de 
lokala entreprenörerna och för 
dem viktiga nätverk. 
 

Vi har nu ansökt om resurser för 
att under 2014 kunna bibehålla 
och fortsätta utveckla VRR för att 
älvdalen ska bli en viktig del i Swe-
dish Lapland och därmed även 
VISIT Luleå och Boden Turism 
framtida verksamhet. VRR är ett 
verksamhetsområde i Råne älvdal 
Utveckling. 
 
Upprustning Malmens väg 
 

Projektet som pågått sedan maj 
2012 och avslutas i februari 2014 
har  gjort en omfattande upprust-
ning av vinterleden Malmens väg, 
19 mil från Strömsund i Luleå kom-
mun genom Boden kommun till 
Dundret i Gällivare kommun. Pro-
jektet är ett utmärkt exempel på 
samverkan mellan privat, offentlig 
och ideell sektor och över kommun 
och Leader gränserna. 
 

Genom lokal förankring och sam-
verkansformer kommer den fram-
tida driften och underhållet av 

gjorda investeringar bättre kunna 
tryggas. Härigenom skapas också 
en långsiktig hållbar grund för älv-
dalens attraktionskraft med för-
hoppningsvis ökad sysselsättning 
som följd.  
 
Affärsutveckling i Råne älvdal 
 

Projektets syfte är att stärka före-
tagandet i området med speciellt 
fokus på innovativa idéer och 
mindre företag och på det vi redan 
har i området - skogen, älven, jor-
den.  

 

För att långsiktigt utveckla områ-
det ska projektet ta initiativ och 
medverka till att utveckla/
organisera ett arbetssätt där män-
niskorna själva bättre ska kunna 
påverka/styra områdets framtid. 
Projektet ska bidra till ett långsik-
tigt utvecklingsarbete där resulta-
tet blir vägvisare för utvecklingsbo-
lagets fortsatta verksamhetsinrikt-
ning och finansiering. Projektet 
pågår tom september 2014. 
 
Råne älvdal Utveckling ansvarar 
även för att söka hitta en lokal lös-
ning för pensionärsvillorna i Niemi-
sel (se annan artikel). Vi har ansökt 
till sociala fonden om en fördjupad 
förstudie under första halvåret 
2014 för hur vi på bästa sätt skulle  
kunna integrera människor med 
beviljat uppehållstillstånd arbete 
och/eller utbildning. Projektet En 
bygd – innovativa servicelösningar 
för Niemisel och Gunnarsbyn med 
Luleå och Boden kommun som 
projektägare har nu ute ett upp-
handlingsunderlag för del av     

genomförandet. Vi kommer givet-
vis lägga ett anbud… och mycket, 
mycket mer pågår ..! 
 
Råne älvdal Utveckling har nu sin 
verksamhet i Bygdegården Lass-
byn, det vore trevligt om du kom-
mer och hälsar på.  
 

Mera information: 
www.ranealvdalutveckling.se 

 

Vi önskar alla 
våra kunder 

God Jul  
&  

Gott 
Nytt 
År! 

Gunnarsby Livs önskar  
God Jul & Gott Nytt År! 

 
-  -

 -  
 -  

 
 

-  

Det är här det händer... 

 

Kom och ta del av e-
handelsexperten David 
Sardéns (TREZER) 
smarta idéer för hur du 
kan komma igång med e-
handel utan krångel. 
 

Har du planer på att ytter-
ligare utveckla din verk-
samhet så är e-handel ett 
enkelt och effektivt sätt 
att komma igång!  

 
 
 

Morgondagens  
möjligheter idag! 

Onsdag 27 november 
 

kl. 18.30 
 

Bygdegården  
 

i Lassbyn 
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Hantverkarnas Träffpunkt 
i Niemisel har stickcafé 
 

Vi träffas ungefär två gånger i 
månaden; fikar, inspirerar 
varandra och handarbetar 
om man vill. 

 

   

I  Niemisel vill tekniska kontoret i 
Luleå hitta lösningar för de så kal-
lade pensionärsbostäderna. Luleå 
Kommuns styrgrupp för pension-
ärsbostäder har fått ett tydligt upp-
drag att undersöka möjligheterna 
att hitta en lokal ägarlösning. De 
vill också se om det är möjligt att 
skapa en mötesplats i området 
eller dess närhet som integrerar 
bygdens alla människor om de så 
önskar.  
 

Råne älvdal Utveckling AB har an-
tagit uppdraget att undersöka om 
det är möjligt att någon i området 
har ett intresse av att ta över/köpa 
dessa villor. De är 6 till antalet men 
området och husen behöver upp-
graderas något för att bli ett ännu 
mer attraktivt område att bo och 
vistas i. Jan Ek är projektledare för 
uppdraget och projektet kommer 
att pågå till 31/12 2013.  

 
Uppdraget är att utreda: 
 

1. Bostäderna och områdets aktu-
ella status och behov av upprust-
ning vid ett lokalt övertagande. 
 

2. Lämplig driftsform vid ett över-
tagande. 
 

3. Hur skapas en attraktiv boende-
miljö för boende i området? 
 

4. Hur integrerar man boende i 
villorna i bygemenskapen på bästa 
sätt? 
 

Boden och Luleå kommun är infor-
merade om utredningen och kom-
mer att bidra på olika sätt. Politi-
kerna kommer givetvis att ha en 
viktig roll i den slutgiltiga lösning-
en. Vi har även kontakt med 
många andra samarbetsparter i 
syfte att hitta den för området och 
de boende bästa lösningen.  
 

 

 
En arbetsgrupp i bygden är bildad 
av människor som tidigare visat ett 
aktivt intresse av dessa villor. Hör 
gärna av dig med synpunkter och 
idéer till projektledaren Jan Ek. 
 

Tfn: 070 312 13 90  
Epost: jan_ek@hotmail.com 
 

Projektägare:  
Råne älvdal Utveckling AB/Rutab 

Projekt Pensionärsvillorna i Niemisel. En del av det större projektet EN BYGD 

Julfin hund: 

Schamponering fr 250 kr 

Klippning fr 650 kr 

Julklappar till  

din hund, katt,  

kanin eller marsvin 

BESÖK VÅR WEBSHOP 

www.alvdalenshundhalsa.se 
 

Kängsövägen 2, Råneå 

070-381 88 88 

 

Representanter på plats var Råne älvdal Utveckling AB, Visit Råne 
River, Agrocenter, Servicepunkten Gunnarsbyn samt Fair Trade Buti-
ken i Gunnarsbyn. 
 

De som växelvis arbetade under Luleå Expo Höstmässa var Yngve 
Johansson, Jan Ek, Anna-Lena L Andersson, Bertil Degerlund, Mogens 
A Jakobsen,  Joel Öberg samt Elisabet Gustafsson (bild till vänster). 

Råne älvdal gästar Luleå Expo Höstmässa i Luleå 
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Niemisels Livs - din butik i närområdet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hos oss kan du hitta en del av julens alla  

läckerheter såsom skinkor, julsylta, sill m.m. 

Hillevi med personal önskar alla   
en God Jul och ett Gott Nytt År! 

Måndag - torsdag 10-18 

Fredag    10-19 

Lördag    10-14 

Söndag   stängt 
 

Julafton   10-13  

Juldagen    stängt 

Annandagen   stängt 

Nyårsafton  10-13 

Trettondagen 6/1  stängt 
 

Tel: 0924-200 23 

Hej alla! Här kommer en kort information om 
nuläget från Agrocenter i Råne älvdal AB. 
 

Projekttiden för ”Grön omsorg och köttproduktion 
i Råne älvdal” har blivit förlängd från den 1 oktober 
till 31 december för att vi ska hinna ta reda på 
ytterligare några frågeställningar inför eventuell 
kommande verksamhet. Projektledaren Sandra 
Fahlesson har avslutat sin tjänstgöring på grund av 
studier vid LTU men Mette Gilså fortsätter att ar-
beta som projektledare fram till årsskiftet. 
 

I övrigt har året som gått varit både lärorikt och 
händelserikt.  
 

Vi önskar alla en God Jul & Gott Nytt År ! 
 

Hälsningar Agrocenter AB / Styrelsen 

/bredband 

  12.00 - 12.30 Invigning av bredbandet 
  12.30 - 14.00 Tjänsteleverantörerna informerar om sina erbjudanden till Dig 
  13.00 - 15.00 Vi bjuder på god mat och kaffe 
 

Invigning av bredband via fiber i Gunnarsbyn 
 

Alla som har köpt anslutning i Gunnarsbyområdet är välkomna på fest  
 

lördag 30 november  kl. 12.00 i Folkets Hus Gunnarsbyn 

Projektledare: Bert-Erik Vestermark 0921-623 20 
Epost: bert-erik.vestermark@boden.se  

   Under 2013 har bredband byggts till: 
 

 43 fastigheter i Gunnarsbyn  
 25 fastigheter i Lassbyn  
 24 fastigheter i Överstbyn  
 

Bodens kommun planerar att i framtiden ansluta 
ytterligare fastigheter i Överstbyn samt i Sörbyn-

Sundsnäs där det redan finns 74 anmälningar. 

Missa inte detta tillfälle att få information om de tjänster Du kan välja! 
Se mer på www.bredbandswebben.se och www.oppenfiber.se 

Driftsättning i Gunnarsbyområdet kommer ske senast 15 december och om Du beställt tjänsteutbud så 
surfar Du med framtidens bredband före jul och nyår. Du kan välja mellan flera tjänsteleverantörer: 
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 Sörbyn-Sundsnäs Hembygdsförening  

  

 

 

 

 

  

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 

 

Lucköppning i Älvens hus 
söndag 8 december kl. 14 

 

Efter lucköppningen  
serveras fika i Älvens hus. 

 

Välkommen! 
 

Kontakt: Ulrika Ek  
070 519 98 51 

Niemisel AIK 
 

God Jul  
&  

Gott Nytt År! 
 

Har ni frågor eller funderingar 
kring vår verksamhet, kontakta:  
 

Jenny Öberg 070-303 08 54 
 

Mattias Nilsson 070-343 19 18 

Vedaklubben 
Skoter & Fiske 

 

 

Medlemspub 
 

Juldagen 
 

Kl. 20 - 01 
 

Folkets Hus Gunnarsbyn 
 
 

Info: 0924 - 212 16 
Vi finns på facebook! 

Hantverkarnas  
Träffpunkt  
i Niemisel 

 

Hantverk - Hembakt - Loppis 
 

Julmarknad  
7 december 

 

Vi finns på facebook 
Kontakt Mona 076 130 85 23  

 

Degerselsbygdens  

samfällighetsförening 

 

God Jul &  

Gott Nytt År! 
 

Info: Jonny Hallman  

072-577 47 44  

Niemisels  

Fiskevårdsförening 
 

önskar  

God Jul & Gott Nytt år! 
 

Fiskepremiär  

Mittitjärn i mars 
 

 Info: 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 sammanhållning! 
 

Kom med på våra  
medlemsträffar 

studiecirklar 
resor m.m. 

 

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

JULAUKTION 
28 december 

Överstbyns Byagård 
Kl. 18.00 

Välkomna! 
 

www.overstbyn.se 
 

 Årets by 2013  
i Bodens kommun 

Nestors  
Café och diversehandel  

 

önskar alla våra kunder  
 

God Jul  
&  

Gott nytt år! 
 

Vi ses igen till sommaren!  
 

Hälsningar 
Ann & Eva 

 

www.nestorscafe.se 

 PRO Niemisel  
 

JULBORD 
4 december 

Kl. 15.00 
 

God Jul  

&  

Gott Nytt År! 

 
 

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 

Bjurådalens 
Bygdegård i Forsnäs 

 

Jultallrik  
med varmrätter, dessert, 

kaffe m. dopp 
 

Lördag 30 nov & 
Söndag 1 dec 

 

Anmälan till Sibylla  
070 - 341 38 50 

 

Glöm ej Julotte-frukosten! 
 

Vi önskar God Jul & 
Gott nytt år! 

önskar  
 

God Jul  

& 

Gott Nytt År! 
 

 

 

Julklapps-

tips:  

Presentkort 

till en spa-

kväll 

http://www.kottarna.com

