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Lycka till Gunnarsbyn!

T

orsdagskvällen 23 november
2000 är den tidpunkt då allting
förändrades i Råneå. Luleå kommun tillsammans med Lulebo, Migrationsverket och närpolisen bjöd
in till information i Råneskolans
Aula. 250 intresserade rånebor
kom och fick höra att Luleå kommun sagt ja till Migrationsverkets
förfrågan om att starta upp ett
asylboende. Lulebo hade ett stort
antal tomma lägenheter i Råneå,
så därför blev Råneå det självklara
valet. Med gemensamma krafter
påbörjade föreningsliv och enskilda
volontärer insamling av vinterkläder, rejäla skor och andra förnödenheter. Inlämning skedde även
hos oss på Medborgarkontoret och
den första secondhandbutiken
öppnades.
Rånebornas snabbstart visade sig
vara ett mycket klok beslut. Råneås
första 50 asylsökande anlände med
buss från Märsta (Stockholm) redan 1 december och 4 december
kom ytterligare 50 personer som
rest ända från Malmö. Plötsligt
hade Råneå 100 nyinflyttade, som
förmodligen inte visste var i Sverige de befann sig, när de klev av
bussen. För Råneå blev detta ett
tillskott, en tillgång. Befolkningspuckeln hade förflyttat sig in i
medel- och pensionärsåldern och
antalet barn och ungdomar hade
minskat, så de asylsökande fyllde
verkligen på årgångarna. Nya barn,
ungdomar och vuxna fyllde ut samhället och idrottslagen. I maj 2001
utökades asylboendet med ytterligare 50 platser och då började det
mångkulturella Råneå ta fart. Vi
fick bekanta oss med människor
som flytt från exempelvis Tjetjenien, Bulgarien, Argentina, El Salvador, Eritrea, Libanon, Albanien,
Turkmenistan.

Jag brukar ibland fundera över hur
många människor som bevistat
Råneå under sin asyltid och som
sedan spritts ut i Sverige och i världen. Det borde vara tusentals.
Många har jag som vänner på
facebook, inte för att kommunicera dagligen, men för att någon
gång få eller ge ett livstecken. Tekniken sprider sig i världen, så det
händer ibland att jag får en vänförfrågan från någon som varit här
för många år sedan. Gissa om det
liksom sjuder i kroppen när jag får
ett sådant livstecken. Så länge vi
lever finns vi! Tycka vad man vill
om teknik, skype och facebook,
men ”rätt” använd kan den sprida
glädje över kontinenterna. På
Medborgarkontoret och Biblioteket har vi publika datorer som
alla får låna gratis timvis. På en av
datorerna har vi installerat webbkamera och mikrofon så att det går
att kommunicera via nätet.
Som mest har det funnits mer än
170 personer på asylboendet och
idag är antalet runt 150 personer
från 25-talet länder. Råneå har
idag också ett antal utlandsfödda
som valt att bosätta sig här och
som ytterligare ökar mångfalden i
samhället. I dagsläget finns minst
45 länder representerade om vi
räknar in Norge, Finland samt Sverige. Är förmodligen fler, då jag
inte har fullständig koll på allting.
Lycka till Gunnarsbyn! Nu får ni
mer liv och rörelse på byn. Tillsammans är ingenting omöjligt livet är ett tillsammansprojekt där
alla goda krafter samarbetar för
att skapa ett samhälle där alla
ryms.
Jag tänker ibland, att om mina barn
hamnar i ett främmande land, då
önskar jag att de träffar någon

mor- eller fargestalt att lita på och
som kan lotsa dem rätt i det för
dem okända.
Hur ska det gå att tala med
varandra? Händer, kropp och
Google Translate och på några
veckor förstår man varandra,
eftersom blygseln flytt sin kos. När
man byggt relationer vågar man
också börja prata om olikheter,
stötestenar, och får svar på många
varför.
Anonymitet och okunskap är en
grogrund för elände – bekanta er
och inhämta kunskap om varandra,
så upptäcker ni att vi människor är
ganska lika och vår gemensamma
önskan är att få leva i lugn, ro och
gemenskap.
Ta chansen och möt världen
hemma i Gunnarsbyn. Det är bara
genom de goda exemplen, genom
att alla får vara med, som vi kan
förändra världen.
Nu står världen på er tröskel - bjud
in den - för det är vi som är
”hemma” och kunniga om vår
bygd, vårt klimat med mera.
Birgitta Johansson Norberg

Foto: Anna Lidé
Birgitta Johansson Norberg arbetar
på Medborgarkontoret i Råneå. Hon
blev nominerad till Årets Lulebo 2014
för sin medmänsklighet och sitt engagemang för flyktingar.
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Upplaga:
ca 1000 ex utdelas gratis i Niemiseloch Gunnarsbyområdet samt på
enstaka platser i Luleå, Råneå och
Boden.
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Nästa manusstopp: 4 maj 2015

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

Lördag 21 mars

Återvinningscentralen
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. 09.00-19.00. 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 arbetstillfällen samt öka inflyttningen till Råne älvdal.

Åk efter den gamla malmtransportvägen till Råneå.
Du startar på någon av ovanstående tre startplatser och går i mål i
Råneå. Åkstilen är fri. Från Råneå går busstransporter till startplatserna kl 08.30. Sista anmälan 16 mars. Direktanmälan på plats
kostar +100:- Info och anmälan på www.ranealvdalsloppet.se

Besök hemsidan www.raek.nu
Mejla Din e-postadress till info@raek.nu
Vi sprider information
om vad som händer i bygden!

Företagsfrukost
i Råne älvdal
Boka in i kalendern:

Fredag 22 maj
Kl. 07.30-09.00
Restaurang Kallkällan
i Sörbyn
Kom och ät frukost, nätverka
med bygdens företagare och
hör några företagare berätta
om sina verksamheter.
Kostnadsfritt!

Varmt
välkommen!
Så här trevligt var det på RÅEKs premiärfrukost i november 2014
Öppettider:
Mån-fre
Lunchstängt

09.30-18.00
12.00-13.00

Lördag
Söndag

09.00-13.00
stängt

Följande service finns hos Din lanthandel:
 Hemleverans av varor genom RÅEK
tisdagar och fredagar

 Ombud för Bussgods

Beställ senast kl. 18.00 dagen före

 Ombud för Systembolaget

 Ombud för Apoteket

Beställ senast onsdag kl. 12.00 för leverans fredag

Försäljning av receptfria läkemedel
Lämna in dina recept och hämta ut medicinen hos oss

 Ombud för Mekonomens sortiment

Hämta och lämna dina paket hos oss

Ring 0921-36 06 60 och beställ dina delar fraktfritt till oss

Välkommen in eller ring oss på telefon 0924-210 10
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Vi välkomnar alla nyinflyttade till bygden!
LÖSGÖRA HUS
Det bubblar i Råne älvdal!
Människor vill flytta hit!
Vi måste hjälpas åt att få
kontakt med fastighetsägarna till de hus som
ingen bor i. Hör av dig
till RÅEK om du vet någon som kan tänkas sälja
alt. köpa hus i bygden.
Jan Karlsson härstammar från Luleå
och bor numera i Överstbyn.

Tack på förhand!
info@raek.nu / 0924-213 59

Mattias Kruuka har flyttat från Ljuså
till Lingonvägen i Gunnarsbyn med
dottern Hanna, 11 år.

Patrik och Lotta Öström har köpt det omtalade ”blå huset” på Klövervägen i Gunnarsbyn. Efter intensiva månader av
en helt otrolig renovering har de flyttat in tillsammans med dottern Linnea, 14 år, och hundarna Zelda och Ira.
Familjen kommer närmast från Boden.
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Kvarnå Friskola i Niemisel
Just nu jobbar vi mycket med matematik. Vi visualiserar matematiska begrepp med kroppen, knappar, pinnar,
former mm. Vi tränar räkning med olika spel, sånger och sagor, anpassat till barnens ålder. Vi hinner även vara ute
mycket och busa i snön.

Älvskolan i Gunnarsbyn
Den återkommande nobellunchen
är ett samarbete mellan hemkunskapen och Mona i maten och involverar hela skolan. Årets nobellunch
bestod av tre olika snittar till förrätt
och som varmrätt serverades fläskkarré, hasselbackspotatis, beasås
och sallad. F-3:an dukade, årskurs 6
lagade maten och 4-5:an berättade
om Alfred Nobel och årets nobelpristagare.
Älvskolan har fått en ny
fröken på förskolan och
fritids. Hon heter Josefin
Sundholm, är 30 år och bor i
Svartbjörnsbyn tillsammans
med sambo och hund. Josefin är utbildad lärare F-5 och
älskar att arbeta med barn
och trivs som fisken i vattnet
i Gunnarsbyn.
På förskolan spenderas
mycket tid ute i det härliga
vädret. Barnen arbetar även
med teknik där de bland
annat utforskar luft, vatten
och ljud.
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Förstudier bedrivna av RÅEK

U

nder november och december 2014 beviljades RÅEK projektmedel av Bodens kommun till förstudier för att bland annat undersöka möjligheter och förutsättningar till integration, byaodling, motorsågsutbildning och pendlingsparkering. Här följer en kort sammanfattning av förstudierna:

Integration
Ett av förstudiens mål var att strukturera upp en meningsfull vardag
och undersöka behovet av aktiviteter för kommande asylsökande till
Gunnarsbyn. Det bör skapas en
organisation bestående av representanter från bygdens föreningar,
organisationer och företag. Denna
organisation kommer att vara
”spindeln i nätet” och vara drivande och ansvarig för att olika
aktiviteter och samarbeten mellan
olika aktörer genomförs.
Inom projektet har en mindre
lokalinventering skett i syfte att
hitta en lokal för samlokalisering
med Migrationsverket samt en
aktivitetslokal för de nyanlända
med tillgång till datorer, internet,
ett litet bibliotek och mindre caféverksamhet. Det har även undersökts lösningar på hur insamling
och försäljning av kläder m.m. till
de nyanlända ska genomföras.
Fortsättningsvis utvecklas ett samarbete med orter som har gemensamma beröringspunkter kring
asylboende och flyktingmottagande. Viktigt är också fokus på ett
gemensamt ansvar som bygd.

Byaodling
Förstudiens avsikt var att undersöka förutsättningar och intresse
för byaodling av enkel karaktär i
byarna i och runt Gunnarsbyn.

Tanken är att byaodlingarna ska
vara ekologiska och tillgängliga för
alla som vill sätta sina potatisar på
våren, sköta dem i gemenskap
med andra, och skörda på hösten.
Bemötandet av projektet har varit
positivt. Hur många som rent faktiskt kan tänka sig delta, är dock
inte helt färdigställt. Det tillkommer fler intresserade allt eftersom.
I dagsläget finns det löfte om utlåning av mark i Lassbyn, Överstbyn,
Sörbyn och Gunnarsbyn.
Förutom att intresserade bybor
och skolbarn kan lära sig mycket
genom att delta i odlingarna, kan
de asylsökande som kommer till
Gunnarsbyn via praktikplatser,
efter kunskap och intresse, engageras i skötseln och framväxten av
odlingarna. På så sätt skapas även
förutsättningar för integration i
bygden.

samt för situationer som kan uppstå i ditt arbete med motorsåg.

Rekommendationen är att ta nivå
A + B vid samma kurstillfälle. Utbildningen tar då totalt 4 dagar: 3
kursdagar + 1 dag uppkörning. Det
finns inget enhetligt pris på utbildningarna utan utbildarna verkar på
en marknad med fri konkurrens.
Kostnaden består av utbildningskostnad, ev. litteraturkostnad,
kostnad för prov, körkortsavgift
och ev. hyra av utrustning. Totalkostnaden för nivå A + B vid kurs
med certifierad instruktör ligger
normalt på 4000-7000 kr (+moms).

Pendlingsparkering

Foto: Jenny Maya Edlund

Motorsågsutbildning
Nya regler om användning av motorsåg vid skogliga åtgärder på
egen eller på annans mark har tillkommit. Motorsågsutbildningen
delas in i olika nivåer, varav nivå A
ger grundkunskaper i säker motorsågshantering vid kapning, grundkunskaper om personlig skyddsutrustning och motorsågens säkerhetsdetaljer samt kännedom om
arbetsmiljölagstiftning. Nivå A har
inga förkunskapskrav förutom ålder som normalt bör vara 18 år,
men det är tillåtet att delta i lärarledd motorsågsutbildning redan
från 16 år. Nivå B kräver motorsågskörkort A och är en fortbildning
där du lär dig hantera lämpliga
arbetstekniker, både för enkla och
mer komplicerade arbetsmoment
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Bakgrunden är att den allmänna
kommunikationen i vår bygd innebär ett fåtal busslinjer med ett
alltför begränsat antal turer. Med
pendlingsparkeringar på strategiska platser i bygden, försedda
med belysning och motorvärmare,
skulle bygdens människor kunna
samåka mellan byarna och till
större samhällen som Boden, Råneå eller Luleå. Genom fortsatta
undersökningar kommer intresse
och behov av ett samåkningssystem i bygden att kartläggas, genom bl.a. enkätundersökning och
samrådsmöten.

Förslag på pendlingsparkeringar:
1. Tankstationen i Gunnarsbyn.
2. Gaveln av Kvarnåskolans gymnastiksal i Niemisel.
3. Korsningen Gunnarsbyn- Niemisel - Boden (Degersel) mellan väg
356-757. Denna korsning är en
knutpunkt för de som pendlar till
Boden från Niemisel och Gunnarsbyn med omnejd. Även busslinjerna möts där.

Avtal med mark- och fastighetsägare av dessa platser är ej klara. I
dagsläget är det även oklart vem
som ska stå för el, drift, underhåll och byggnationer. Finns det
möjlighet att bygga carport? Är det
möjligt att BEAB (som drar ny ledningsgata i anslutning till parkeringen i Degersel) fixar ström och
belysning över korsning, parkering
och busshållplats? Går det att
börja pendla med tåg? Går det att

få ström av Trafikverket till järnvägen? Hur ska samordning av pendlingen arrangeras? Fortsättning
följer…
Projektledare: Camilla Svanberg,
Jenny Maya Edlund, Jonny Hallman, Rolf Tallus, Peter Selberg.

Har Du idéer/funderingar?
Kontakta RÅEK:
0924-213 59
info@raek.nu

Bygdemöte angående ekologiska byaodlingar
Församlingshemmet i Gunnarsbyn
måndag 23 mars kl. 18.30
Det är fullt möjligt att få ner spaden i jorden redan i vår!
Mötet hålls för att få en tydligare bild av hur många som vill
vara med och plantera och hur samordningen av detta kan gå
till. Har du tips på maskiner vi kan använda, eller något annat?
Om du inte har möjlighet att komma på mötet men vill vara
med och odla, hör av dig till info@raek.nu.

Mejla in bilder och texter till justnu@raek.nu
Påverka tidningens innehåll - bidra med foton tagna i Råne älvdal
och rapportera om händelser som berör bygden!
Av utrymmesskäl förbehåller redaktionen sig rätten att redigera insänt material.

Hyllning till handlingskraft och företagsamhet
Bodens Näringslivsgala är en fest och hyllning till handlingskraften och företagsamheten i Boden. Galan sätter
fokus på drivande människor som genom sin verksamhet skapar en framtid för både sig själva och andra.
Fredagen 7 februari 2015 var det dags för den 11:e
upplagan av Näringslivsgalan och inte mindre än tre
personer med anknytning till Råneälvdalsbygden vann
hedersvärda priser!

Priset ÅRETS NYFÖRETAGARE gick till Rickard Lidberg,
Fordonsservice (Överstbyn): ”Årets Nyföretagare är en
både modig och målinriktad entreprenör. Med en satsning i landsbygden där kunden alltid står i fokus har
han skapat en verksamhet som på kort tid blivit både
lönsam och populär. Årets Nyföretagare är en noggrann och kompetent företagare som har en spännande framtid framför sig.”

Priset ÅRETS BODENSARE gick till Mogens Amstrup
Jacobsen (Gunnarsbyn): ”För att hans samhällsengagemang ger framtidstro för landsbygden i Råne Älvdal.
Genom sitt passionerade arbete i Gunnarsby församling, engagemang i allt från Scouterna till Rättvisebutiken och verkställare av Folkets Hus Gunnarsbyns digitala biograf – är han en sann inspiratör och förebild för
landsbygden i Boden.”
Priset ÅRETS FÖRETAGARE gick till Peter Hjortberger,
Fällkniven AB (Abrahamsån/Myrträsk): ”Årets Företagare besitter en stark drivkraft och har skapat en
världsledande produkt och har kunder över hela världen. Han är en kunglig hovleverantör som skapat ett
företag med bra lönsamhet och ständigt växande omsättning.”

Foto: Marcel Köppe

Några av vinnarna på scen: Peter Hjortberger, Britta JonssonLindvall, Mogens Amstrup Jacobsen, Rickard Lidberg
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Årets By Gunnarsbyn firar med fest i Folkets Hus

För att fira utnämningen till Årets By 2014 så bjöd Gunnarsbyns Byaförening på fest med mat och underhållning i
Folkets Hus. Inbjudna var föreningens medlemmar och representanter från närliggande byaföreningar. Den goda
maten lagades av Jenny Engströms mat och bestod av pepparinbankad fläskytterfilé med potatisgratäng. Proffsiga
Gudrun Wennström ledde kvällens allsång och stod för skämtsam underhållning. Elina Ek, Matilda Larsson och
Emma Engström bjöd på vacker skönsång. Christer Gustafsson ackompanjerade talangfullt på dragspel. Sist men inte
minst var det lotteri och rolig tipsrunda med fina priser.
Foto: Rolf Svanberg

Fordonsservice
Rickard Lidberg
Överstbyn
Måndag - torsdag 7-16
Fredag 7-14
Lunchstängt 11-12

070 - 526 43 26
ÅRETS NYFÖRETAGARE i BODEN 2014
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Råne älvdal Utveckling AB – för företagsutveckling i Råne älvdal
Under året som gått har flera projekt avslutats, t.ex. Upprustning
Malmens väg och Turistnätverk
Råne älvdal. Så även uppdragen i
projektet En bygd-Innovativa servicelösningar i Gunnarsby- och
Niemiselområdet, där kommunerna Boden och Luleå har varit både
projektägare och projektledare.
Uppdragen som upphandlats genom offentlig upphandling har,
mycket kortfattat, varit: Fortsatt
utredning om möjligheten till vindkraftverk på Röråkölen, inventering
av kommunal service samt framtagande av en marknadsförings- och
kommunikationsplan för älvdalen.
En utredning om pensionärsvillorna i Niemisel är gjord. Villorna
ägs och drivs numera av ett nybildat lokalt privat företag.

Ett nytt år börjar och den nya styrelsen som tillsattes den 11 februari är följande: Matz Engman Luleå, Jan Hansson Luleå, Anna-Lena
Lindberg Andersson Lassbyn, Ingrid
Stridfeldt Sörbyn, Jan Ek Niemisel,
Jenny Engström Gunnarsbyn, Jan
Lidberg Gunnarsbyn, Yngve Johansson Bjurå, Erland Nilsson Böle samt
Hans Engström Valvträsk.
Driften av Malmens väg är i full
gång och även detta år sköter Råne
älvdal Utveckling AB om leden i
Bodens kommun och upp till Nattavaara och gör även en del förarbeten efter leden åt Gällivare kommun. Arbetet med Visit Råne River
fortsätter med målet att ge Råne
älvdal plats i den regionala besöksnäringens nya marknadsföring.

Och slutligen… Styrelsen har fått i
uppdrag av ägarna i Råne älvdal
Utveckling AB att utreda en förändrad ägarstruktur samt föreslå en ny
och hållbar modell för fortsatt och
ökad utveckling av Råne älvdal.

Följ Råne älvdal Utveckling AB på
www.ranealvdalutveckling.se
eller titta in och prata en stund
över ett fika i Lassbygården.
Välkommen!

Hantverkarnas Träffpunkt
i Niemisel

En social samlingspunkt där man kan fika, handla hantverk, sylt och bär och göra loppisfynd. Den ideella föreningen grundades och hålls vid liv av fem kvinnors gemensamma
intresse för hantverk. Här får vem som helst sälja sina saker för 50 kronor i månaden.
Varannan tisdag är det stickcafé. Alla är välkomna att fika och umgås, en del har sina
hantverksprojekt med sig. Just nu stickas och virkas babykläder och filtar till Erikshjälpen.
Bilden är från stickcaféets avslutning i julas.

Råneå Busstrafik AB
Här finns korv till
vårens grillutflykter!

Mån-Tor
Fredag
Lördag
Söndag
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10-18
10-19
10-14
stängt

Telefon
0924 200 23

Bjurådalens Bygdegårdsförening i Forsnäs

B

jurådalens Bygdegårdsförening är en ideell förening
med drygt 100 medlemmar som arbetar målinriktat med
verksamhetsplaner innehållande en mängd olika aktiviteter.
Föreningen erbjuder sina medlemmar och bygdens folk en
attraktiv bygdegård med fräscha och ändamålsenliga lokaler
för uthyrning. Visionen är att bygdegården skall vara en naturlig samlingsplats för bygden och på så sätt hålla landsbygden levande. Bygdegården är belägen ca 3,5 mil nordväst om
Råneå.
Föreningen bildades 1976 och den då tomma skolan i Forsnäs
blev bygdegårdsföreningens samlingslokal. Den gamla skolbyggnaden helrenoverades 1990 och några år senare byggdes en bagarstuga. Sorgligt nog brann bagarstugan och bygdegården ner till grunden år 2002.
År 2003 stod den nuvarande bygdegården färdig för invigning, ritad av arkitektfirman Monarken. Den tidigare ordföranden Heléne Skogqvist var en mycket drivande person i
föreningen och fick till många olika aktiviteter och startade
bland annat en festkommitté som anordnade danstillställningar. Värd att nämna är även vävstugan, vars vävda alster
har dragit in mycket pengar under föreningens auktioner.
Dessa står i stor utsträckning för att föreningen idag har en
stabil ekonomi. Andra axplock från föreningens aktiviteter är
teater och loppmarknader. Årligen arrangeras även ett Valborgsfirande, numera med pizzabak.
Nedan är bilder från årets Älgsköttsoppa som serverades i slutet av januari. Att snön yrde ordentligt hindrade inte
ett femtiotal bygdebor att åka till Forsnäs och äta vällagad måltid och ta del av bygdegårdens gemenskap.

Sibylla Vonkavaara och Karin Skogqvist förbereder Älgköttsoppan.

”Vi har nog Norrbottens finaste bygdegård”, menar ordförande Tommy Sjölund.

Yngve Riström & Eda Henriksson, Bjurå Britt-Marie Nilsson och Conny Ceder, Överstbyn
Britt-Marie Persson och Lars-Uno Larsson, Forsnäs
slapp laga middag denna dag.
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Lisbeth och Rolf Svanberg från Sörbyn tyckte att soppan var god.

Hälsning från PRO Niemisel:
Vi har flyttat till Kvarnåskolans matsal. Detta är andra
gången vi flyttar på fem år. Nu är vi tillbaka i samma hus
där vi huserade tidigare. Det känns vemodigt att lämna en
fräsch lokal som medlemmar ideellt gjort ett stort arbete
med. Vi försöker nu bo in oss och ser fram emot att bygden
leasar lokalen vid behov.
Ett stort tack till medlemmarna som gjort flytten möjlig att
genomföra!
Hedvig och Ingegerd packar grejer inför flytten.

Det som inte lastas på traktor eller bil bärs över gården.
Gunvor med delar från vävstolen.

Nya köket. Det gäller att plocka in så man hittar sedan.
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Niemisels
Intresseförening

Bli stödmedlem i
Överstbyns Byaförening!
Tillsammans med föreningens
aktiviteter bidrar medlemsavgiften till
att bevara Överstbyns Byagård.

i Niemisel

Medlemsvgift:
Enskild 100kr - Familj 200kr
PG 13 71 15-2 OBS! Ange namn!

Vi hyr ut bygdegården och
bagarstugan

Välkommen till Ungdomsgården!
Torsdagskvällar kl. 18-21
Vid förfrågan öppet även andra tider.
Ring 073-066 51 76
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Årsmöte
Torsdag 26 mars kl. 19
i Älvens Hus
Ev. motioner
styrelsen tillhanda
senast 20 mars

Alla typer av arrangemang
upp till 50 personer

Kontakt: Ulrika Ek
070 519 98 51

Niemisels
Bygdegårdsförening
Info: 070-362 02 17

Barngympa och lek
Välkomna alla barn 3-9 år!
Tisdagar 17.30-19.00
Älvskolans gympasal
i Gunnarsbyn
musiklekar, hinderbanor, balans,
koordination, avslappning m.m.

Bjurådalens
Bygdegård i Forsnäs

Skoterns Dag
8 mars kl. 11.00
Vedatjärn

Onsdag 18 mars kl. 18.30

Välkomna!
Vi finns på facebook!

Betala in medlemsavgift:
150kr familj, 50kr individ
Pg: 48 23 80-3

Sörbyn-Sundsnäs Hembygdsförening
Utställning: Små o stora troll
t.o.m. fred 6 mars kl. 9.30-15

Pizza, våreld, grilleld m.m.

Fågelexkursion i Mjöträsk

datum i maj kl. 08.00. Se affischering

Lördag 30 maj kl. 10.00-15.00

LOPPIS (fika m.m.)
Bokning bord: Sibylla 070-341 38 50

Degerselsbygdens
samfällighetsförening

Hantverk - Hembakt - Loppis

Vi önskar en glad
fiskevår!

Fredag 12 - 15
Lördag 11 - 14

Lantmuseum, cafékvällar,
cirkelstudier i släkt–
och bygdeforskning.

Stickcafé tisdag
ojämn vecka kl. 18 - 20

Uthyrning av lokal & tvättmaskin
Loppis

Valborsfirande

Kontakt: 070 - 211 00 45
Följ oss på facebook!

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

PRO Gunnarsbyn

PRO Niemisel

Kom med i vår gemenskap
och sociala sammanhållning!

Valborgsmässoafton
Kl. 16.30-19.30

Hantverkarnas Träffpunkt
i Niemisel
Öppettider:

Teater: Avgörande Ögonblick
tisdag 14 april kl. 19

Varje ny medlem ger ökad
styrka till att värna om de intressen som berör oss pensionärer.

Olle Andersson berättar
om orkidéer och lappugglor

Bokning bygdegård/bagarstuga:
Monica 070-651 50 08

Skriv namn, adress, telefon

Bli medlem - Ditt stöd är viktigt!

Jenny Lindahl
070 - 03 08 54

Vedaklubben
Skoter & Fiske

- Idealtid
- Barnfisketävling
- Hamburgare
- med mera

Föranmälan: Annica Larsson
070-648 30 83

Fotboll: EM-kval Herrar
fredag 27 mars 20.45
Moldavien - Sverige

Har ni frågor kring
vår verksamhet
kontakta:

Lars Wäppling
070 - 361 18 08

Gunnarsbyns SK

Årsmöte
söndag 15 mars kl. 19

Niemisel
AIK

Info: 070 - 553 87 72
www.ranealven.se

Kontakt Mona 076 130 85 23
Vi finns på facebook!

Se lokala anslag

Niemisels
Fiskevårdsförening

Torsdagscafé
Kl. 13.00-15.00
Cirkel ”Peppar, peppar”

Fiskepremiär
Mittitjärn 28 mars
kl. 09.00

Årsmöte
Onsdag 4 mars
Kl. 15.00

Kom med på våra
medlemsträffar
studiecirklar
resor m.m.

Kommande cirklar
Information lämnas av
Ingrid Skogqvist 0924-202 24

Ring för information:
Torbjörn Selberg 070 350 31 21
Britt-Marie Blomqvist 070 551 93 49

Nya och gamla medlemmar
hälsas välkomna!

Info:
Lennart Nilsson
070-362 02 17

Gunnarsbyns
Byaförening
Årsmöte
9 mars kl. 19.00
Bagarstugan öppnar
för uthyrning/bakning under
våren när det blir varmare.
Egen ved medtages.

Info & bokning:
0924 - 211 97
12

