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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 

 

 

 

 

Info & Annonsbokning: 

0924-213 59 eller justnu@raek.nu 

 

Ansvarig utgivare: RÅEK/Efik/RutAB 

 

Redaktör: Lisa Brusewitz 

 

Upplaga: ca 1000 ex utdelas gratis  

i Niemisel– och Gunnarsbyområdet 

samt på enstaka platser i Luleå,    

Råneå och Boden. 

Utgivningsdatum 2014:  

2/3, 25/5, 7/9, 30/11 

 

Viktiga webbsidor:      

www.raek.nu 

www.visitraneriver.se 

www.ranealvdalutveckling.se 

www.kvarnafriskola.se 

www.viialvskolan.se  

Nästa manusstopp: 27 april 2014 

E fter att under 43 år ha bott 
och arbetat på olika platser i Sve-
rige har jag flyttat hem. Eftersom 
jag har bott så länge i städer hade 
jag ingen klar bild av att bo på 
landsbygden. Nu har det gått några 
år och jag börjar kunna sortera 
intryck och jämföra med andra 
platser där jag tidigare bott. Jag 
upptäcker skillnader som blir allt-
mer uppenbara och jag kan sam-
manfatta intrycken såhär: För mig 
överväger fördelarna.  
 

Den allra första upplevelsen var 
tystnaden. Det är också det första 
intrycket som de som bor i städer 
upplever när de vistas på landsbyg-
den. Tidigare har jag aldrig reflek-
terat över att det aldrig var helt 
tyst där jag bodde. Det här var 
någonting som jag uppenbarligen 
hade glömt, men för de som bor 
här betraktas det som självklart. 
 

Här är det så rent! Jag, som har 
bott och arbetat i många städer 
och större tätorter, fick framför allt 
i södra Sverige uppleva hur hela 
vinterns samlade föroreningar från 
gator och trafik töade fram. Här är 
luften är aldrig så förorenad som 
den kan vara i städer.  
 

Allt eftersom tiden har gått har jag 
upptäckt fler fördelar. Mellan 1700 
och 1900-talet kallades området 
Degersels by. Degersels by bestod 
av Överstbyn (Översta byn), Gun-
narsbyn, Rörån, Lassbyn, Sörbyn 
(södra byn) och Sundsnäs. Ganska 
snart upptäckte jag att avstånden 
inom Degersels by och grannbyar-
na var mindre än mellan stadsdelar 
i städer. Det är helt enkelt rymli-
gare.   
 

När jag numera åker till en stad så 
upplever jag att jag ständigt måste 
trängas eller köa. Innan jag flyttade  
 
 

 

hit hade jag betraktat det som helt 
naturligt att först vara tvungen att 
leta en parkering, behöva ta hän-
syn till om parkeringsplatsen är 
tillåten, betala parkeringsavgifter 
och köa när jag skulle göra mina 
ärenden. Nu när jag är hemma 
slipper jag köer, trafikljus, parke-
ringsautomater och trängsel. Jag 
kan köra från punkt A till B utan en 
massa ovidkommande störningar. 
Numera kan jag via internet eller 
postorder köpa, betala och ordna 
leverans av det som inte finns här 
och jag får varorna levererade till 
min brevlåda, eller via budbil. Jag 
behöver inte som tidigare åka till 
ett utlämningsställe och köa för att 
hämta mitt paket. 
 

Med dagens bostadsbrist är det 
numera lättare och billigare att få 
en bra bostad på landsbygden. För 
4-5 årshyror i en ny stadslägenhet 
kan jag köpa ett eget hus på lands-
bygden. Ju längre bort från staden, 
desto billigare är boendet. Jag in-
ser också att här har bostadsmark-
naden och kostnaden för boende 
en sundare utveckling. Ju dyrare 
hus, desto större är risken. Det är 
egentligen orealistiskt att hoppas 
på evig värdestegring. Jag har själv 
fått uppleva både upp- och ned-
gångar i bostadspriserna. Jag får 
också en känsla av att små sam-
hällen inte är lika sårbara utan på 
något sätt är robustare. 
 

Att ha längre pendlingsavstånd i 
mil till och från arbetet betraktar 
många som en nackdel. Men det 
finns även en tidsaspekt som man 
måste ta hänsyn till och inte bara 
milen. Det finns städer där pend-
lingstiden inom staden är längre, 
även om man använder bil. Dessu-
tom uppväger boendekostnaderna 
på landsbygden pendlingskostna-
derna. 

 

Numera är Luleå och Bodens kom-
muner så framsynta att man har 
ett samarbete om landsbygden i 
Råneå älvdal. Älvdalen ligger dess-
utom mellan Kalix- och Luleå älv-
dalar. Samarbetet leder till att 
båda kommunerna får en fördel 
jämfört med andra kommuner i 
Sverige. Båda kan erbjuda en 
större variation av boende för in-
flyttande. De som har valt att bo i 
kommunerna behöver inte bo i 
centralorterna eftersom det finns 
disponibla bostäder med bra infra-
struktur på landsbygden. Många 
barnfamiljer söker dessutom ett 
tryggare och billigare alternativ. 
Man bör också inse att en stor del 
av Sveriges befolkning som är 
födda före 80-talet är uppväxta på 
mindre orter. (Även tillväxtsorter 
som Stockholm Göteborg och 
Malmö har varit mindre än idag). 
Trots att en stor del av Sveriges 
invånare tidigare vuxit upp på 
landsbygden har landet ändå ut-
vecklats framgångsrikt. Ingen kan 
ännu överblicka vad det kommer 
att innebära, att allt fler barn växer 
upp i tätorter med sina stora sko-
lor. Det finns också andra fram-
synta beslut av kommunerna som 
ger konkurrensfördelar. Nämligen 
att ordna en modern infrastruktur i 
form av möjligheter till fiberanslut-
ning. Det ger fördelar både för 
kommunerna och invånarna och 
ökade möjligheter för företag och 
privatpersoner.  

Tyst, rent och rymligt… 

Bengt Engman, Gunnarsbyn 
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Kvarnå Friskola i Niemisel 

 
Älvskolan i Gunnarsbyn 

En ny termin är påbörjad och förskolan började terminen med att baka inför våren. På förskolan arbetar de med 

temat Astrid Lindgren där de samtalar om henne och läser hennes böcker. I januari arbetade fritidsbarnen med 

temat ormar och drakar, vilket fortsätter in i februari. Det kommer att bli en utställning i skolan med detta när  

arbetet är färdigställt.  

Älvskolans elever har gjort ett arbete om Alfred Nobel som de presenterade och sedan lagade en Nobelmiddag.  
De äldre hjälpte till i köket och de yngre fixade dukningen. Det blev en 3-rätterslunch planerad av årskurs 6. 
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Tips på smart miljötänk och återvinning! 
 

Barnen i F-3:an på Älvskolan i Gunnarsbyn målar på 
baksidan av en gammal tapetrulle. Gamla herrskjortor 
fungerar utmärkt som förkläden och färgen hälls i 
gamla mjölkförpackningar.  

 

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. 

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 
ingenting. Om hjälpen tar längre tid, så betalar Du 75 
kronor per påbörjad timme. 
 
 

Betalning sker genom faktura. 

 

Obs! Detta gäller för närvarande endast boende i Bodens kommun.  
Bor Du inom Luleå kommun kontaktar Du Råneå Fixar’n,  0924-575 73. 

Fixar’n - ny tjänst vid Servicepunkten! 
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 RÅEK 0924 - 213 59 mellan kl. 9-14 

 

 

 
 

 
Kom och fira med oss!  

 

Jubileumsfika på  
Återvinningscentralen i Gunnarsbyn   

  

Lördagen 24 maj kl. 08.00-12.00 
 

Välkommen! 
 

ÅVC börjar med lördagsöppet  
fr.o.m. 3 maj kl. 08-12 
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Välkommen Jim! 
 

Jim Svanberg flyttade till Niemisel 
under 2013. 

Välkommen Sixten! 
 

Sixten föddes i december och bor i 
Niemisel med sin familj Jonasson 
Svanberg som består av pappa And-
reas, mamma Sanna och systrarna 
Mira och Maya (saknas på bild). 

Välkommen  
familjen Lövgren/Strand! 

 

Familjen Lövgren/ Strand har flyttat 
till Niemisel och består av Per, Ida 
och lilla David ett år.  

Födda, nyinflyttade och hemvändare 

Välkommen tillbaka familjen Hertell! 
 

Thomas och Helena tillsammans med döttrarna Nadja och 
Ronja har återvänt till Överstbyn efter sju år i Strängnäs.     
Särskilt välkomnas Ronjas pojkvän Kim från Mariefred som 
flyttat med familjen upp till Norrbotten. 

Välkomna tillbaka! 
 

Elisabeth Hansson Öhlund och Rolf Öhlund har 
återvänt till Sörbyn efter fem år i Göteborg. 

Välkommen familjen Karlberg! 
Mamma Johanna, Nathalie, Markus, Tindra och 
pappa Daniel har flyttat till Lillånäs sommaren 
2013. Saknas på bild gör storebror John. 

Välkommen Cecilia! 
Söderlänningen Cecilia Mörck 
har flyttat till Furunäset. 
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 NORDCRAFT 

www.nordcraft.se 

Getronosan 
 

Lägerplatsen för  
Naturromantikern 

 

Nyfiskepremiär 
Råtjärn 

 

15 mars kl. 09.00 
 

Info: Hans Engström 
0924 - 400 25 

070 - 584 04 83 

Välkomna till  
fisket i  

Abborrtjärn!  
 

Info: Åke Selberg  
070 - 690 86 77 

K ulturen är viktig för att göra en bygd attraktiv och 
för att locka dels ungdomar att bo kvar samt att locka 
människor att flytta ut på landet där det finns en vettig 
fritid. Folkets Hus i Gunnarsbyn med dess biograf (Saga 
Bio) drivs av en ideell förening som arbetar för att få 
Folkets Hus att framstå som bygdens kulturhus med 
teaterföreställningar, konserter, utställningar, studie-
cirklar, dans, föreläsningar och filmvisningar. Här finns 
byns vävstuga, möteslokal, café och kök, samt stora 
salen med scen och biografanläggning.  
 

Under 2013 genomförde Folkets Hus i Gunnarsbyn två 
stora investeringar. Numera är hela huset värme-
konverterat, vilket bl.a. innebär att biografanläggningen 
kan visa film under en längre sammanhängande period. 
Tidigare när det varit som kallast, i januari-februari, 
valde bion att stänga när temperaturen utomhus legat 
under -25 grader och kallare. De nyinstallerade motor-
värmarna underlättar också för biobesök under den 
kallaste tiden.  
 

Den andra stora investeringen är digitalisering av Saga 
Bion. Utan digitaliseringen hade biografen inte kunnat 
vara kvar, då det inte längre produceras analoga filmer. 
Digitaliseringen gör även att biografen får filmerna 
snabbare, vilket bidrar till att cineasterna väljer att se 
filmerna i byn, istället för i staden. Det visas en film per 
vecka och det varvas mellan barn- och vuxenfilm.  
 

Saga Biografen i Gunnarsbyn är känd för att göra lite 
extra runt sina filmvisningar och väljer ibland att göra 
biografupplevelsen till mer än bara film, t ex. när James 
Bond visades, då var vaktmästaren och biomaskinisten 
klädda i smoking. Det populära arrangemanget ”Bio 
med mat” bjöd på grekisk sallad till Mamma Mia, me-
deltidsmat till Arn-filmerna (dessutom medeltidsklädda 
vaktmästare), köttsoppa till Jägarna samt spagetti och 
köttfärssås till Alvin och gänget.  
 

Förutom biofilmer arrangeras olika kulturella utställ-
ningar. Under 2013 hade Folkets Hus en utställning om 
Muminvärlden och Tove Janssons författarskap och 
under januari 2014 visades en utställning om artisten 
Monica Zetterlund. Det arrangeras även kulturdagar 
med fokus på ett specifikt land med barn- och ung-
domsaktiviteter, mat och utställning  samt film eller 
annan underhållning.  

 
Genom Folkets Hus & Parker har Folkets Hus Gunnars-
byn fått tillgång till ett koncept som heter ”Live på Bio”, 
direktsändning av en lång rad evenemang som opera, 
balett, konserter, musikal, teater, konstutställningar 
osv. Även inspelat material finns att tillgå. Vidare kan 
nämnas att Folkets Hus/Saga Bio Gunnarsbyn har ingått 
avtal med olika televisionsdistributionsbolag och visar  
1-2 idrottsevenemang på storbildsteve (bioduken) per 
månad. 
 

Ett evenemang som växer för varje år är Grön Marknad. 
Denna populära marknad håller på att utveckla sig till 
en av Norrbottens största. Ett 30-tal lokala bönder, 
köttförädlare, fiskare och bagare finns på plats i och 
utanför Folkets Hus denna dag för att sälja av årets 
skörd. Intresset för marknaden har genom åren inte 
bara vuxit bland försäljare, utan även bland besökare, 
som beräknas ha uppnått över 1200 personer under 
fyra timmar. För att kunna delta i Grön Marknad i Gun-
narsbyn krävs att varorna som säljs inte endast skall 
vara ätbara utan även närproducerade, ekologiska eller 
rättvisemärkta. Marknadens syfte är att öka närpro-
duktionen och få lokala odlare att odla mer genom att 
ge dem möjlighet att sälja av sina egna produkter. 
Bland förra årets försäljare kan nämnas Sörbyns bageri, 
Lassbyns Honung och Gunnarsbyns byaförening. 

Ett levande Folkets Hus ger en levande bygd! 

Grön Marknad i Gunnarsbyn hålls 2:a lördagen i september 
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Niemisels Livs - din butik i närområdet 

 

 
 
 
 
 
 
 

D et har varit en spännande och förhoppningsvis 
givande tid för alla de som på olika sätt deltagit under 
projektets tre år. Ett flertal aktiviteter har genomförts 
tillsammans med Råne älvdals entreprenörer och tu-
ristorganisationerna i Boden och Luleå. Fortsatt ut-
veckling tillsammans med det bildade turistnätverket 
kommer fortsätta under 2014. 
 

Hemsidan www.visitraneriver.se är viktig för mark-
nadsföringen av Råne älvdals turistnätverk och dess 
produkterbjudanden.  

 

 
 

Nätverkets önskemål är att webbsidan är på både eng-
elska och svenska och ännu mer säljinriktad samtidigt 
som allmän turistinformation för besökare uppdateras 
kontinuerligt. Viktigt är även att jobba vidare med 
kompletterande säljstöd och information för att fort-
sätta värdeladda varumärket VISIT Råne River.  
 

En ny produktkatalog på svenska och engelska är under 
produktion. Den innehåller konkreta säljbara produkter 
från turistentreprenörer i nätverket.  
 

Använder Du facebook?  
 

Gilla VISIT Råne River och ta del  
av aktiviteterna i Råne älvdal! 

 

Måndag - torsdag  10-18 
Fredag    10-19 
Lördag    10-14 
Söndag   stängt 
 

Skärtorsdag  10-18  
Långfredag   stängt 
Påskafton    10-14 
Påskdagen   stängt 
Annandag påsk  stängt 

Telefon: 

0924-200 23 

Två områden blir en bygd 

L uleå och Bodens kommun genomför tillsammans 
ett projekt som går under namnet En bygd. Projektet är 
till för människorna boende runt kommungränsen i 
Niemisel- och Gunnarsbyområdet.  
 

Syftet eller andemeningen med insatserna är att det 
skapas en bra livskvalitet för människorna. Luleå och 
Bodens kommuner samverkar med de ekonomiska 
föreningarna i Gunnarsbyn (RÅEK) och i Niemisel (EFIK) 
samt utvecklingsbolaget i Råne Älvdal (RUTAB). Genom 
det här samarbetet så blir området mer attraktivt att 
bo i, verka i och besöka. För att nå en god livskvalitet 
ska det finnas god servicenivå.  
 

Projektledare är Jan Unga, landsbygdsutvecklare i Luleå 
kommun samt Leif Engström, näringslivsutvecklare i 
Bodens kommun. Projektet försöker få lokala företag 
att få uppdrag av kommunens förvaltningar att utföra 
vissa jobb. Ett exempel är gräsklippning som tidigare 
har skötts av parkavdelningen. Arbetsmarknadsförvalt-
ningen har rustat upp på olika ställen efter älvdalen.   
 

 

Ett stort arbete har lagts ner i Stora Stenträsket där 
man bl.a. har timrat en bastu med relax och fixat grill-
platser. Servicepunkten i Gunnarsbyn kommer att spela 
en viktig roll i älvdalen. Samarbetet med Råneå kom-
mer att förstärkas och skapa en ännu större nytta för 
de tjänster som levereras av servicepunkten till lokal-
befolkningen i området. Fiberbredband har dragits in i 
området inom Bodens kommun. Rör för fiber dras från 
Södra Prästholm till Niemisel till sommaren. Utredning 
om hur lokala företag kan ta över pensionärsvillorna i 
Niemisel är genomförd och intressenter finns. Det bå-
dar gott. Pengar kommer att satsas på att utreda om 
vindkraft kan etableras och skapa lönsamhet för de 
enskilda. 
 

Hela älvdalen från Kängsön och upp mot gränsen till 
Gällivare kommun kommer att lyftas fram genom pro-
jektet En bygd. Det gäller också att de boende längs 
älvdalen själv bjuder till och tar del av utvecklingsmöj-
ligheterna. Först då kommer de positiva effekterna 
som skapar det goda livet längs Råne älvens dalgångar. 

http://www.visitraneriver.se
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R åne älvdal Utveckling har sedan starten 2009 be-
drivit ett tämligen omfattande utvecklingsarbete med 
visionen att Råne älvdal ska vara ett område där männi-
skors engagemang och framtidstro skapar tillväxt. Att 
skapa bestående utveckling förutsätter att många av de 
idéer som finns i området omvandlas till ett ökat och/
eller utvecklat företagande. Här är det också viktigt att 
samverka med kommunerna och det utvecklingsarbete 
som de har. Det innebär att de möjligheter som finns i 
hela området längs Råne älvdal måste tas tillvara, först 
då kan vi få ut maximalt av det samlade utvecklingsar-
betet.  
 

Några av de projekt vi bedrivit har nu avslutats, det är 
Upprustning av Malmens väg, där vi gjort ett om-
fattande upprustningsarbete genom fyra kommuner 
från Strömsund till Gällivare. Projektet är ett bra exem-
pel på vad man kan åstadkomma genom samverkan 
mellan privat, offentlig och ideell sektor och över kom-
mun- och projektstödsgränser.  
 

Råne älvdal turistnätverk hade som syfte att utveckla 
samarbetet mellan entreprenörerna i området och för 
dem viktiga samarbetsparter. De samverkar nu under 
konceptet VISIT Råne River som nu är ett verksamhets-
område i Utvecklingsbolaget. För att fortsätta utveckla 
detta arbete kommer vi i ett nytt projekt under 2014  

 
söka hitta de smartaste kopplingarna till Visit Luleå, 
Boden Turism och genom dem Swedish Lapland. 
 
 

Vi har i slutet av 2013 tagit fram underlag för att de s.k. 
pensionärsvillorna i Niemisel i syfte att de om möjligt 
ska kunna övergå i lokalt ägande och drift, förhopp-
ningsvis kommer det ske under våren. 
 

Vi har nu även uppdraget av Luleå och Boden kommun, 
inom ramen för projektet En bygd att under året ge-
nomföra dessa tre uppdrag: 
 

1. Kartlägga de offentliga serviceslagen i området 
och föreslå lokalt anpassade lösningar som ide-
ella och privata aktörer i samverkan med kom-
munernas förvaltningar arbetat fram. 

 

2. Få till en etablering av ett vindkraftverk på Rörå-
kölen  

 

3. Ta fram en strategisk plan för områdets mark-
nadsföring 

 

Vi är övertygande om att vi tillsammans kan utveckla 
Råne älvdal – här gäller det at söka innovativa, nyskap-
ande och smarta lösningar på framtidens utmaningar! 
 
 

Mera information www.ranealvdalutveckling.se  

 

 
 

 

 
 

Fordonsservice  
Rickard Lidberg 

 
 

Överstbyn 
 
 

070 - 526 43 26 
 

Framtiden - vår utmaning! 

En hyllning till den som plogar din snö!  
 

I ungefär 40 år har Thomas Boström, snöröjare från Gunnarsbyn, plogat snö. Sammanlagt ansvarar han för cirka 30 
mils väg som ska sandas, plogas och hyvlas. Från första oktober till sista april ska han vara tillgänglig dygnet runt. 
- Är det risk för snö imorgon bitti, då är det bara att gå och sova tidigt, säger Thomas. 
 

Thomas tycker att livet som plogbilsförare är ett fritt liv där man rår sig själv. Om tre år går Thomas i pension. Han 
har tre barn men de är inte intresserade av att ta över företaget och Thomas oroar sig lite för framtiden.  

  

 - När vi gammelgubbar har börjat ta slut på områdena här, vem  
f-n ska ta över alltihop? Ungdomarna idag vill inte sitta baki 
köksfönstret och vänta på att snöflingorna ska ramla ned. Det är 
bara vi som bor på bygden som kan sitta hemma och vänta på 
att jobbet ska ramla ned från himlen. 

Se journalisten Anna Lidés film  
”Snöplogsmannen” på www.youtube.com  
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PRO  
Niemisel 

50 år 

Den 18 oktober 2013 firade PRO Niemisel 50 år med festligheter för sina medlemmar och inbjudna från närliggande 
föreningar samt från Samorganisationen och PRO-distriktet. Efter ordförande Gunborg Anderssons välkomsttal och 
historik spelade kvällens musikanter Tremolos och styrelsen sjöng en visa om de 50 åren. En god buffé från Hallon-
bergets catering serverades och efter desserten talade inbjudna gäster och överlämnade gåvor. Den trevliga kvällen 
avslutades med lotteridragning, kaffe och bakelse. 



11 

I  yogastudion i Överstbyn tänder Jenny Maya Edlund 
stearinljusen på väggarna. Det står en gammal skänk 
längs med ena kortväggen. I dess hyllor ligger ett gäng 
yogamattor i varierande kulörer och några öppna lådor 
visar en brokig skara hopvikta filtar. Skänken är en 
kvarleva från forna tider då lokalen användes som lant-
handel. Yogastudion öppnade Jenny Maya under som-
maren 2013, efter att ha bott bara två veckor i huset i 
Överstbyn. Hur hamnade du här Jenny Maya, i denna 
lilla by långt upp i Råne älvdal? 
 

- Jag och min partner Urban sökte efter någonstans att 
bo där ren luft och orörda marker fortfarande fanns. 
Norrbotten kändes spännande. Urban hade en idé se-
dan länge om att bo långt upp i landet och jag är från 
Luleå, även om jag inte bott i länet på 20 år. Så när jag 
blev gravid började vi söka på allvar. Nu hade det blivit 
dags att slå lite rot. Efter några mellanlandningar för-
älskade vi oss i Råne älvdal och i det lilla huset med en 
gammal lanthandel. 
 

Den yogaform Jenny Maya undervisar kallas för 
Organic yoga. Naturlighet är den organiska yogans kän-
netecken. Yogan byggs upp långsamt. Hela kroppen 
hinner med att lära sig grunderna och öppnas varsamt. 
Andetaget får tillbaka sin naturlighet. De flesta ställ-
ningarna är enkla i sitt utförande, inga konstigheter. 
  

- Yogan verkar uppmjukande, avslappnande, stärkande 
och energigivande men inte genom att stretcha och dra 
i musklerna, och aldrig genom att forcera. Det sker 
istället genom att aktivera och röra kroppen rätt. Med 
känslighet till kroppens egna signaler, frigörs den från 
gamla kroniska spänningar. För det krävs en stark 
kroppsnärvaro och den hjälper jag till att instruera och 
bära genom hela sessionen. Deltagarna kan bara 
slappna av och följa med. Hela poängen är för mig att 
inte på något sätt lägga in ett prestationstänk i yogan.  
Så skapas en genuin avslappning och många har be-
rättat att kroppsliga symtom och skador läkt ut med 
Organic Yoga. 
 

Jenny Maya berättar att hon ofta möts av vanföreställ-
ningen att yoga är något mystiskt eller religiöst. 
 

-Inget kunde vara mer fel. Såsom jag undervisar är all-
ting väldigt konkret och baserat på en kroppsnärvaro. 
Yogan handlar om saker och ting precis som de är och 
det är min uppgift som yogaguide att göra det tydligt. 
 

Jenny Maya är utbildad av en yogalärare som heter 
Godfrey Devereux. Han är en av världens allra mest 
erfarna yogalärare och på den tiden hade han ett yoga-
center i bergen på Ibiza. Där bodde eleverna i tipis.        
I hela sex månader var Jenny Maya lärling där och ser 
den tiden som en av de mest lärorika i sitt liv. 
 

- Jag lärde mig enormt mycket om mig själv. Samtidigt 
kändes det som att jag avlärde mig minst lika mycket.  

 
Yogan tar en så djupt att det känns som en invärtes 
dusch. Gamla föreställningar försvann. Det var enormt 
befriande. 
 

Sedan utbildningen 2001 har Jenny Maya undervisat 
lite varstans, mycket i Sverige, Danmark, Norge och 
regelbundet i London. Periodvis har hon haft uppdrag i 
t.ex. Spanien, Turkiet, Holland, Italien och Indien. Men 
nu landar hon alltså yogamattan i Överstbyn. Hon vill 
undervisa klasser och kurser lokalt, men också flytta 
sina längre yogaretreater hit så småningom, så att del-
tagare från hela världen kan få njuta av lugnet, vintern, 
mörkret och norrsken. 
 

- Det finns ett sug i mig efter att undervisa. En längtan. 
Jag märkte när jag åkte ner till Stockholm i höstas för 
att hålla helgkurser vid två olika tillfällen att undervis-
ningen har förändrats av mammaledigheten. Den har 
liksom mognat till sig och inspiration och nyfikenhet 
har väckts. Det är dessutom väldigt tillfredsställande 
att hjälpa andra att må härligt och jag får mig en släng 
av det jag också. 

Nyöppnad yogastudio i gammal lanthandel 

Jenny Maya Edlund och dottern Idalina i  
Råneå Älvdals Yogastudio i Överstbyn 



12 

 

C
a
fé

 i Ä
lv

e
n
s
 h

u
s
 i N

ie
m

is
e
l  

k
l 9

-
1
2
 

 

G enom Aurora Safari Camp i Lassbyn har ytterli-
gare ett attraktivt turistmål etablerats i Råne älvdal. 
Aurora Safari Camp öppnade i november 2012 i en in-
novativ ”afrikansk” lyxstil. Ett läger i den svenska vild-
marken på en fantastisk plats för att se norrsken, 
utforska de norrbottniska skogarna och sjöarna och 
delta i vinteraktiviteter. Ägare och grundare Fredrik 
Broman valde platsen i Råne älvdal för sin naturliga 
skönhet och avsaknad av ljusföroreningar, vilket gör 
den idealisk för att skönja norrsken och även för foto-
graferingsturer, som Broman nu driver från lägret.  
 

Verksamheten vänder sig främst till internationella 
gäster och erbjuder övernattning i Lavvu-tält 
(tältkåtor), inredda med braskaminer för värme.  

 
 

Det finns en öppen eldstad utomhus där man kan sitta 
framför elden och avnjuta utsikten över älven. Aktivite-
ter som erbjuds är bl.a. snöskovandring och hundspann 
samt under den varmare årstiden även paddling. 
 

I november 2013 tilldelades Aurora Safari Camp priset 
Award of Swedish Lapland i kategorin “Årets inno-
vation”. Motiveringen löd: ”Världstrenden “Glamping – 
glamorous camping”, i en unik arktisk tolkning som 
attraherar globalt. Aurora Safari Camp förenar på ett 
nytt och innovativt sätt, den globala resenärens höga 
krav på boendestandard och ett nära möte med      
Swedish Laplands natur och möjlighet till avskildhet.” 

Glamping i Lassbyn 

Foto: Fredrik Broman Foto: Fredrik Broman 
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   - Din kompletta lanthandel -  
Vi är ombud för:   
 
 Apoteket -hämta Din medicin hos oss! 

 Systembolaget -beställ senast onsdagar kl. 12 för leverans fredag. 

 Bussgods -skicka och hämta Dina paket. 

 Mekonomen -beställ Dina bildelar och tillbehör på 0921 - 360 660 

Tala om att varorna ska till Gunnarsby Livs. 

Hämta ut dem hos oss. Vi bjuder på frakten! 

Öppettider: 
Mån - Fre: 09.30 - 18.00  
Lunchstängt:  12.00 - 13.00 
Lör:  09.00 - 12.00 
Sön:  stängt 

Har Du frågor -  
välkommen in  

eller ring oss på  
0924 - 210 10 

I  Överstbyn bor Thea och Lisa Nilsson, som är systrar 
i en syskonskara på elva barn. Av de elva syskonen är 
fyra i livet idag. Lisa, 85 år, bor kvar i föräldrahemmet. 
Där bor numera även storasyster Thea, 88 år, efter 
många år i Luleå. De kallas för Åkarsflickorna efter 
namnet på gården, som tidigare var ett åkeri. 
 

Fadern hette Nils Anton Gideon men kallades för 
”Naggen”. Förutom att sköta familjens jordbruk, arbe-
tade han som bygdens djurläkare genom att hjälpa till 
att förlösa kalvar. Han kunde även konsten att stämma 
blod, vilket var en teknik att stoppa ett hastigt blod-
flöde.  
 

Även om det var fadern som drog det största lasset i 
jordbruket, så var det mamma Ida Josefina som styrde 
hemma.  
- Vi fick hjälpa till mycket redan som små. Vi hjälpte till 
med mjölkningen av korna och delade på mjölktiden. 
En mjölkade på morgonen och en på kvällen. Sedan 
cyklade vi med mjölken i 15-liters kannor för att lämna 
på mjölkbryggan utanför Nestors, där Producentföre-
ningen hämtade den.  
 

- När vi blev äldre började vi med dagsverken och tjä-
nade 5 kr per dag. Vi bakade bröd åt olika gårdar i de-
ras bagarstugor, berättar Thea. 
 

Hur tog ni er till de olika gårdarna?  
- På somrarna gick vi och på vintrarna åkte vi spark. Jag 
fick min första cykel först när jag var 14 år, minns Lisa. 
Då cyklade jag till ett midsommarfirande i Råneå. 

 
Thea skrattar till åt ett minne och berättar hur hon åkte 
spark till Sundsnäs för att göra en elektrisk permanent.  
- Man rullade håret på spolar och satte fast elektriska 
klämmor. Oj, vad det kunde bränna till i skinnet i nack-
en. Det fick inte bli för varmt, då började håret ryka.  
 

Hur var vintrarna? 
- På vintern lekte vi i snön som andra barn, berättar 
Lisa. Vi hade alla skidor. En gång per år packade vi mat-
säck och skidade upp till Röråkölen. Pojkarna åkte 
mycket skridskor. Eftersom vi var många syskon hade vi 
alltid någon att leka med.  
 

- Vi hade varmt inomhus tack vare kakelugn, öppen 
spis och järnspis. Men vi vågade inte elda på natten så 
på morgnarna var det så kallt att det var is på väggarna.  
 

Hur var det med sjukdomar?  

- Om vi blev sjuka så kom en läkare från Råneå hem till 
oss. En gång blev jag allvarligt sjuk i scharlakansfeber, 
berättar Lisa. Jag var 13 år och fick ligga fem veckor på 
sjukhus utan att ta emot besök. När syskonen kom och 
hälsade på fick jag vinka till dem genom fönstret. 
 

- Några tänder borstade vi aldrig och vi gick aldrig till 
tandläkaren, bara om vi fick tandvärk, då åkte vi till 
Boden för att dra ut den onda tanden, säger Lisa och 
berättar om en farbror som kunde trolla bort tandvär-
ken. Han petade med trästickor i tanden tills det bör-
jade blöda och hävdade att värken skulle försvinna.  
 

Åkarsflickorna Thea och Lisa Nilsson år 2014. 

Från vänster: Annie, Märta, Levi (på hästen), Lisa, Thea, Gunnar, 
mamma Ida, Ivan, pappa Anton, Linda. År 1936. 

Åkarsflickorna från Överstbyn 
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D et började med en studiecirkel i ”Att spela tea-
ter”. Resultatet blev den första revyn som spelades 
1995 och sedan rullade det på av bara farten. Många 
revyer, många minnen, många möten och mycket 
skratt har präglat dessa 20 år. Profiler som Ove och 
Sally Nordlund, Karl Nordström och Inga-Britt Johans-
son har varit med från allra första början. Med sina 
rolltolkningar har de under ett flertal år roat till skratt 
från scenen i Kottarnas Hus. Vem minns inte Ove som 
gynekolog eller som balettdansör i rosa trikåer? Ja min-
nena är många. 
 

Med åren så har Kottarnas revy fått ett rykte om sig att 
hålla en hög standard med mycket sång, musik, sponta-
nitet och framförallt spelglädje. Med en publik som 
återkommer år efter år är det ingen konst att roa och                

glädja och när publiken står upp i bänkarna och inte vill 
sluta applådera, då får revygänget på scen den belö-
ning som de vill ha. 
 

De har nu spelat klart ”20 år med Kottarna i Bjurå”. Nio 
glada amatörer i åldern 17 till 72 år med två glada mu-
sikanter som sett till att sångnumren har rätt tonart. Ett 
fantastiskt revygäng som tillsammans med fullsatta 
salonger gjort årets revy till ett starkt minne … ett gott 
skratt är ju helt fritt från biverkningar. 
 

Kottarna hälsar:  
-Tänk vilken förmån och ära det är att få underhålla er 
KÄRA PUBLIK. Nu är det dags för lite vila å sen framåt 
sommaren är det dags att börja skissa på Revy 2015… 
Planera redan nu in när det kan passa er att komma! 

20 år med Kottarna i Bjurå 
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Lantmuseum, cafékvällar,  
cirkelstudier i släkt–  
och bygdeforskning.  

 

Uthyrning av lokal & tvättmaskin 
 

Våffeldagen 
25 mars kl. 16 - 19 

 

Valborgsmässofirande 
kl. 18 

 

www.sorbyn-sundsnas.se  

Sörbyn-Sundsnäs Hembygdsförening  

Ta del av informationen 
om vad som händer  

i vår bygd! 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

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   

 Årsmöte  
 

Torsdag 27 mars kl. 19.00 
 i Älvens Hus 
 

Motioner lämnas senast  
20 mars till Ulrika Ek. 

 

Vi bjuder på fika. 
 

Välkommen ! 

 

Niemisel AIK 
 
 

NAIK och Niemisels 
Intresseförening har 
café i samband med 
Råneälvdalsloppet 
söndagen 23 mars.  

 

Öppet mellan kl. 9-12  
i Älvens Hus  

 

 
 

Info: Jenny Lindahl  
070-303 08 54 

Vedaklubben 
Skoter & Fiske 
Skoterns dag 

Söndag 9 mars kl. 11       
på Vedatjärn 

Idealtid, barnfisketävling, 
hamburgare m.m. 

 

 

VÄLKOMMEN! 
 

Info: 0924 - 212 16 
Vi finns på facebook! 

Hantverkarnas  
Träffpunkt  
i Niemisel 

 
 

Hantverk - Hembakt - Loppis 
 

För öppettider  
se facebook  

eller kontakta Mona  
076 130 85 23  

 

Degerselsbygdens  

samfällighetsförening 
 

Vi önskar  

en glad fiskevår! 
 

 

Info: Jonny Hallman  

070-553 87 72  

Niemisels  

Fiskevårdsförening 
 

Fiskepremiär  

Mittitjärn  
 

Lördag 29 mars  

kl. 09.00 
 

Fiskekort säljes vid 

tjärn på premiärdagen 
 

 Info: 070-362 02 17 

 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  

www.overstbyn.se 

 PRO Niemisel  
 

Årsmöte   
 

Onsdag 5 mars 
Kl. 15.00 

 

Vi bjuder på palt! 
 

Vårmöte 
 

Onsdag 14 maj 
Kl. 15.00 

 

Servering av paj, kaffe, kaka 
 

Välkommen! 
 

Info: Gunborg Andersson  
070-573 37 56 

 Bjurådalens 
Bygdegård i Forsnäs 

 

Tisdag 4/3 kl. 16.30-18.30 
Bruna bönor m.m.  

 

Tisdag 25/3 kl. 18.00 
Naturbildvisning  

med Olle Andersson  
och våfflor i pausen 

 

Valborgsmässoafton 
Pizza kl. 16.30-19.30 

Majbrasa kl. 20.00 
 
 

 Info: 070 - 341 38 50 

Buggkurs 
 

15-16 mars 

Bli stödmedlem i  
Överstbyns Byaförening! 

 

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

ÖVERSTBYN 
 

Årets by 2013  
i Bodens kommun 

PG 137115-2    
 

OBS! Ange namn 

Medlemsvgift  
Enskild   100:- 
Familj     200:- 

ÅRSMÖTE  
23 mars 
Kl. 18.00 

 

Efter årsmötet visas 
världsstjärnan  

Elton Johns konsert  
The Million Dollar Piano  

i Las Vegas 
kl. 19.00 

 

Välkommen! 
 

Info: 070-211 00 45  

 
 

Föranmälan  
senast 7 mars 

 
 

 

Anmälan till Camilla  

070-332 58 33 
 

Se annons inne i tidningen! 

RÅEK uppdaterar sitt  
kontaktregister och saknar  
fortfarande många bybors  

mejladresser. 

Mejla till:  

info@raek.nu 


