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Info & Annonsbokning:  

0924-213 59 eller justnu@raek.nu 

 

Ansvarig utgivare: RÅEK/EFIK/RUTAB 

 

Redaktör: Lisa Brusewitz 

 

Upplaga: ca 900 ex utdelas gratis i Niemisel– och  

Gunnarsbyområdet. 

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  

E tt ord som för så många barn 
och ungdomar betyder så mycket. 
Det ordet vi väntat på att få säga 
hela hösten och vintern och våren. 
Ett ord förknippat med sol, bad, 
lekar, glass, grillning, cykling och 
mycket, mycket annat. Och nu är vi 
snart där! Om bara ett par veckor 
är det över hela Sverige dags för 
skolavslutning och sedan kommer 
det efterlängtade sommarlovet. 
Tio veckors ledighet! Tio veckor 
som jag vet för mig kändes minst 
lika länge som resterande skolåret.  
 

Skolavslutningar är ofta förknip-
pade med sång och när jag själv 
gick skola var sången "Ingen klocka 
ringer mer" en av mina favoriter: 

 

"Flaggan vajar på sin stång, lyssna 
på vår sommarsång, snart så 
sjunger vi Den blomstertid. Visst 
var vårterminen lång, men den 
sprack som en ballong, snart så blir 
det ro och frid. Ingen klocka ringer 
mer. Ingen skola snart man ser. Hej 
och mors, goodbye gamla plugg. 
Klockan ringer bara ut. Vårtermi-
nen är nu slut. Inte gör det oss ett 
dugg." 

 
I år ringer skolklockan i Niemisel ut 
för sista (?) gången. Sedan 1883 då 
Byaskolan (numera Älvens hus) 
uppfördes av byamännen har det 
funnits skola i Niemisel. Hösten 
2009 startade Kvarnå Friskola sin 
verksamhet och det är också den 
som nu får avsluta drygt 130 år av 
skolhistoria.  
 

Jag är stolt och glad över att jag 
fått vara delaktig under de fem år 
som Kvarnå Friskola bedrivit skol-
verksamhet och jag hoppas att 
hela bygden känner vilken fin skola 
vi har haft.  
 

Detta hade heller inte varit möjligt 
utan alla fantastiska människor 
som på ideell basis gjort denna 
skola till vad den är idag. Så nu när 
klockan ringer ut för sommarlov så 
är det med stolthet vi ska tänka 
tillbaka på de här åren och allt som 
vi tillsammans åstadkommit. Vi ska 
vara glada över vår fina förskola 
som fortsätter som förut och själv-
klart tar vi med oss förhoppningar 
att kanske någon gång i framtiden 
så ringer skolklockan in till lektion 
igen. 

 
Sommarlov…. 

 

 

Lokalproducerat - Ekologiskt - Rättvisemärkt 
 

Vi välkomnar lokala odlare! 
 

        Marknadens idé är att 
            öka närproduktionen och få  
             lokala odlare att odla mer. 

Lördag 13 september kl 11-15 
 

Folkets Hus Gunnarsbyn 

För info & anmälan 

 

Lisa: 073 047 14 35  

Mogens: 070 226 55 41  

Innehåll i Just Nu! 
… RÅEKs nya styrelse sidan 3 
… Kvarnå Friskola stänger skolan sidan 4 
… Just Nu! ringde upp sidan 5 
… Hänt i bygden! sidan 6 
… Älvskolan i Gunnarsbyn sidan 7 
… Projekt - kan det va’ nåt..? sidan 8 
… Rådslag Råneå sidan 9 
...Tips på utflyktsmål: Melderstein sidan 10 
… Agrocenter blir djurägare sidan 11 
… Föreningssidan sidan 12 

 

Kvarnå Friskola i Niemisel 
 

Skolavslutning tisdag 10 juni  

kl. 08.00 i skolrestaurangen 

Vi bjuder på tårta 

Alla välkomna! 

Älvskolan i Gunnarsbyn 
 

Skolavslutning onsdag 11 juni  
kl. 09.00 i Gunnarsby kyrka 
Underhållning av eleverna  

Tårtkalas  
Välkommen! 

Jenny Lindahl bor i Niemisel och är 
föräldraledig lärare som gillar friluftsliv 
och sommarlov. Här med dottern Freja 
8 månader. 
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Öppettider i sommar 2/6 - 30/8: 

 

Måndag - Fredag:    09.30 - 18.00  
Lunchstängt:     12.00 - 13.00 
Lördag:     09.00 - 13.00 
 

Söndagsöppet 29/6-17/8:  12.00 - 15.00 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tel: 0924-210 10      TREVLIG SOMMAR! 

Som vanligt har ni möjlighet att köpa  
kvällstidningarna med söndagsbilagan! 

  
 
 
 

G enom ett samarbete mellan Degerselsbygdens 
Samfällighetsförening, Länsstyrelsen och Sportfiskarna 
så installeras äntligen en fiskräknare i Råne älv för att   
underlätta förvaltningen av laxbeståndet.  
 

Laxarna leker på hösten och rommen kläcks           
kommande vår. Efter 2-4 år lämnar laxen sin hemälv 
men återvänder efter ett antal år i Östersjön. 
 

Fiskräknaren genererar data och ger statistik över hur 
många laxar som passerar och vandrar upp längs   
älven. Även information om bland annat havsöringen 
kommer att samlas in. 
 

Räknaren kommer att monteras vid tvättstugebron i 
Gunnarsbyn med anordningar vid strandkanten på 
bägge sidor av älven. Båttrafiken kommer att kunna 
bedrivas som vanligt.  
 

Degerselsbygdens Samfällighetsförenings huvudupp-
gift är att administrera fiskekortförsäljningen och för 
intäkterna bedriva aktiv fiskevård.  

Fiskräknare i Råne älv 

Med ett bättre fiske följer 
ökade möjligheter att attra-
hera fler fiskare. Med tiden 
kommer detta bygden till 
gagn genom att sportfiske-
turismen ökar. 

 
 
 

 

 NYHET! Sista måndagen varje månad håller  
Servicepunkten kvällsöppet! Kl. 09-19 

 

Vi bjuder på fika från kl. 16. Välkommen in!  

 

Öppettider: 
 

Servicepunkten   
måndag-torsdag  09.00-15.00 
Fredag 09.00-12.00 
 

ÅVC  
Måndag 10.00-19.00 
torsdag  07.00-16.00 
lördag (maj-sept) 08.00-12.00 

 

Distriktsvården  
Tisdag 09.00-12.00  
(Stänger 17/6. Öppnar igen 26/8) 

info@raek.nu 

RÅEKs styrelse år 2014/2015 
Här är styrelsen som valdes på årsstämman den 13 maj i Sör-
byns Hembygdsgård. Lycka till med kommande verksamhetsår! 

Peter Selberg, Nyvägen 
Ordförande 

 Vill Du komma i kontakt 
med RÅEKs styrelse? 

Kontakta ordföranden 
Telefon: 070 - 318 13 14 
Epost: peter.selberg69@gmail.com 
 

eller  
 

verksamhetsledaren 
Telefon: 070 - 696 60 79 
Epost: jennye.larsson@spray.se 

Rolf Tallus, Sörbyn 
Ord. ledamot 

Catarina Ask, Boden 
Ord. ledamot 

Jonny Hallman, Valvträsk 
Vice ordförande 

Ingrid Stridfeldt, Sörbyn 
Suppleant 

Kalle Önneskog, Gunnarsbyn 
Suppleant 

Hans Engström, Valvträsk 
Suppleant 

Jenny Engström, Gunnarsbyn 
Verksamhetsledare 

Johanna Karlberg, Lillånäs 
Ord. ledamot 

Camilla Svanberg, Sörbyn 
Ord. ledamot 
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”Att det är en så liten skola, så alla 
känner alla och alla är snälla.” 
 

”Att det är underbar personal, bra 
mat och alla är snälla.” 
 

”Det bästa med Kvarnå Friskola är 
att det är bra lärare här och man 
behöver inte skoluniform.” 
 

”Att vi har skolresa varje år.” 
 

”Underbar mat! Bra personal, man 
hinner lära känna alla på hela sko-
lan.” 
 

”Det är lugnare här och man får 
bättre kompisar.” 
 

”Alla känner alla.” 
 

”Alla är snälla, alla får vara med. Vi 
har väldigt snälla lärare.” 
 

”Mitt speciella minne är när jag lärde 
känna Alexander” 
 

”När jag gungade själv så hade jag 
jättehög fart och ramlade ner.” 

”När jag gungade själv så hade jag 
jättehög fart och ramlade ner.” 
 

”Vi for till Lycksele och hade grymt 
kul tillsammans.” 
 

”När vi var till Lycksele. Det fanns en 
jätterolig snurra som man for upp i 
luften med.” 
 

”När vi gick i sexårs fick vi en lärare 
som hette Kristina men vi har inte 
kvar henne” 
 

”När vi var till Ekorrbo och när vi 
badade där.” 
 

”Mitt bästa minne är när vi byggde 
en jättestor koja i skogen.” 
 

”Det ska bli roligt att träffa nya vän-
ner” 
 

”Det kommer att bli både bra och 
dåligt, för jag kommer att få nya 
vänner men kommer ju sakna alla 
fröknar.” 
 

”Idrotten!” 

”Jag tror att hösten kommer att bli 
jättespännande och kul men jag 
kommer nog sakna Kvarnå Friskola 
mest av allt” 
 

”Jag börjar ju i Råneå till hösten.   
Jag tror det kommer att bli bra.” 
 

”Kul att börja i ny skola.” 
 

”Hösten kommer att bli kul och defi-
nitivt nervöst! Det ska bli kul att 
börja i en ny skola men jag kommer 
att sakna Niemisel mest av allt!” 

Niemisels Livs - din butik i närområdet 
 

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

Midsommarafton  10-14  

Telefon: 
0924-200 23 

 
 

 

 

Fordonsservice  
Rickard Lidberg 

Överstbyn 
 

Måndag - torsdag 7-16 

Fredag 7-14 
Lunchstängt 11-12 

 

070 - 526 43 26 
 

Glad Midsommar   

önskar Hillevi        

med personal! 

E fter fem läsår lägger Ekonomiska Föreningen i Kvarnå (EFIK) ned skoldelen av Kvarnå Friskola medan förskola 
med fritidshem integrerad i verksamheter fortsätter. Skolans elever fortsätter sin skolgång i Råneå till hösten.  
 

Eleverna tillfrågades vad de tycker är bra med att gå på Kvarnå Friskola och de ombads berätta om ett speciellt 
minne de har från sin skoltid och till sist berätta om vad de tror och tänker om den kommande hösten. Många fina 
och spännande tankar kom fram: 

Rektor Eva-Lena Avenius med personal tackar 
alla som på olika sätt hjälpt till i skolvardagen 
och vid speciella arrangemang och hälsar till 
eleverna: ”Vi som jobbat på skolan tar med 
oss era kloka ord, positiva inställning och 
optimism; Lycka till allihop!” 

Stående från vänster: Oliver Sundström, Rasmus 
Vallenberg, Jacob Salomonsson, Alexander   
Johansson och Martin Lundström 
 

Knästående från vänster: Josephine Wäppling,  
Jenny Hellström, Othilia Norberg-Sundström,  
Stina Ek, Linnea Ekman och Ibba Eriksson 

Kvarnå Friskola - skolan stänger, förskola och fritids fortsätter 

Uppskattad utflykt till Lycksele djurpark 
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…Olov Nilsson, engagerad skol-
förälder i Niemisel. 

Vad är din relation till Kvarnå Fri-
skola? 
 

”Jag är uppvuxen i Niemisel och har 
själv varit elev på Kvarnåskolan, på 
den tiden det var en kommunal 
skola. Mina barn gick på skolan då 
den lades ned år 2009. Jag gick med i 
den föräldragrupp som bildades och 
var en av de drivande i kontakterna 
med Luleå kommuns tjänstemän i 
Barn- och Utbildningsnämnden. Vi 
hade då många otrygga år bakom 
oss med rykten om nedläggningshot. 
Skolans föräldrar kände stor oro och 
Niemisel som by drabbades av att 
många valde att sälja sina hus och 
flytta till tätorterna i Luleå och Bo-
dens kommuner. Om det istället 

hade varit lugnt under den där tiden 
för fem år sedan så hade vi idag haft 
över tjugo skolbarn istället för det 
låga antal som nu är kvar. 
 

När Kvarnå Friskola startade väcktes 
hoppet till liv igen. Föräldraengage-
manget var stort. Det var mycket 
som behövde fixas. Skolgården såg 
ut som ett slagfält. Ett roligt minne är 
när vi gallrade skogen med röjsågar 
och skogsmaskiner för att göra skol-
gården synlig. 
 

Personalen var fantastisk och elever-
na trivdes enormt. Det anordnades 
många skolresor och vi föräldrar fick 
följa med, bl a. till Lycksele och Kåb-
dalis.  På min tid satt vi barn i bussen  
och skrek och stojade under skol-
utflykterna. Nu häpnades jag över 
hur tysta och skötsamma barnen var.  
 

Ett annat härligt arrangemang var 
samarbetet med PRO i Niemsel, som 
var en idé från projektet Hälsogalle-
rian. Barnen fick brevväxla med byns 
äldsta, vilket var mycket uppskattat. 
 

Friskolan var ett lyft för byn. Vi kän-
ner förstås stor sorg över att skolan 
lägger ned men vi ger inte upp hop-
pet. Vi hoppas att Kvarnå Friskola en 
dag kan starta upp igen.”  

Just Nu ringde upp… 

Ett exempel på föräldrarnas engagemang 
är den årliga skoterutflykten. 

Niemiselsdagen är ett välbesökt arrange-
mang där skolans föräldrar samverkar 
med byns föreningar för en levande lands-
bygd. 
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Välkommen Johan Lång,  
nyinflyttad till Niemisel! 

Välkommen Sofia Nordlander, 
ny lärare i 4-6:an på Älvskolan i 
Gunnarsbyn. Sofia bor i Flarken. 

Välkomna Kristian Mårtensson och Anna 
Kähkönen, nyinflyttade till Överstbyn! Till 
familjen hör även hunden Sizzla. 

Årets Häxfest arrangerades i år av 
häxorna i Sörbyn. Under skärtors-
dagskvällen serverades mat, dryck 
och efterrätt men vad som sedan 
skedde under kvällen är en väl beva-
rad hemlighet. Natten avslutades 
med en resa till Blåkulla. 
 

 

För tolfte året i följd 

Hänt i bygden! 

Samtidigt som häxorna förberedde sin färd till Blåkulla 
körde elva snabba gubbar skoter upp till Pålkem för att 
avnjuta Ekorrbos härliga skärstorsdagsmeny med efter-
följande bastubad och badtunna. Dagen efter deltog de i  
Pålkems stora pimpeltävling. Sedan bar det av hemåt via 
Spiken, där det grillades korv till lunch. 
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N ärhet, trygghet, flexibi-
litet och tid att se varje elev. 
Personal och föräldrar på 
Älvskolan i Gunnarsbyn är 
överens om fördelarna.  
 

Text och bild: Birgitta Lindvall Wiik 
 

Älvskolans 4-6:a har varit på mor-
gonpromenad. Nu serveras frukost 
i matsalen innan lektionerna tar 
vid. Tre dagar i veckan, i alla väder, 
går elever och lärare ut på 
motionsrundan, hälsa är en del av 
skolans profil - det märks redan i 
förskolan som satsar på utelek och 
rörelse.  
 

Skoldagen börjar 8.50, hänsyn är 
tagen till länstrafikens busstider – 
elever från närliggande byar ska 
kunna nyttja befintlig linjetrafik. 
Många har redan varit på plats på 
morgonfritids som är ett samar-
bete mellan förskola och skola. På 
Älvskolan står närhet och samver-
kan ständigt på agendan. 

 
– Alla känner alla, en del av oss 
jobbar både på förskola, fritids och 
skola. För barnen blir det en mjuk 
övergång till skolan, säger Tuula 
Tallus. 
 

Skolan har 8 barn i F-3:an och 13 
barn i 4-6:an. Skolan har stora, 
ljusa utrymmen, gott om datorer 
och pedagoger som värnar om 
varje elev. Sigrid Hansson ansvarar 
för matteundervisningen och be-
rättar att eleverna i 4-6:an jobbar 
med allt från treans till åttans 
böcker. 

– Det gäller att anpassa utmaning-
arna efter barnet, säger Sigrid som 
själv är med i projektet Matematik-
lyftet för att ytterligare utveckla 
undervisningen. Sigrid, liksom de 
flesta av hennes kollegor, har job-
bat på skolan länge. Sofia Nordlan-
der är nyast i gänget. 
– Här är väldigt bra lärandemiljöer 
och både kollegor och barn är trev-
liga. Dessutom är jag imponerad 
över Mona i maten! Vet du att hon  
steker plättar till alla barn? Och  

 
Eva i städet låter barnen hjälpa till 
vid städningen. 

Jenny Engströms dotter Emma går 
på Älvskolan. Hon är dessutom 
anställd som barn- och ungdomsle-
dare i Svenska kyrkan som har ett 
gott samarbete med skolan, som 
ligger tvärs över gatan. Hon ansva-
rar för ”Efter plugget”, en bonus-
verksamhet som kyrkan bjuder på. 
Jenny är en förälder som vill värva 
fler elever till Älvskolan.  
– Skolledningen har bestämt sig för 
att satsa på skolan i Gunnarsbyn. 
Byn har många företagare och det 
märks i det entreprenöriella läran-
det. Skolan satsar också mycket på 
sång, musik och dans, säger hon. 
 

Britt-Marie Loggert-Andrén är Ut-
bildningsnämndens ordförande: 
– Det är viktigt med en skola i byg-
den, utan den skulle det bli långa 
resor för små barn så vi kämpar så 
långt det är möjligt för att behålla 
Älvskolan. Vi hoppas att fler upp-
täcker hur bra skolan är och därför 
väljer den. 

 

Matilda och Emma i 4-6:an tillverkar konst 
av toarullar. De är två av 21 elever som 
alla är mycket nöjda med skolan, enligt 
kommunens undersökning tidigare i år. 

Tisdag 3 juni 
 

Är Du sugen på att få veta mer  
om vad Älvskolan kan erbjuda Ditt barn? 

 

Skolans pedagoger finns på plats  
för att berätta om verksamheten 

Kl. 17.30:    Försäljning av hamburgare och kaffe 
Kl. 18.30:    Eleverna uppträder med sång och musik.  
        De har under sex veckor deltagit i ett kulturprojekt,                                           
        arrangerat av Kulturskolan i Boden.  

Alla är hjärtligt välkomna! 

Älvskolan i Gunnarsbyn - storheten finns i det lilla 

Sigrid Hansson, Sofia Nordlander, Mona Hjelm, Tuula Tallus och 
Lotta Ekh är pedagogerna i klasserna F-6. De tar gärna emot fler 
barn till hösten. 

Tindra i förskoleklassen koncentrerar sig 
när hon färglägger. 

Äntligen har sanden tinat fram! Olivia och 
Nova är ofta ute och leker på förskolan. 
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R åne älvdal Utveckling AB har nyligen avslutat pro-
jektet ”Upprustning av Malmens led” och en av de ent-
reprenörer som deltagit i arbetet och som dessutom 
ansvarat för driften inom Bodens kommun och upp till 
Nattavaara är Sven-Olov Ek. 
 

Sven-Olov säger att många har hört av sig och visat stor 
uppskattning för det omfattande och välbehövliga upp-
rustningsarbete som gjorts och den goda standard som 
leden haft i vinter trots att inte vädrets makter alltid 
vart med oss. Det kommer att göras mindre justeringar 
under sommaren samt tillföras ytterligare en bivack 
norr om Norriån, där det även blir en toalett. De som 
ringt är från Boden, Luleå, Kalix, Gällivare och har frågat 
efter ledens standard, säkerhet men faktiskt mest efter 
vilka tillslutningsleder som finns. Leden har nyttjats be-
tydligt mer i år och de som åkt har även visat större 
hänsyn och förståelse för att hålla leden i gott skick.  

 
 

 

Kaffe med hembakat bröd 

Laxsmörgås 
Godis och glass 

 

Här kan du även köpa mycket fint 

hantverk från ortens hantverkare 

Vi öppnar 29 juni  
med jordgubbstårta och kaffe 

 

Öppet 29 juni - 3 augusti 2013 
Alla dagar 10 - 18 Välk

om
m

en! 

Folkets Hus 
Bjurå 

 

Sven-Olov berättar att det är många som kommit med 
förslag till nya aktiviteter i och kring leden, ex skoter-
show, serveringar, temadagar, tävlingar, mm. Han säger 
att det skulle också vara bra med uppgraderade och nya 
startplatser. Arbetet med upprustning och drift har gjorts 
i samarbete med många företag och föreningar efter 
hela sträckan vilket givetvis gett nya arbetstillfällen.  
 

Sven-Olov har fortsatt som mål att ha sin huvudsakliga 
verksamhet i älvdalen och därmed även kunna bidra till 
bygdens utveckling bl.a. genom att kunna erbjuda ar-
betstillfällen. Han kommer under sommaren gradera upp 
sin utrustning samt bygga till verkstaden med ca 100 m2. 

Projekt – kan det va’ nåt..? 

 Råne älvdal Utveckling AB har sedan starten 2009 be-
drivit ett tämligen omfattande utvecklingsarbete med 
visionen att Råne älvdal ska vara ett område där män-
niskors engagemang och framtidstro skapar tillväxt.  
 

Tillsammans kan vi fortsätta utveckla älvdalen med 
nyskapande, innovativa och smarta lösningar på fram-
tidens utmaningar.  
 

Jo, projekt med tydligt fokus  
på bestående utveckling är BRA! 

 

Följ det löpande arbetet www.ranealvdalutveckling.se 

”Sladdaren” Sven-Olov Ek har ansvarat för en del av driften av 
Malmens led i vinter. 

 

Ä ventyrsbussen fortsätter denna sommar, i år även 
med avgångar från Luleå centrum, och kommer att 
trafikera sträckan från Boden, Luleå och längs Råne 
älvdal, med stopp hos ett flertal turistentreprenörer. 
Denna aktivitet är ett samarbete med lokala turist-
entreprenörer samt Boden Turism och Visit Luleå. 
 

En ny produktkatalog på svenska och engelska är nu 
klar. Ett bra informationsmaterial som på ett trevligt 
sätt lyfter fram flera av Råne älvdals besöksnärings-
aktiviteter. Där finns ett 30-tal säljbara paket/
produkter från detta fantastiska turistområde, ”Den 
gröna dalen”. 

 
Arbetet med att för Visit Råne River hitta den bästa 
samarbetsformen med Boden Turism, Visit Luleå och 
därmed även Swedish Lapland pågår för fullt. 
 

Håll dig informerad om sommarens aktiviteter på 
www.visitraneriver.se  
 
 

Tatiana Rynbäck, projektledare 
Telefon 070- 349 42 87 
info@visitraneriver.se 

 

Råne älvdal välkomnar nya sommargäster och älvdalens ambassadörer 

0924 - 510 37 
 

info@melderstein.se 
 

www.melderstein.se 

ÖPPET I SOMMAR: 
 

Mat & fika 
Juli månad vardagar kl. 12-17 

Söndagar på beställning 
 

Sova över 
Hela sommaren  

Våra nyrenoverade rum har dusch & wc 

 

Melderstein Herrgård ligger vackert och ostört efter väg 760,  
12 km från Råneå och E 4:an. Endast 5 mil från Luleå, Boden och Kalix. 

http://www.ranealvdalutveckling.se
http://www.visitraneriver.se
mailto:info@visitraneriver.se
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R ådslag Råneå den 16 april blev 
en succé! Möteslokalen Sulan på 
Medborgarhuset i Råneå fylldes av 
ca 50 intresserade företagare, politi-
ker och tjänstemän. 
 

Bosse Strömbäck, kommunalråd i 
Boden och med i styrgruppen för 
projektet En Bygd, agerade som mo-
derator. Föreläsningar av åkeriägare 
Hans Engström från Gunnarsbyn, 
jordbrukare Peter Larsson från Böle 
samt Viktor Boman äggproducent i 
Klöverträsk, varvades med mingel 
och smakbitar från olika länder. Värl-
dens kök, ett nybildat socialt företag 
i Råneå, hade fixat maten med sma-
ker från ett dussintal länder.  

Kommunalrådskollegorna från Luleå, 
Niklas Nordström och Yvonne Stål-
nacke hann träffa ett flertal företa-

gare för enskilda samtal. En luttrad 
företagare från Råne älvdal tyckte 
att det var bland det bästa han upp-
levt genom åren! Hans enkla kom-
mentar var att – orka fortsätt med 
detta arbete, det skapar framtidstro!  

 

Rådslag Råneå har efterföljts av bra 
diskussioner och två företagsbesök i 
Råneå. Projektet räknar med att göra 
en uppföljning i augusti i Gunnars-
byn. En tanke med den träffen är att 
lyfta frågor om integration och in-
flyttning. Swedbank ville också prata 
om nätverksetableringar. 
 
 

Om ni har idéer eller andra syn-
punkter om vad som ska tas upp hör 
gärna av er till kommunerna eller till 
samarbetsparterna RUTAB, RÅEK och 
EFIK. 

 

 

Arrangemanget ingår i projektet En 
Bygd. Luleå och Bodens kommuner 
samverkar med Råne älvdals Ut-
veckling AB samt med de ekono-
miska föreningarna i Gunnarsbyn, 
RÅEK och i Niemisel, EFIK. Projektet 
finansieras av länsstyrelsen och kom-
munerna och syftet är att det skapas 
utkomstmöjligheter till älvdalens 
företagare. Dessutom ska samverkan 
mellan de offentliga och de lokala 
aktörerna bidra till en ökad livskva-
lité för människorna i området bl.a. 
genom en förbättrad service.  
 

Projektet En Bygd som startades 
med Gunnarsbyn- och Niemiselom-
rådet har naturligt utökats till att 
omfatta hela älvdalen.  
 

Text och bild: Jan Unga och Leif Eng-
ström, projektledare 

Projektet En Bygd samlar företagarna i Råne älvdal 

Bosse Strömbäck tackar åkeriägare Hans 
Engström för föreläsningen. 

Niklas Nordström och Yvonne Stålnacke får sig 
en pratstund med företagaren Peter Larsson. 

Världens kök är ett arbetsintegrerande socialt 
företag i Råneå.  
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M elderstein Herrgård är ett gammalt bruk i 
Råne älvdal. Bruket anlades av Jonas Meldercreutz, 
Abraham Steinholtz, och Carl Thingwall på 1740-
talet för att ta tillvara järnmalmen från Malmberget. 
Namnet Melderstein är en sammanslagning av nam-
nen Meldercreutz och Steinholtz.  
 

Efter en tid sålde Steinholtz sin del till Meldercreutz 
vilken då blev ensam ägare. Meldercreutz var en 
ambitiös affärsman och fick en viktig roll för uppod-
lingen av Norrbotten. Året efter Meldercreutz’ död 
1785 köpte den förmögne godsägaren Jean Fredrik 
Bedoire bolaget som renoverade och drev bruket 
fram till 1799 då den i Norrbotten välkände adels-
mannen Samuel Gustaf Hermelin köpte hela indu-
strikomplexet.  

Från 1825 och tre årtionden framåt var bruket i 
kunglig ägo. Karl XIV Johan hade köpt in hela Gälliva-
reverken i vilket Melderstein ingick. Bruksepoken 
varade fram till 1892 och därefter drevs Melderstein 
Herrgård bland annat som säteri, skolhem och som 
fritidsgård av Svenska Missionsförbundet.  
 

I dags ägs Melderstein Herrgård av familjen Thingvall 
och drivs som hotell och restaurang,  öppen hela 
året för grupper och sällskap. För övriga boende är 
det öppet under sommarhalvåret. Restaurangen är 
öppen under juli månad och resten av året på be-
ställning. Melderstein Herrgård ligger vackert och 
ostört. I de vackra omgivningarna finns fina strövom-
råden med minnen från Meldersteins brukshistoria. 

 

Tips på utflyktsmål: Melderstein - en 1700-tals herrgård 

Bredbandsutbyggnad i Gunnarsbyområdet 2014 
Under 2014 fortsätter Bodens kommun bredbandsutbyggnaden med att bygga i Sörbyn-
Sundsnäs och även bygga klart i Överstbyn på södra sidan Råne älven upp till Getronosan.  
 

Bodens kommun har en långsiktig planering för bredband via fiber. Det innebär att det kan 
bli en utökning i Din by i framtiden och att andra byar kommer prioriteras kommande år. 
 

Så länge det beviljas medel för bredband som finansierar en fortsatt utbyggnad skall        
Bodens kommun driva projekt för att trygga en framtid på landsbygden med bra infrastruk-
tur i form av bredband. 

Du som inte anmält Dig - gör det omgående så vi kan projektera in en bredbandsutbyggnad till Dig!  

Då vi grävt förbi Din fastighet blir det svårare att köpa en anslutning - så anmäl Din fastighet nu! 

Anmälningsblankett finns att hämta på RÅEK.  

Du som bor i Överstbyn eller Sundsnäs  
är välkommen på bredbandsmöte! 

 

  Var: Överstbyns Byagård  
  När: Tisdagen 27 maj kl. 18.30 
 

  Vi bjuder naturligtvis på fika!  
 

 

 

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

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bruk
http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A5ne_%C3%A4lv
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jonas_Meldercreutz
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Abraham_Steinholtz&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Carl_Thingvall&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Malmberget
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bedoire
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bedoire
http://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_XIV_Johan
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%A4llivareverken&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%A4llivareverken&action=edit&redlink=1
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AGROCENTER I RÅNE ÄLVDAL AB 
 

Nu tar vi steget och blir djurägare!  
 

Vi börjar lite smått med 12 stycken tacklamm och en 
bagge från Barbro och Kjell Brännström i Kallax.   
Barbro och Kjell är mycket duktiga lammproducenter 
som varit med i branschen i många år. Djuren kom-
mer förhoppningsvis att bli många fler under våren 
2015 då de nya lammen föds.  
 

Söndagen 25 maj under ”Framtidsveckan” kommer vi 
att finnas i den nybyggda hagen i Överstbyn mellan 
klockan 10-14 för att visa våra får och berätta om 
vårt arbete – då är ni varmt välkomna! 
 

I övrigt kan vi berätta att årets kvigor kommer i bör-
jan av juni för att beta gräs och löv längs vår älvdal.  
 

Mer info finns på vår facebook-sida och på vår    
hemsida www.agrocenter.se 
 

Trevlig sommar önskar Agrocenter!  

http://www.agrocenter.se
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Gäddfiskefestival 

 

 

 

Lantmuseum, cafékvällar,  
cirkelstudier i släkt–  
och bygdeforskning.  

 

Uthyrning av lokal & tvättmaskin 
 

Nationaldagsfirande 
6 juni kl. 11.00 

 

Loppis  
Lokala slöjdare 
Nationaldagstal 

 

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

Sörbyn-Sundsnäs Hembygdsförening  

 

 

 

 

 

Vedaklubben 
Skoter & Fiske 
Fiskepremiär  

Vedatjärn 
Midsommarafton 

kl. 09.00       
Fiskekort säljes vid tjärn 

 

VÄLKOMMEN! 
 

Info: Tommy Ekh 0924 - 212 16 
 

Vi finns på facebook! 
 

 Niemisels 
Intresseförening 

 

Nationaldagen 6 juni  
kl. 11-15 i Älvens hus 

 

Halstrad strömming och café 
Mjukkaka till försäljning 

 

Fruntimmersveckan 18-24 juli  
kl. 18-21 i Älvens hus 

 

Olika tårtor varje kväll! 
 

Välkommen! 
 

Trevlig sommar! 

 

Gunnarsbyns SKGunnarsbyns SK  

 

 

 

  
  

  
 

Niemisels 
Bygdegårdsförening 

 

 

Info: 070-362 02 17 

Niemisel AIK 
vill önska alla 

trevlig sommar! 

Hantverkarnas  
Träffpunkt  
i Niemisel 

Degerselsbygdens  

samfällighetsförening 
 

Vi önskar  

en glad sommar! 
 

 

Info: Jonny Hallman  

070-553 87 72  

Niemisels  

Fiskevårdsförening 
 

Fiskepremiär  

Mittitjärn  
 

Midsommardagen 

kl. 19.00 
 

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  070 350 31 21  
Britt-Marie Blomqvist 070 551 93 49 

www.overstbyn.se 

 PRO Niemisel  
 
 

Resa till Svensbyn   
Juli - datum meddelas senare 

 

Luleå Hamnfestival 
11 juli  kl. 11-14 

Vi medverkar med 2 bord 
 

Upptakt med surströmming 
27 augusti kl. 15 

 

Tisdagspromenader  
Kvarnåskolans parkering kl. 10 

 
 
 
 

 

Info: Gunborg Andersson  
070-573 37 56 

 

ÖVERSTBYN 
 
 

Årets by 2013  
i Bodens kommun 

Changing Desert  
- Lost Land  

Utställning om  
klimatförändringar  

fram till 1 juni 
av Johanna Henriksson  

Lördag 13 september 
 

Kl. 11-15 

Lördag 28 juni kl. 15.00 
 

Startkort säljs fr kl. 12 i bagarstugan 
 

Passa på att köpa  
nybakta mjukkakor! 

Gunnarsbyns  
Byaförening 

 

Info & bokning: 0924 - 211 97 

Bjurådalens 
Bygdegård i Forsnäs 

 

Pingstbuffé  
 

Lördag 7/6 kl. 12.00-16.00 
 

Anmälan 070-341 38 50 
 

Loppis  
 

Lördag 14/6 kl. 10.00-14.00  
Hamburgare och fika 

 

Bord/bakluckebokning: 
070-341 38 50 

 

Vi önskar alla  
en fin sommar! 

Har ni några frågor eller 
vill ha kontakt med oss: 

Jenny Lindahl  070-30 30 854 
 

Lars Wäppling  070 - 36 11 808 

Försommarmarknad  
 

Lördag 31 maj kl.11 - 14 
 

Öppettider under sommaren  
kolla facebook  

eller kontakta Mona  
076 130 85 23 

 

Trevlig sommar! 

Kräftfiske  
14-15-16 augusti 

Kl. 17-23  

Hantverk  
 

Hembakt 
 

Loppis 

TACK till alla  
som kom och firade  

Valborg med oss! 

 

Kontakt:  
Ulrika Ek  

070 519 98 51 

Samla vännerna för storbak!   

Bagarstugan är öppen för bokning 
 

Pris: 100 kr/dygn. Egen ved medtages 

Glöm ej betala 
medlemsavgift för 

2014 
50:- enskild 
150:- familj  

PG 482380-3 
Ange namn. 

BRÄNNBOLLSYRA  
& 

MEDLEMSPUB 
 

12 juli 

Vill Du boka SPA-badet? 

Ring: 070-572 11 76 

Trevlig sommar! 


