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F ör andra gången möter jag 
vintern här i Råne älvdal. Naturens 
skiftningar känns redan bekanta. 
Dimmorna som har rullat in för 
länge sedan och den John Bau-
erska skönheten i landskapet, har 
redan blivit del av min årsrytm. 
Och nu blandas doften av den ny-
fallna snön med röken ur skor-
stenarna. 
 

Som alltid bär sinnesintryck också 
med sig minnen av annan karaktär. 
Fjolårshösten, nyinflyttad, ny i byg-
den, nygammal i norra Sverige, ny i 
mysiga lilla huset mitt i byn. Jag 
minns familjemiddagar, välkom-
nandet i precis den här tidningen, 
Eldfest, julmarknader och flera 
andra sociala arenor att ta del av. 
Med dessa också en chans att 
skapa kontakt och känna samhörig-
het i bygden. Det känns för mig, 
som bott lite överallt innan, både i 
stora, anonyma städer och i 
mindre samhällen i vida världen, så 
unikt och så värdefullt. 
 

Den här lilla bygden kommer snart 
att växa än mer. Nästa år någon 
gång flyttar ett femtiotal asyl-
sökande in i ett centralt hus i Gun-
narsbyn. Människor som flytt från 
andra länder, där de inte haft det 
så tryggt som alla människor borde 
få ha det. Människor som tvingats 
lämna sina städer och småbyar där 
de fötts in i gemenskap och sam-
manhang som är naturliga för dem. 
För en tid, månader eller år, vet de 
varken om de får stanna och på 
allvar kan börja ett nytt liv på 
denna för dem helt främmande 
plats. En tid av osäkerhet, väntan. 
Kanske kantad av både oro, sorg, 
längtan och förhoppningar. Under 
denna ovissa transitperiod blir 
Råne älvdal den första kanske per-
sonliga kontakten med det nya 
landet och dess befolkning. 

Människorna som snart kommer 
har fötts in i helt andra seder, 
andra språk och andra kulturella 
koder än de som finns här. För-
modligen har de aldrig sett snö. 
Högst troligt vet de inte vad kräft-
fiske, julfirande eller en skoterled 
är. Hur älgkött, rökt sik eller rönn-
bärsgelé smakar. Lika lite som 
norrbottningar känner till den mat, 
de högtider och de företeelser som 
de nykommande människorna är 
vana vid. 
 

En gång i tiden var jag antropolog. 
Nyutbildad och utflugen i världen 
för att upptäcka, för att tolka och 
skapa broar mellan människor och 
kulturer. För att integrera. Det tog 
inte så lång tid i kontakten med 
det nya innan intresset började 
snedda över från det som skiljer 
oss åt till det som är medfött och 
gemensamt för oss alla. Sånt som 
på riktigt länkar oss samman, bor-
tom ord och gränser. Känslor och 
behov. Humor. Kontakt. Värme. 
Kärlek. 
 

Det där påminns jag om nu när 
bygden snart ska växa på ett hitin-
tills helt nytt sätt. Vi har alla en 
spännande tid framför oss, för det 
är onekligen väldigt speciellt att få 
så många nya i älvdalen på en 
gång. Bygden är ju också så liten 
att ingen försvinner i vimlet, som 
bland alla hundratals på gatorna 
eller på Coop i en större stad, utan 
de nyanlända blir ett nära inslag i 
vardagen. I början av november 
var det bygdemöte där Migrations-
verket informerade om asyl-
sökande och hur de ska bo. Det 
uttrycktes lite oro och osäkerhet 
inför situationen, men framför allt 
märktes en omtanke om de som 
kommer. Det kändes som en viktig  
fråga för många att de får det bra 
där de ska bo och att det praktiska  

 
flyter. Att de finner vettig syssel-
sättning under sin väntan på asyl 
och beröringspunkter med vår 
kultur. Att barnen har allt de behö-
ver. Och en diskussion om hur in-
tegrationen kan gå till och hur man 
kan bidra på olika sätt till den, upp-
stod. 
 

Jag tror att det i mötet med det 
nya är viktigt att nyfiket närma oss 
det som skiljer kulturerna åt, för 
att låta oss berikas av och fördjupa 
vår förståelse för det som upplevs 
som annorlunda. Och samtidigt 
möta de nyanlända bortom kultur 
och seder med de medfödda verk-
tyg vi alla har till kontakt, ordlös 
eller verbal. Att hågkomsten av det 
som binder oss samman som män-
niskor, de behov och känslor vi alla 
bär på, får ta än större plats i våra 
liv när förändringen knackar på. 
Däri har vi redan kommit en bit på 
vägen. Många har öppnat dörren 
på glänt, redan innan de som är på 
väg hit kanske ens har påbörjat sin 
flykt, och engagerade letar lösning-
ar och svar på frågor. 
 

Genom att fortsätta att öppna kan 
vi alla näras och växa av den nya 
erfarenheten, och på så sätt hjälpa 
fler att ha varma minnen förknip-
pade med den kalla årstiden när 
snön har lagt sig och det åter 
doftar vinter nästa år. Det känns 
stort. 

Info & Annonsbokning:  

0924-213 59 eller justnu@raek.nu 

 

Ansvarig utgivare: RÅEK/EFIK/RUTAB 

 

Redaktör: Lisa Brusewitz, RÅEK 

 

Upplaga: ca 900 ex utdelas gratis i Niemisel– och  

Gunnarsbyområdet. 

 

Utgivningsdatum 2015: 1/3, 31/5, 6/9, 29/11 

 

Viktiga webbsidor:      

www.raek.nu 

www.visitraneriver.se 

www.ranealvdalutveckling.se 

www.kvarnafriskola.se 

www.boden.se 

www.lulea.se 

När förändringen knackar på dörren... 

Jenny Maya Edlund bor i Överstbyn  
och driver Råne Älvdals Yogastudio 
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 Öppettider: 
 

Servicepunkten   
måndag-torsdag 09.00-15.00 
fredag 09.00-12.00 
 

Återvinningsmarknaden 
måndag 09.00-19.00 
tisdag-torsdag  09.00-14.00 
fredag 09.00-12.00 
 

Återvinningscentralen  
måndag 10.00-19.00 
torsdag  07.00-16.00 

 

Distriktsvården  
tisdag 09.00-12.00  

KOM IHÅG! Sista måndagen varje månad håller Servicepunkten 

kvällsöppet! Kl. 09.00-19.00. Vi bjuder på fika. Välkommen in!  

 RÅEK har bygdens utveckling som huvudmål  
 

RÅEK vill stärka samverkan mellan byarna och arbetar 
med att förbättra bygdens service, skapa nya arbets-
tillfällen samt öka inflyttningen till Råne älvdal.  
 

Besök hemsidan: www.raek.nu 
 

Kom ihåg att tipsa RÅEK om vad som händer!   
 

Vi sprider information om  
lokala aktiviteter & evenemang.  

 

Vår e-postbank ökar men fortfarande saknas  
en stor del av bygdens epostadresser! 

 

Ta del av vad som händer i bygden  
- mejla Din epostadress till: info@raek.nu  

 

 

 
 
 

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

       Exempel på saker Fixar’n 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. 
 

Fixartjänsten 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.  

Fixar’n - i förebyggande syfte. Ring RÅEK så hjälper vår fixare Dig!  

Lucköppning  

på RÅEK 

Måndag  
8 december  

Varje dag 1-24 decem-
ber finns möjlighet att 
delta i församlingens 
fönsterluckkalender. 
 

Vi samlas kl. 18.00, 
sjunger en julpsalm, 
drar undan skynket och 
jublar!  
 

För alla datum se vår 
kalender: www.raek.nu 

 Projektmedel till förstudier 
 

RÅEK har beviljats projektmedel till förstudier för två månader 
av Bodens kommun för att undersöka möjligheter och förut-
sättningar till bland annat: 
 

 Byaodling: gemensam ekologisk odling i praktiken 

Hur ser behovet och intresset ut? Hur startar man upp det? 
 

 Integration: bidra till integrering av kommande asylsökande 
Vilka aktiviteter finns i bygden? Behov av värdfamiljer? 
 

 Slybekämpning: röjsåg– och motorsågsutbildning 

Vem utbildar? Kostnader? Krav? 
 

 Byabuss: från Gunnarsbyn/Niemisel till Boden/Luleå 
Vad krävs? Vilket behov finns? Pendlingsparkering med   
motorvärmare? 
 

De anställda projektledarna är Jenny Maya Edlund, Camilla 
Svanberg, Jonny Hallman, Rolf Tallus och Peter Selberg. 
 

Har Du idéer/funderingar? Kontakta RÅEK info@raek.nu 

 

FÖRENINGSTRÄFF 
 

Älvens Hus i Niemisel 
20 januari kl. 18.30 

 

Vi samverkar & bollar idéer 
för ökad sammanhållning 

mellan bygdens byar 
 

- Gemensamma byaaktiviteter? 

- Marknadsföring av älvdalen 
- Hus till salu? 
 

Välkomna! 

Julklappstips! c/o GERD ekologiska hud- och 
hårvårdsprodukter från ett litet familjeägt företag i 
Jokkmokk, baserade på bärfröoljor från blåbär, 
hjortron och lingon från svenska Lappland.  

 

Vi säljer även vackra kvalitetsljus från 
LjusBoden och lokala hantverk och 
handarbeten. Välkommen in! 

 

önskar en God Jul och Ett Gott Nytt År! 

Telefon  0924 - 210 10 

Öppettider: 
 

Mån-fre 09.30-18.00 
Lunchstängt 12.00-13.00 
Lördag 09.00-13.00 
Söndag  stängt 
 
Öppettider Julhelgen: 
 

23 december  09.30-19.00 
Julafton  stängt 
Juldagen  stängt 
Annandagen  12.00-15.00 
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K varnå förskola i Niemisel fortsätter verksamhet-
en fast skolbarnen har flyttat till Råneåskolan. Barnen 
har med stor entusiasm arbetat med lärande, skap-
ande, lek och bus. Under hösten gjordes utflykter till 
skogen för att plocka bär och titta på myror. Samtal 
har förts kring allemansrätten, flyttfåglarna och års-
tidernas växlingar. Arbeten har gjorts med löv och 
stenar. Den kanske mest minnesvärda dagen var när 
polisen Per från Luleå var på besök och berättade om 
sitt arbete. Barnen fick prova handfängsel och hjälm 
och se vad som finns i kofferten i polisbilen. Det bästa 
var nog när man fick sitta i polisbilen med sirenen på!  

 

Följ oss på www.facebook.com/KvarnaFriskola 

Polisbesök på Kvarnå förskola 

G unnarsbyn har ett så kallat räddningsvärn bestå-
ende av 14 personer. De har varsin personsökare men 
ingen beredskap. De som hör larmet och har möjlighet 
att komma till brandstationen rycker ut. Det kan betyda 
att det kommer allt mellan 0 och 14 man. Vid alla larm i 
Gunnarsbyns område larmas därför också styrkan vid 
huvudstationen i Boden. Räddningsvärnet klarar alla 
uppgifter utom rökdykning eftersom de inte har till-
gång till tryckluftsapparater och saknar rökdykarutbild-
ning. Runt 20-talet larm når räddningsvärnet per år. De 
vanligaste larmen är skogsbränder, husbränder, trafiko-
lyckor, sjukvårdslarm men även räddning av djur i nöd. 
Räddningsvärnen är ett led i räddningstjänstens sats-
ning att ge landsbygden en trygg och säker miljö. På 
brandstationen i Gunnarsbyn tillhandahålls förutom 
hjärtstartare även en släck- och räddningsbil, jeep, 
samt räddningsbåt. 
 

Det kan ta tid innan ambulansen når fram i glesbygden 
om det händer något allvarligt och akut. Sträckan för 
en ambulans att ta sig till Gunnarsbyn är fem mil enkel 
väg. I sådant fall utlöses ett IVPA-larm (i väntan på am-
bulans) vilket innebär att bygdens räddningsvärn rycker 
ut som ett mänskligt stöd tills sjukvårdspersonalen 
kommit på plats. Det rör sig om viktiga minuter. Rädd-
ningsvärnet får bistå med syrgas, första hjälpen och 
hjärtstart.  

 
Kenneth Strand har jobbat i räddningsvärnet i flera år 
och har varit med om många svåra räddningsaktioner.  
- Vissa räddningsuppdrag är tyngre än andra. Att nå 
fram till en människa i nöd som saknar puls ger kniv-
skarpt fokus. Med erfarenhet lär man sig att hantera 
olika scenarion. Vi går återkommande utbildningar i 
sjukvård och har 1-2 övningar varje månad men det 
skulle vara bra om vi fick följa med vid ambulansutryck-
ningar för att få mer rutin. 

Vardagshjältar i Gunnarsbyns räddningsvärn 

Mogens Amstrup, Lars-Bertil Larsson, Ann-Christin Pretty och 
Kenneth Strand är några av vardagshjältarna i Gunnarsbyns 
räddningsvärn. Foto: Victoria Berglund 
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M ogens Amstrup kom med två lådor fulla med kastanjer och visade en dansk tradition som de danska barnen 
gör på hösten. Med hjälp av tändstickor och garn gör man figurer. Hål i kastanjerna görs med t.ex. en korkskruv. 
Barnen pysslade ihop spindelnät, giraffer, kameler, hundar med mera. 

Föräldrasamverkan på Gunnarsbyns förskola 

Å rets halloweenfest för förskoleklassen och lågstadiet arrangerades även detta år av mellanstadiet. Medan    
arrangörerna förberedde festen på skolan så laddade resten av gänget i församlingshemmet. Kvällens händelse 
sammanföll med månadens ”Efter plugget” och temat var således HALLOWEEN. Det sminkades hejvilt till gastar, 
zombies, häxor och monsterjägare. Sedan var det äntligen dags för discot. Där erbjöds ett fullspäckat program med 
musik, danstävling, maskeradtävling, halloweenfika, fiskdamm och extra läskiga spökrundor. Buuu… 

Halloweendisco på Älvskolan i Gunnarsbyn 
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Vi välkomnar alla nyinflyttade, även de som inte är med på bild! 

Stina Ek på Sandvikens badplats. Foto: Ulrika Ek, Niemisel Törstig Simon. Foto: Johanna Sundström, Niemisel 

JustNu-redaktionen tar tacksamt emot bilder till bygdebildsgalleriet!  
 

Tack för alla fina fotobidrag! På grund av platsbrist kan endast ett fåtal publiceras.  
Fortsätt mejla in bilder till justnu@raek.nu. Här är två somriga bilder från Niemisel. 

Catharina Dahlroth har flyttat från Boden till 
Nyvägen i Överstbyn och bor tillsammans med 
Tommy Sehlberg och hunden Åssie.  

 

Åke Nuuksujärvi kommer från Kiruna 
och har också bosatt sig på Bränn-
heden i Överstbyn.  

Göran Forsberg har flyttat från huset i 
Piteå för att bo permanent i sommar-
stugan på Brännheden i Överstbyn. 
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Fordonsservice  
Rickard Lidberg 

Överstbyn 
 

Måndag - torsdag 7-16 

Fredag 7-14 
Lunchstängt 11-12 

 

070 - 526 43 26 
 

E n dag i slutet av juni fick Lennart och Eva Barck i 
Norra Niemiholm hembesök av Jens Lundman. Han 
presenterade sig som platschef vid en filminspelning. 
Filmen heter “Så ock på jorden” och är en efterföljare 
till “Så som i himmelen” med regi av Kay Pollak. Scenen 
som skulle spelas in handlar om en dramatisk drunk-
ningsolycka. Platschefen besökte flera platser efter 
älven och efter många turer och fler besök ville även 
regissören Kay Pollak komma och titta. Han gillade 
Lennart och Evas tomt till sin film och bestämde sig för 
den.  
 

Den 21-22 juli var det dags för filminspelningen och 
gården fylldes av bilar, filmteamet på cirka 20 personer 
och annat som hör därtill. Det byggdes bl.a. en lång 
ramp nere vid älven där en kran med kameror skulle nå 
elva meter ut på älven. Det är ett hårt arbete med 
många omtagningar vid en filminspelning och ingen 
dans på rosor för skådespelarna, som fick befinna sig i 
älven långa stunder. Lennart och Evas bastu användes 
flitigt av frusna skådespelare. 
 

Att få se en filminspelning från första parkett blev en 
fin upplevelse för Lennart och Eva, som ställde upp 
med toalett, bastu och elström. Vädret var det bästa 
tänkbara med solsken och 30 grader varmt. Många i 
filmteamet svalkade sig i älven under lunchrasten. 
 

Det sades många positiva saker om hur vacker naturen 
är kring Råne älvdal och dessutom tyckte Carin och Kay 
Pollak att de fått många oförglömliga bilder till sin film. 
 
Filmen “Så ock på jorden” har premiär september 2015. 
 

Rapport från filminspelning i Råne älvdal 

Filmregissören Kay Pollack 

Från vänster; Björn Bengtsson, André Sjöberg, Lennart 
och Eva Barck (värdparet i Niemiholm) Frida Hallgren, 
Maria Sid, Lennart Jähkel. 

 

Vill Du rapportera om någon händelse som berör bygden?  
 

Mejla in texter och bilder till justnu@raek.nu 
 

Av utrymmesskäl måste redaktionen förbehålla sig rätten att korta ner  
och vid behov redigera insänt material.  

 

 

Kängsövägen 2, Råneå    www.lillabutiken.com 

Klipp ut annonsen  

och ta med till butiken 

REIMA 

DIDRIKSONS 

ME TOO 

NEXT LEVEL 

HESTRA 

med flera... 

20% på valfri vara 
 

Kläder för små och stora barn 
 

Varmt välkomna in! 

Öppettider: 
 

Må-Fre   10.00 - 17.30 
Lör   10.00 - 14.00 
 

Tel  0924 - 555 10 
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L ördagen 8 november anordnade Intresseföreningen i Niemisel för andra gången en kvinnodag och det blev en 
underhållande kväll med god mat och gott sällskap. Borden var vackert dukade i rött med hjärtan och enbärsris och 
kvällen startade med välkomstdrink. Utav lotteriet som såldes gick hälften till insamling för forskning av kvinnors 
hjärtan. Aino Sundstedt föreläste om stresshantering  och alla fick prova på några avslappningsövningar. Den lyckliga 
vinnaren av ”Gör om mig” var Carola Hansson. Efter en relaxande stund med frisören Ingela Bäck från salong Stil i 
Boden och Anne-Maj Ek från klädbutiken Young Line i Råneå presenterades Carolas omvandling. Maten som bestod 
av god Höstgryta med potatis serverades av Monika Granström och Sibylla Vonkavaara. Ainos tjejgrupp Bark under-
höll med sång och några hantverkare visade upp och sålde sina vackra alster; fina väskor och smycken av olika slag. 
 

Stort tack alla kvinnor för att ni gjorde denna kväll möjlig! 

Kvinnodag i bygden 

Avslappningsövningar före maten med Aino Sundstedt  

Sångunderhållning av tjejgruppen Bark Carola före och efter ”Gör om mig” 

 

 

Julfin hund: 

Schamponering fr 250 kr 

Klippning fr 650 kr 

Julklappar till  

din hund, katt,  

kanin eller marsvin   
BESÖK VÅR WEBSHOP 

www.alvdalenshundhalsa.se 
 

Kängsövägen 2, Råneå 

070-381 88 88 
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Niemisels Livs - din butik i närområdet 
 

Hos oss kan du hitta en del av julens alla  

läckerheter såsom skinkor, julsylta, sill m.m. 

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

Julafton   10-13  

Juldagen   stängt 

Annandagen  stängt 

Lördag 27/12  10-14 

Söndag 28/12  stängt 
 

Nyårsafton   10-13 

Nyårsdagen  stängt 

Fredag 2/1   10-19 

Lördag 3/1   10-14 

Söndag 4/1   stängt 

Måndag 5/1  10-18 

Trettondagen 6/1  stängt 

Telefon 

0924 - 

200 23 

R åneå och norra kommundelen 
är en väsentlig del av framtidsbyg-
get för Luleå kommun. Jag har själv 
mina rötter från Långsel, längs 
Vitåälven, och vet vilka resurser 
som finns i bygden. Förra somma-
ren träffade jag Bror Erkén, Råneås 
Grand Old Man, i hans hem vid 
vårdcentralen. Bror var min lärare 
på högstadieskolan och blev senare 
en vän i politiken. När vi samtalade 
påminde Bror mig om det framtids-
arbete som gjordes för Råneå på 70
-talet inför att Stålverk 80 skulle 
byggas. Jag mindes helt plötsligt 
själv att jag särskilt fastnade för 
planerna på att det skulle finnas en 
djurpark i Råneå. Ljuv musik för en 
liten pojke som inte sett så många 
andra djur än harar och älgar. De 
tankar som Bror satte igång hos 
mig växte i styrka av mina möten 
med folk från Råneå och byarna i 
området längs Råneälven och 
Vitåälven. Vi måste ha en framtids-
plan för Råneå och byarna. 
 

I somras initierade vi så en utveckl-
ingsplan för Råneå. Med på mötet 

var en bred grupp företrädare för 
civilsamhället och näringslivet i 
Råneå och omkringliggande byarna 
tillsammans med mig och andra 
från politiken i kommunen. Råneå 
blir nu första exemplet för Luleå 
kommun när vi tar ett mer samlat 
grepp om en kommundel. Vi mar-
kerar särskilt behovet att norra 
kommundelen är av stor vikt och 
betydelse för Luleå som helhet 
med detta arbete. Den modell vi 
sedan utvecklar här ska vi senare 
överföra till sörbyarna och andra 
delar av kommunen. 
 

I Råneå har vi redan på plats en rad 
centrala samhällsinvesteringar som 
skola, fritidsanläggningar, vårdcen-
tral, gator och vägar, vatten och 
avlopp. Detta tillsammans med ett 
livskraftigt civilsamhälle och nä-
ringsliv gör att vi nu kan ta nästa 
steg för att åstadkomma fler ar-
betsplatser och bostäder i nära 
samverkan med olika aktörer. Kom-
munen kan aldrig ensam lösa de 
utmaningar Råneå med byarna i 
närområdet står inför, men tillsam-

mans med aktiva personer som har 
vilja att utveckla lokalsamhället är 
jag övertygad om att norra kom-
mundelen har en mycket ljus fram-
tid.  
 

När campusområdet och Luleå Sci-
ence Park på Porsön växer kommer 
Råneå helt plötsligt väldigt nära det 
område som har starkast tillväxt i 
Luleå. Med buss och bil är man inte 
längre bort än 20 minuter från Rå-
neå centralort och det gör att vi 
kan se att arbetspendling från Rå-
neå blir väldigt attraktivt för många 
i ett växande Luleå. 
 

Vi behöver Råneå och byarna längs 
de båda älvdalarna i vår norra kom-
mundel för att Luleå ska utvecklas 
positivt. Nu är det upp till alla som 
bor i Råneåtrakten att delta i ut-

vecklingsarbetet vi nu står inför. 
 

Niklas Nordström  
Kommunalråd 
Luleå kommun 

 
Enligt Luleå kommuns vision 2050 så görs 
utvecklingsplaner för Råneå, Persön och 
Antnäs med omkringliggande byar. 

Luleå kommuns utvecklingsplan för Råneå med omland 
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Bodens kommun har tillsammans med byborna i Gunnarsbyområdet byggt 205 
bredbandsanslutningar under åren 2013-2014.  

Fiber till hemmet!  

Sörbyn  78 st.  
Gunnarsbyn 49 st.  
Överstbyn 43 st.  
Lassbyn  25 st.  

Varje fastighetsägare har betalat cirka 8.000 kronor vilket blir cirka 1.640.000 
kronor. Den totala investeringen är 8.636.552 kronor för hela området vilket 
blir 42.129 kronor per anslutning. Bodens kommun har förberett för fler       
anslutningar och har målsättningen att förtäta i området i framtiden.  

Bodens kommun tackar byaföreningarna och alla 
kontaktpersoner i byarna som varit samordnare i 
projektet tillsammans med projektledaren i Bodens 
kommun. 
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Lantmuseum, cafékvällar,  
cirkelstudier i släkt–  
och bygdeforskning.  

 

Uthyrning av lokal & tvättmaskin 
Loppis  

 

GOD JUL  
&  

GOTT NYTT ÅR! 
 

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

Sörbyn-Sundsnäs Hembygdsförening 

PRO Niemisel 
 

Tisdagscirklar 
Kl. 10.00-12.00 

  

Torsdagscafé 
Kl. 13.00-15.00 

Cirkel ”Peppar, peppar” 
  

Julbord 
Fredag 5 december kl. 15 

  

Vi välkomnar alla 
och önskar God Jul! 

  

Info: Gunborg Andersson 
070-573 37 56 

 

 

 

 

 

Gunnarsbyns SKGunnarsbyns SK  

 

 

 

  
  
  
 

 

Niemisel AIK 

 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 

 
 

 

Gunnarsbyns  
Byaförening 

 

Info & bokning:  
0924 - 211 97 

Bjurådalens 
Bygdegård i Forsnäs 

 

Juldagen 
Julottegröt 

 

Januari 2015 
Älgköttsoppa 

 

Februari 2015 
Årsmöte 

 

Fettisdag 17 februari 
Bruna Bönor 

 

Vid frågor ring Sibylla  
070-341 38 50 

 

Vi önskar alla God Jul! 

i Niemiseli Niemisel  
  

Vi hyr ut bygdegården och 
bagarstugan 

 
 
 
 

Alla typer av arrangemang 
upp till 50 personer 

 
Niemisels 

Bygdegårdsförening 
 
 

Info: 070-362 02 17 

Vedaklubben 
Skoter & Fiske 

 

 

MEDLEMSPUB 
 

Juldagen  
 

Folkets Hus Gunnarsbyn 
 

Obligatorisk anmälan 
se vidare annonsering 

 

Välkomna! 
 
 

Vi finns på facebook! 

 

Hantverkarnas  
Träffpunkt  
i Niemisel 

 

Hantverk - Hembakt - Loppis 
 

Lucköppning  
Fredag 5 december 

Kl. 18.00 
 

För julöppettider  
se facebook! 

 

GUNNARSBYN 
Årets by 2014  

i Bodens kommun 

www.overstbyn.se 

Niemisels 
Intresseförening 

 

God Jul  

&  

Gott Nytt År! 
 

Kontakt: Ulrika Ek  
070 519 98 51 

God Jul  
&  

Gott Nytt År! 
 

Har ni frågor eller funderingar 
kring vår verksamhet, kontakta:  
 

Jenny Lindahl 070 - 03 08 54  

Lars Wäppling  070 - 361 18 08 

Niemisels  

Fiskevårdsförening 
 

önskar  

God Jul & Gott Nytt år! 
 

Fiskepremiär  

Mittitjärn i mars 
 

 Info: 070-362 02 17 

JULAUKTION 
 

Överstbyns Byagård 
 

Söndag 28 december 
 

Kl. 15.00 
 

Sång & musik 
Servering 

Auktion med hantverk 
Lotterier 

 

Välkomna! 

Lucköppning 
 

Torsdag 11 december  
kl. 18.00 

 

Klubbhuset bakiplan 
 

Välkommen! 
 

God Jul  
& 

Gott Nytt År! 

Lucköppning & Öppet Hus 
Söndag 14 december kl. 18.00 

 

Direktsänd Hockey 
Luleå HF - Brynäs: 

Lördag 6 december kl. 16.00 
 

Luleå HF - HV71: 
Lördag 13 december kl. 18.30 

 

Färjestad - Luleå HF: 
Fredag  26 december kl. 16.00 

 

Konsert Berlinfilharmonikerna 
Nyårsafton kl. 17.30 

 

Kontakt: 070 - 211 00 45 
 

Följ oss på facebook! 

 Degerselsbygdens  

samfällighetsförening 

 

God Jul &  

Gott Nytt År! 

 

Info: 070 - 553 87 72  
 

www.ranealven.se 
 

Lucköppning 
Tisdag 2 december  

kl. 18.00 
Bagarstugan 

 

GOD JUL! 


