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P rojektet ”En bygd” i Gun-
narsby- och Niemiselområdet har 
pågått sedan förra hösten och ska 
avslutas den sista december 2014. 
Syftet med projektet är bland an-
nat att se om man kan arbeta med 
servicelösningar i en samverkan 
mellan de offentliga och de lokala 
aktörerna så att det skapas fler 
utkomstmöjligheter för lokala ent-
reprenörer. Det skulle bland annat 
betyda en ökad livskvalitét för 
människorna i området runt Niemi-
sel och Gunnarsbyn. Utmaningen i 
projektet har varit att samordna 
två kommuners olika förvaltningar 
tillsammans med de ekonomiska 
föreningarna RÅEK och EFIK samt 
Råne älvdal Utveckling AB. Inget 
enkelt jobb. Utöver detta har pro-
jektet fokuserat på att fortsätta att 
vidareutveckla tidigare insatser. 
 

Stiftelsen Råne älvdal bildades 
1991. Råne älvdalsprojektet starta-
des 1993. Tanken var att bygga 
upp en turistisk infrastruktur för 
den lokala turismen. Resultatet 
blev några ekonomiska föreningar, 
exempelvis RÅEK i Gunnarsbyn, 
och det har tillkommit entreprenö-
rer som försöker leva av besöksnä-
ringen. Vinterleden Malmens väg 
invigdes 1995 av Kung Carl XVI 
Gustaf. Detta ledde till att skoter-
klubbarna bildade ekonomiska 
föreningar för fortsatt utveckling 
av leden. 1995 kom även ett 
sportfiskeprojekt igång för att 
bland annat restaurera Råneälven. 
Ett nätverk för entreprenörer inom 
turismen har byggts upp till följd av 
insatserna. I Visit Råne River finns 
idag ca trettio företag anslutna.  
 

Olika projektinsatser längs älvdalen 
har avlöst varandra genom åren, 
mycket beroende av vilka finansie-
ringsformer som funnits tillhands. 

Flera projekt har genomförts med 
hjälp av EU-pengar. Alla projekt 
har avsikten att stoppa avfolkning-
en och för att skapa ett attraktivare 
område för folk att bo och arbeta. 
Insatserna och åtgärderna har for-
mats för att hitta möjligheter för 
näringslivsutveckling, att skapa 
nätverk, att arbeta för nya samver-
kansformer mellan kommunerna 
etc. Råne älvdal Utveckling AB har 
sedan starten 2009 bedrivit ett 
omfattande utvecklingsarbete med 
visionen att Råne älvdal ska vara 
ett område där människors enga-
gemang och framtidstro skapar 
tillväxt! 
 

Redan år 2005 skissades det upp 
ett projekt som skulle hitta innova-
tiva lösningar mellan två bygder. 
Skillnader i de två bygderna skulle 
beskrivas för att åstadkomma för-
slag på hur attityder och mentala 
kommungränser skulle brytas. Man 
kom fram till att Boden och Luleå 
kommuner behöver ta beslut om 
arbetssätt och samverkansformer 
inom och mellan kommunernas 
nämnder och förvaltningar för 
dessa två bygder. 
 

Varför har det varit så svårt att 
hitta samverkansformer för en 
bygd som engång i tiden tillhörde 
en och samma kommun? När 1862 
års kommunalförordningar trädde i 
kraft år 1863 inrättades i Råneå 
socken en landskommun. Kom-
munreformen 1952 påverkade inte 
dåvarande Råneå kommun, då 
varken Västerbottens eller Norr-
bottens län berördes av reformen. 
1967 fördes Gunnarsbyns försam-
ling till Bodens stad och två år se-
nare år 1969 uppgick Råneå för-
samling till Luleå stad. Råneå 
landskommun upplöstes! 
 

Var det då människornas attityder 
förändrades? Blir det utökade sam-

arbetet, som nu pågår mellan Bo-
den och Luleå kommuner, nyckeln 
till att samverkan över kommun-
gränsen till slut möjliggörs och 
skapar någonting som under 1960-
talet var naturliga företeelser i 
Råneå landskommun? Måste det 
till en kommunsammanslagning för 
att uppnå en naturlig samverkan 
längs Råneälven och i Gunnarsby- 
och Niemiselområdet? Kommer 
den växande IT-tekniken att på-
skynda och möjliggöra den utveckl-
ing och tillväxt som eftersträvats 
det senaste kvartsseklet? Kommer 
en massiv inflyttning av människor 
från andra kulturer att generera en 
ny era för Råne älvdal? Kommer 
Luleå kommuns vision 2050 att 
tydligt påverka utvecklingen av 
Råneå och älvdalen liksom Vitå-
dalen? 
 

Bygdens människor tyckte 2005 i 
en enkätundersökning bland myck-
et annat att attityden mot nyin-
flyttade måste bli bättre, att sam-
verkan är viktigt, att service och 
fungerande busstrafik behövs, utö-
kad turistverksamhet och behålla 
affärerna, att man ska locka fler 
barnfamiljer att flytta till området 
osv. – fortfarande aktuella frågor, 
som projektet En bygd också har 
på dagordningen. 

Samverkan längs Råne älvdal – en lång historia men inte omöjlig! 

Projektledarna Jan Unga från Luleå 
kommun och Leif Engström från 
Bodens kommun 
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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  

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

 

Vi bjuder på fika. Välkommen in!  

 

 

 
Din kompletta  

lanthandel 

Vi är ombud för: 
  

Mekonomen -beställ bildelar och tillbehör på 0921 - 360 660  
Hämta ut varorna på Gunnarsby Livs - vi bjuder på frakten! 
 

Apoteket -hämta Din medicin hos oss! 
 

Bussgods -skicka och hämta paket 
 

Systembolaget -beställ senast onsdag kl 12 för leverans fredag 

 RÅEK är där! 
 

 Kom och köp  
vår smarriga  
Råek-kaka! 

EXTRA! EXTRA! 
 

RÅEK har öppnat Återvinningsmarknad! 
 

Öppettider: 
måndag kl. 09 - 19 

tisdag - torsdag kl. 09 - 14 
fredag kl. 09 - 12 

 

Har Du för många prylar hemma? 
Vi tar tacksamt emot dem! 

NYHET!  
RÅEK har utökat sin souvenirbutik med 
ekologiska hud- och hårvårdsprodukter 
från c/o Gerd, ett litet familjeägt företag 
i Jokkmokk. Deras produkter är baserade 
på bärfröoljor från blåbär, hjortron och 
lingon från svenska Lappland.  
 

Vi har även nya vackra 
kvalitetsljus från  

LjusBoden!  
 

Välkommen in! 

 

 

Utkörning av matvaror  
till pensionärer i Bodens kommun 

 

RÅEK övertar utkörningen från Gunnarsby Livs! 
 

 Utkörning sker tisdagar och fredagar 

 Ring 0924-210 10 och beställ senast kl. 11.00 för 

utkörning samma dag 

 Handla för minst 200kr - kostnad på 20kr tillkommer 

 Kontant betalning eller via bankgiro 

 Minimumavstånd 3 km 

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

Har Du frågor -  
välkommen in  

eller ring oss på  
0924 - 210 10 

RÅEK har bygdens utveckling som huvudmål  
 

RÅEK vill stärka samverkan mellan byarna i Råne 
älvdal och arbetar med att förbättra bygdens      
service, skapa nya arbetstillfällen samt öka inflytt-
ningen till älvdalen.  
 

Vi fungerar som spindeln i nätet genom att sprida 
information om lokala aktiviteter och evenemang.  

Vår epostbank ökar men fortfarande  
saknar vi stor del av bygdens epostadresser! 

 

Ta del av vad som händer i bygden  

- mejla din epostadress till: info@raek.nu  
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S ommarsäsongen startade bra med midsommar-
firande i många av byarna längs älven med många trad-
itionella aktiviteter. Badstränder och sökande av 
skugga tog sedan över de flestas dagliga sysslor.  
 

VISIT Råne River har informerat på många olika sätt om 
några av de trevliga arrangemang som anordnats i älv-
dalen, bl.a veteranfordonsutställning i Orrbyn, musik-
kvällar i Gunnarsbyn och kräftfisket i Råne älven. 
 

Turistföretagen är nöjda och ser en positiv utveckling 
av besöksnäringen. Melderstein Herrgård har även i år 
varit fullbokad alla helger med bröllop. Sörbyn Turism 
har på fredagskvällar erbjudit många sorters menyer. 
Årstidsfolket i Flakaberg har delat med sig av sina    
samiska traditioner och öppnat sin exklusiva lant-
handel. Creactive Adventure har gett många gäster en 
adrenalinkick med sina häftiga aktiviteter och äventyr. 
Nestors Café i Överstbyn har ökat sina lunch- och fika-
gäster. Degerselbygdens samfällighetsförening har nu 
fiskräknare på plats vilket har visat att det finns en hel 
del lax i älven. Även detta ger många nya besökare.  
Bra jobbat allihop! 

 
VISIT Råne River’s aktiviteter och evenemang har sam-
ordnats och marknadsförts genom hemsidan och    
genom facebook. Många av aktiviteterna finns även 
med i turistorganisationerna Visit Luleå och Boden  
Turisms sommarkatalog 2014. 
 

Förhoppningen är att många nya besökare kommer till 
älvdalen i höst för att ta del av alla aktiviteterna som 
erbjuds! 
 

Följ VISIT Råne River’s verksamhet på facebook samt  
på www.visitraneriver.se 
 

Kolla även in:  
 

Visit Luleå: www.visitlulea.se 
Boden Turism: www.upplevboden.nu 
Degerselsbygdens samfällighetsförening: www.ranealven.se 

 
Projektledare: Tatiana Rynbäck 
Telefon: 070 - 349 42 87 
Epost: info@visitraneriver.se 

 

Het sommar i Råne älvdal med VISIT Råne River 

I  sommar har Mats Lendholm och Fredrik Lindahl 
tagit över driften av de sex pensionärsvillorna på Ene-
stigen i Niemisel.  De är goda vänner och kollegor se-
dan många år och har under den tiden hunnit med 
flera olika projekt tillsammans. Mats bor i Smedsbyn 
tillsammans med sin familj och arbetar som smed på 
Mectec i Boden. Fredrik bor med sin familj på Ny-
viknäs i Niemisel och är sedan i februari verksamhets-
ledare på Sörby Turism & Konferens.  
 

Mats och Fredriks förhoppning är att skapa sysselsätt-
ning i byarna och hemikring för att på så sätt skapa sig 
en tillvaro som de själva kan känna sig tillfreds med. 
Tankarna på detta har grott under de många år som de 
arbetat långt hemifrån och endast fått vara hemma på 
helgerna. När möjligheten att köpa de sex villorna i 
Niemisel dök upp, kände de genast att det var något de 
ville vara med på. Det kändes i linje med tankarna om  

 
framtiden. Visionen och planen för villorna är att även i 
framtiden driva dem som pensionärsbostäder och allt 
eftersom rusta upp alla villorna för att höja standarden 
för de boende. Mats och Fredrik tycker att det är viktigt 
att det finns olika slags boendeformer även på lands-
bygden och vill gärna medverka till det. 
 

 

Nya ägare till pensionärsvillorna i Niemisel 

  

För mer information kontakta Fredrik Lindahl 070 -
303 00 84 eller Mats Lendholm 070 - 317 35 84 

http://www.ranealven.se/2/docs/fiskeomraden/
http://www.visitraneriver.se
http://www.visitlulea.se
http://www.upplevboden.nu
http://www.ranealven.se
mailto:info@visitraneriver.se
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 AGROCENTER I RÅNE ÄLVDAL AB 
 

Nu har du möjlighet att ha får!  
 

Vi har 12 stycken tacklamm från Barbro och Kjell 
Brännström i Kallax. Djuren kommer förhopp-
ningsvis att bli många fler under våren 2015 då 
de nya lammen föds.  
 

Under vintern kommer dessa att finnas i Alder-
näs hos Leif Blomqvist i en stor byggnad. 
 

Nu kan du/byaförening/intresseförening leasa 
ett eller flera får genom Agrocenter för bete 
sommartid. Agrocenter kan erbjuda vinterförva-
ring av fåren till en faktisk kostnad. 
 

Mer information finns på vår facebooksida och 
på vår hemsida www.agrocenter.se 
 

Trevlig höst önskar Agrocenter!  

D egerselsbygdens samfällighetsförening bildades 
1994 och föreningen omfattas av 156 skiften med 217 
delägare. Föreningen bildades för att få bra genomslag 
hos olika myndigheter i vår strävan att jobba fram en 
bra fiskevårdsplan. 
 

Under de senaste decennierna har fisket i våra vatten 
generellt sett kraftigt försämrats. Anledningarna till 
detta är många men t.ex. skogsbruk och föroreningar 
har lett till ökad miljöpåverkan i alla vatten. Många 
strömmande vatten har vattenkraft, och i vatten som 
inte är utbyggda är forsar och strömsträckor ofta flott-
rensade. Allt detta tillsammans med en fiskande all-
mänhet som inte följer de regler och rekommendation-
er som fiskerättsägare och stat/kommun satt upp leder 
till denna realitet. 
 

Många är medvetna om problemet men det har inte 
skett så många initiativ och insatser för att återskapa 
våra ”förlorade” vattenmiljöer. Det finns dock undan-
tag. Ett exempel på detta är restaureringen av Råne 
älvens vattensystem där omfattande insatser gjorts vad 
gäller återställning av gamla flottningsleder samt anläg-
gande av lekbottnar m.m. Degerselsbygdens samfällig-
hetsförening har tillsammans med Fiskeriverket, Läns-
styrelsen m.fl., från 1994 till 2005 drivit detta projekt. 
 

Att genomföra återställningar av vatten som beskrivits 
här har naturligtvis positiv inverkan på fiskens livs-

            
betingelser. Antalet lokaler med ståndplatser ökar i 
förhållande till före restaureringen och därmed också 
antalet fiskar per lokal. Den förväntade ökningen är 
dock mycket ömtålig och kan raderas ut om inte in-
formation, fiskerestriktioner och en effektiv fisketillsyn 
upprättas. 
 

Genom ett samarbete mellan Degerselsbygdens Sam-
fällighetsförening, Länsstyrelsen och Sportfiskarna så 
har äntligen en fiskräknare installerats. Antalet laxar 
som vandrat upp i älven var i slutet av augusti 2014 
drygt 3800 stycken! 
 

Degerselsbygdens samfällighetsförening administrerar 
även Råneälvdalskortet som gäller för hela den 21mil 
långa älven förutom Mårdsels byavatten samt norra 
stranden av Brännbergsfallet. Alla intäkter går oavkor-
tat tillbaka till älven i form av fiskevårdande åtgärder. 
 

Tack till er alla som valt att köpa Råneälvdalskortet i 
sommar! Ni bidrar till att upprätthålla fiskevård och 
fisketillsyn i vår fina älv. 
 

Vill Du Kontakta Degersels-
bygdens samfällighetsförening? 
Ring Ordförande Jonny Hallman, 
telefon 070 553 87 72 

Råneälvens fiskbestånd då och nu 

www.ranealven.se 
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Kristian Mårtensson och Anna Kähkönen, Stockholm, är nyin-
flyttade till Överstbyn och fick en dotter i juli. Varmt grattis! 

Hänt i bygden! 

Linnéa Cederlund har flyttat från Boden till Valvträsk med tre 
barn. Hon tänkte först låta barnen gå kvar på skolan i stan 
men efter besök på Älvskolan i Gunnarsbyn var valet enkelt.   
- Jag är övertygad om att det är bättre för barnens välmående 
att gå i en liten klass där de lättare blir sedda av läraren, än 
att behöva göra sig hörda i en klass med stort elevantal. 
 

I Valvträsk har Linnea spenderat sina barndoms somrar och 
för några år sedan köpte hon ett eget hus som fritidsboende. 
Där har hon nu flyttat in på heltid med Alva (10 år), Saga 
(snart 8 år) och Liam (6 år). När Linnea inte arbetar som    
undersköterska på Erikslunds demensboende så tillbringar 
hon gärna tid med familjens tre hästar. Barnen ser fram emot 
att gå på Älvskolan, som detta läsår består av 27 elever.    
Välkomna hälsar bygden! 

Helena Andersson från Lassbyn 
och Robin Lindegren från Boden 
har flyttat till Bergändevägen i  
Niemisel. Välkomna! 

Alexander Nilsson från Luleå och 
Jenny Söderberg från Gällivare har 
flyttat till Sörbyn. Välkomna! 

Lage Mattsson och Bodil Pedersen 
har flyttat från Boden till Hjortron-
vägen i Gunnarsbyn. Här med ama-
zonpapegojan Jocke. Välkomna! 

Vi välkomnar Mikael Dalman och Marie Andersson, 
som har flyttat från Luleå till Mikaels släktgård på Dal-
backa. Tillsammans har de dottern Emelie, snart 4 år. 
Mikael arbetar som webbansvarig för Fiskekort.se 
som drivs av Sportfiskarna och som har öppnat filial i 
RÅEKs lokaler i Industrihuset i Gunnarsbyn. Marie ar-
betar som sjuksköterska på Sunderby sjukhus. 
 

-Det känns kul att återvända till hembygden, berättar 
Mikael. Här har vi nära till naturen och fler fritids-
aktiviteter. Råne älvdal erbjuder mycket att göra. Som 
småbarnsförälder känns det även bra att Emelie får 
växa upp i en lugn och harmonisk miljö. 
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A nna Lidé från Lassbyn arbe-
tar som journalist på Norrbottens 
Kuriren. I somras skrev hon en  
artikelserie i fyra delar om Råne 
älvdal med nedstamp i Valvträsk, 
Överstbyn, Niemisel och Råneå. 
Här är korta utdrag ur artiklarna: 
 

[…] Råneälven har sin mynning 
söder om Dundret i Gällivare, och 
vindlar sig till största delen genom 
vildmark och enstaka hus fram till 
Valvträsk. Där breddar den för 
första gången ut sig i en sjö och 
landskapet ändrar karaktär och blir 
till jordbruksmark. Men byn upp-
stod egentligen av industriella skäl, 
berättar Hans Engström, byålders-
man sedan 1967. 
– En titel som enligt tradition gick 
till den man som ägde byns oxe, 
tillägger han med sitt djupa skratt. 
[…] Det här är en ung by, förklarar 
han och visar papper från familjen 
Knort som kom till byn 1822 för att 
tillverka tjära, som de funnit i trak-
ten. Tunnorna flottades ner längst 
älven, där timret sedermera skulle 
flyta, 1904 till 1961 berättar han. 
 

När man åkt förbi byagården i 
Valvträsk öppnar landskapet upp 
sig, med ängar och gårdar och en 
förtjusande utsikt över Råneälven. 
Just där har Hans Engström sitt 
åkeri. När Hans Engström föddes, 
fick hans far en lastbil av det åkeri 
där fadern arbetade, och sedan 
dess har familjen kört timmer. 
– Det är förbannat fint här, konsta-
terar Hans Engström och tillägger 
nöjt att han nog har ett av Sveriges 
vackrast belägna åkeri. [...] 

Efter Valvträsk passerar man Korp-
forsen och kommer till Överstbyn, 
där man kan finna både lugnet och 
äventyret. Det första man ser när 
man passerat byns skylt, som för 
övrigt står i sällskap med skylten  

 
Årets by sedan i fjol, är det karak-
täristiska gula huset med fik och 
loppis på sommaren. Hit kommer 
gäster från alla håll, berättar Eva 
Lundborg och räknar upp i princip 
alla Norrbottens kommuner. 
– De gillar atmosfären, enkelheten 
och det hembakta och påstår att 
det är omtalat och känt, jag fattar 
ingenting, säger hon och skrattar 
ödmjukt. 
Hon och kompanjonen Ann Jo-
hansson är nu inne på 13:e som-
maren, och de driver stället på sina 
semestrar. Eva Lundborg flyttade 
hit på grund av kärleken för 18 år 
sedan och blev då samtidigt föräls-
kad i den fallfärdiga diversehan-
deln. När den skulle eldas upp gick 
hon till handling. 
– Det var ju inte möjligt att det fick 
fara åt fanders. Jag frågade Ann 
Johansson om hon ville hänga på 
och öppna något här, och hon nap-
pade direkt. 
Det som började med loppis och 
fik i ett rum, är nu ett knökfullt 
tvåvåningshus. [...] 
 

 

I vår resa längs Råne älvdal har vi 
nu nått till Niemisel. [...] Mitt emot 
byns lilla hjärta, lanthandeln, ligger 
Hantverkarnas Träffpunkt. En soci-
al samlingspunkt sedan 20 år, där 
man kan fika, handla hantverk, sylt 
och bär eller göra loppisfynd. Den 
ideella föreningen grundades och 
hålls vid liv av fem kvinnors ge-
mensamma intresse för hantverk. 
Här finns i princip bara hantverk 
från de fem grundarna, men vem 
som helst kan för 50 kronor i må-
naden få sälja sina saker här.  
– Det är ju inga pengar i det här 
men varje gång vi pratar om att 
lägga ner blir det protester, be-
rättar Helena Selberg. [...] 

 
 

I Niemisel finns badplatsen Sandvi-
ken. Framför den rogivande utsik-
ten stojar Alice Larsson, Maja Lars-
son och Isac Fredriksson från Rå-
neå som är här för första gången. 
– Det finns mycket småfisk att titta 
på, berömmer Isac. 
– Bra brygga och inte för lång-
grunt, säger Alice. 
– Och bra att det inte är stenig 
botten, tillägger Maja. [...] 

Efter sin fritt forsande färd, når 
älven sin slutdestination Råne-
fjärden. [...] Om du plötsligt skulle 
undra över något i Råneå, kan du 
kontakta Medborgarkontoret. De 
beskriver sig nämligen som 
"Råneås nav" med många ekrar ut i 
samhället. Här jobbar bland annat 
Birgitta Johansson Norberg, nomi-
nerad till Årets Lulebo 2014 för sin 
medmänsklighet och sitt engage-
mang för flyktingar. 
– Vi är väl nästan som en diverse-
handel, vi erbjuder det mesta i 
serviceväg, konstaterar hon. 
Medborgarkontoret jobbar i nära 
samarbete med biblioteket, vilket 
de menar vara sin styrka. 
– Råneå är ett fantastiskt med sina 
två älvfåror genom byn. Här har 
man livskvalitet, betygsätter Bir-
gitta Johansson Norberg stolt.  

 
 

Text & foto: Anna Lidé 

På en resa i Råne älvdal  

Åkeriägare Hans Engström, Valvträsk 

Markus Andersson har sommarjobbat 
hos Eva Lundborg och Ann Johansson 
på Nestors café i Överstbyn. 

Badplatsen Sandviken i Niemisel 

Lena Krååk på biblioteket och Birgitta 
Johansson Norberg på Medborgar-

kontoret i Råneå. 
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T isdagen den 8 juli klockan 9:00 stod 32 glada och 
förväntansfulla pensionärer vid Preem i Niemisel för 
att äntra bussen för vidare färd söderut. Första stoppet 
var vid Harrbäckens rastplats där det bjöds på kaffe, 
smörgås och godbit. Nästa anhalt var Swensbylijdan i 
Svensbyn, som dels innehåller ett naturskönt mark-
område, dels ett stort antal byggnader som tillsam-
mans illustrerar en större bondgård från 1800-talet. 
Här var det full fart och bybor visade stolt upp hela 

              
området. Bygemenskapen har ordnat det så att besö-
karna får ta del av hur det gick till förr i tiden med 
tvätt, malning av korn, slipning av knivar etc. Sedan 
fortsatte resan till Piteå för fria aktiviteter. Därefter 
gick färden till Ersnäs för ett besök på Ralph Lundsten-
gården, en god middag på deras restaurang samt guid-
ning om gårdens historia  innan det var dags att åter-
vända till Niemisel. 
 

PRO Niemisels sommarresa 

Gunborg Andersson i samspråk med guiden Kristina 
Holmberg på Ralph Lundstengården.  

Vilopaus under besöket i Piteå. 

Gunvor Sundqvist smakar på tunnbröd och kärnat 
smör som gjorts på Swensbylijda. 

Harrbäckens rastplats. Folke Ek väntar på sitt kaffe. 

 HUS TILL SALU i Gunnarsbyn Lingonvägen 8 

Välskött 1-plansvilla med dubbelgarage 
4 r o k, 104 m2 Tomt 1.127 m2 

Centralt avskilt läge 
Dubbelgarage om ca 60 m2 med fjärrportar 

Pris 250.000:- eller bud 

Fastighetsmäklare 
Hans Andersson AB 

 

0924-104 85 

070-659 18 46 
 

Kontakta oss för en gratis 
försäljningsvärdering! 
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Se hit alla fastighetsägare  
i Gunnarsby- och Niemiselområdet! 

 

 

 

 
 

Till vår glädje är det många familjer  

som är intresserade av olika former  

av boende i Råne älvdalsbygden 
 

- men det behövs lösgöras hus! 
 

Har Du tips om  

försäljning eller uthyrning av hus? 
 

Kanske Du vet någon  

som vill köpa eller hyra? 
 

Tveka inte att kontakta oss  

så hjälper vi till! 
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Niemisels Livs - din butik i närområdet 

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

Telefon: 
0924-200 23 

 
 

 

 

Fordonsservice  
Rickard Lidberg 

Överstbyn 
 

Måndag - torsdag 7-16 

Fredag 7-14 
Lunchstängt 11-12 

 

070 - 526 43 26 
 

Glad Höst 

önskar Hillevi 

med personal! 

U nder krigsåren 1939-1945 avstannade skogsindu-
strin i stora delar av Sverige, eftersom de flesta skogs-
arbetarna var inkallade i kriget. Detta drabbade även 
skogsbruket i Råne älvdal och för att hålla den reste-
rande personalen i arbete (yngre, äldre samt frikallade) 
så startade dåvarande Munksunds Aktiebolag 
(nuvarande S.C.A) en tjärfabrik i Lassbyn.  

Tjärfabriken bestod av retortrar (tjärugnar) som fylldes 
med stubbeklipp från tjärstubbar. Till fabrikens ugnar 
gick en transportbana från klipphuset, där stubbarna 
klipptes till småved för att passa i ugnarna. När ugnarna 
var fulla av tjärstubbar, hettades de upp med eld un-
derifrån för att frigöra tjära. Avfallet, s.k. tjärvatten, 
släpptes ut i Råneälven. Tjäran kan tyvärr ligga kvar i 
sediment under väldigt lång tid och utsläppet hade 
kunnat vara förödande för älven. I bakgrunden på bil-
den ovan ser man de stora tjärtunnorna som var 6 me-
ter höga och 5 meter breda. I förgrunden ser man lå-
dan för träkol.  
 

Tjäran användes huvudsakligen till impregnering av 
bryggor och båtkajer samt som smörjmedel till jordbru-
karnas körredskap. När tjäran blandades med grädde 
kunde den användas till smörjning av läderstövlar som 
användes inom flottningen. Denna blandning funge-
rade även som insektsskydd åt ladugårdsdjuren. 

Munksunds AB hade sitt huvudkontor i ”Herrgården” i 
Lassbyn. Den byggdes andra hälften av 1800-talet och 
den siste förvaltaren hette Efraim Persson, även kallad 
Forstmästaren.  
 

När kriget tog slut minskade efterfrågan på tjära dras-
tiskt. Tjärindustrin blev mindre bärande och fabriken 
lades ned.  Däremot ökade tidningsindustrin och efter-
frågan på papper blev större. Alla arbetsföra flyttades 
till pappersfabriken i Karlshäll i Luleå.  

Kurt-Erik Strand från Lassbyn har gjort en doku-
mentation om tjärfabriken. Här ses han vid husgrunden 
till den gamla Herrgården. Den finns att beskåda i sko-
gen på höger sida efter avtagsvägen till Lassbyn.  

Historisk tillbakablick: Tjärfabriken i Lassbyn 
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Lantmuseum, cafékvällar,  
cirkelstudier i släkt–  
och bygdeforskning.  

 

Uthyrning av lokal & tvättmaskin 
 

Loppis  
 

Servering i samband med aktivitet 
Se lokala anslag & vår hemsida 

 

 

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

Sörbyn-Sundsnäs Hembygdsförening  

 

 

 

 

 

 

Gunnarsbyns SKGunnarsbyns SK  

 

 

 

  
  
  
 

 

Niemisel AIK 
 

Håll utkik efter  
medlemsmöte nu i höst! 

Degerselsbygdens  

samfällighetsförening 

 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 

Välkommen till  
Ungdomsgården  

i Överstbyn! 
 

Torsdagskvällar kl. 18-21 

 

 

 PRO Niemisel  
 

Medlemsmöte   
Onsdag 5 november kl. 15 

Soppa serveras 
 

Tisdagspromenader  
Kvarnåskolans parkering kl. 10 

Stavgång och grillning 
 

Julbord 
Fredag 5 december kl. 15 

 

GLAD HÖST! 
 

 

Info: Gunborg Andersson  
070-573 37 56 

 

Nu börjar vi säsongen 
med stort kulturutbud 

  

Följ oss på facebook! 

Gunnarsbyns  
Byaförening 

 

Info & bokning:  
0924 - 211 97 

Bjurådalens 
Bygdegård i Forsnäs 

 

Aktiviteter  
i september och oktober  

- kolla affischering och  
facebook 

 

Sönd 9 nov. kl. 19.00  
TEATER I FORSNÄS  

Fika i paus (paj m.m.) 
 

1:a Advent 29 och 30 nov. 
Jultallrik med varmrätter 

 

Anmälan och frågor 
 

Sibylla 070-341 38 50 

Har ni några frågor eller 
vill ha kontakt med oss: 

Jenny Lindahl  070 - 303 08 54 
 

Lars Wäppling  070 - 361 18 08 

Samla vännerna för storbak!  
Bagarstugan är öppen  

för bokning 
 

Pris: 100 kr/dygn.  
Egen ved medtages 

 
 

Håll utkik efter  
kommande arrangemang! 

 
 

Vill Du boka SPA-badet? 
Ring: 070-572 11 76 

Glöm ej betala 
medlemsavgift för 

2014 
50:- enskild 
150:- familj  

PG 482380-3 
Ange namn. 

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  

Fiskevårdsförening 
 

 

 

 Info: 

Lennart Nilsson 

070-362 02 17 

Niemisels 
Intresseförening 

 
 
 

Kontakt: Ulrika Ek  
070 519 98 51 

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: Tommy Ekh 0924 - 212 16 
 

Vi finns på facebook! 

 

Hantverkarnas  
Träffpunkt  
i Niemisel 

 

Hantverk 
Hembakt 

Loppis 
 
 

Vi finns på facebook! 
 

Kontakt Mona 076 130 85 23  
 

 

GUNNARSBYN 
Årets by 2014  

i Bodens kommun 

Aktiviteter i ungdomsgården 
är biljard, pingis, Tv-spel, 
video, DVD-filmer, airhockey, 
guitarhero, singstar, karaoke, 
sällskapsspel samt hantverk. 

Vid förfrågan öppet även 
andra tider i målsmans säll-
skap. Ring 073-066 51 76 

www.overstbyn.se 

Kolla in vår nya hemsida! 

www.ranealven.se 

Info: Jonny Hallman  

070-553 87 72  


