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Näcken - en barndomsskildring av Bert Johansson, Åträsk

ag har alltid varit intresserad av
vatten och av farkoster som färdas
på vatten. Jag växte upp nära Råne
älven och var fascinerad av det
strömmande vattnet redan som
liten pojke. Att närma sig de branta
älvbackarna utan att någon vuxen
följde med var strängt förbjudet.
Det föranledde till att det blev
ännu mer spännande att utforska
det förbjudna på egen hand. Jag
smög mig ofta ner till båtlänningen
där de stora svarttjärade flottningsbåtarna låg förtöjda. Jag kände
lukten av bark och kåda från timmerstockarna när de sakta gled
förbi efter timmerbommen som
förhindrade båtarna att bli meddragna.
Jag drömde mig ofta bort när jag
såg flottarna dansa därute på timmerbrötarna, balanserandes på
stora granstockar med långa båtshakar som motvikt. Jag skulle bli
flottare när jag blev stor! Min
pappa som också var där, var förstås min stora hjälte. Han var naturligtvis den bäste flottaren av
alla. Periodvis var det min farmor
som hade ansvaret för mig
eftersom min mor var sjuk och
vistades på sjukhus. Min far kom
från en stor familj så det kom att
bli mina många fastrar och farbröder som hade uppgiften att hålla
mig borta från den farliga men, i en
liten pojkes ögon, oerhört spännande älven.
En dag när jag befinner mig vid
älvkanten så väcks jag ur mina fantasier av att faster Berit ropar på
mig. Hon kommer springande och
tar mig bryskt i armen och upprepar säkert för femtionde gången
att jag inte får vara där. Om jag går
för nära stranden kan jag drunkna
och så kan ju den förfärliga Näcken
komma och ta mig! Näcken skrämde mig lite men väckte samtidigt

min nyfikenhet. Jag skulle vilja se
Näcken! Faster Berit håller mig
stadigt i armen på vägen tillbaka
mot gården. När vi kommer in i
köket, där farmor Lydia och farbror
Alf samt faster Miriam sitter och
dricker kaffe, utbrister faster Berit:
”Herre gud, vad ska vi ta oss till
med pojken? Han smiter ju ner till
båtarna så fort man vänder ryggen
till. Älven går högt nu och vi har ju
ansvaret när hans mamma är sjuk.
Och nu går han inte att skrämma
med Näcken heller för honom hoppas han att få se!” Farbror Alf
muttrar att nog kommer pojken bli
botad när han väl träffar på Näcken.
Dagarna går. Jag leker ensam i min
sandgrop. Nåja ensam är jag egentligen inte. Jag har ju mina låtsaskamrater som jag döpt till diverse
namn som tycks underliga nu i
vuxen ålder: Tjolon, Rolon, Salom
samt Rakel. De två sistnämnda är
förmodligen inspirerade av alla
väckelsemöten jag bevistade tillsammans med min farmor som var
kristen i pingstförsamlingen. Mellan gammelgården och bäcken en
bit nedanför tävlar jag mot mina
låtsaskompisar på min trehjuling
som jag fått av min pappa. Jag vinner förstås varje gång och Rakel
kommer sist för hon är ju en flicka.
En eftermiddag står jag på knä på
en av köksstolarna och stirrar in i
farbror Alfs nyinköpta akvarium.
Han har förbjudit mig att ta upp
någon fisk från akvariet, med hot
om repressalier om jag skulle göra
om mitt tilltag, då jag lät en guppi
provsimma i mitt mjölkglas medan
farbror Alf och farmor var ute i
ladugården och mjölkade. Plötsligt
reser sig faster Berit upp från bordet och utbrister: ”Titta Näcken!”
Jag rusar fram mot fönstret som
vetter mot älven. Mycket riktigt,

någonting finns där ute mitt i
strömmen. Jag kan inte se ordentligt, några rönnbuskar som växer i
älvbrinken skymmer sikten.
Faster Berit tar mig i handen och vi
rusar ut för att kunna se bättre.
Det är spännande och jag glömmer
att släppa faster Berits hand, trots
att jag lärt mig av mina farbröder
att karlar inte håller i hand! Då får
jag syn på Näcken som tycks vältra
sig runt i vattnet. Jag upplever att
han vinkar med handen att vi skall
komma närmare och då blir jag
nog allt lite rädd. Samtidigt förnimmer jag att näcken liknar Guran i
Dragos (Fantomen), som farbror
Gunnar ibland läser för mig, med
den skillnaden att Näcken har svart
hatt och ett fisknät för ansiktet.
Farmor Lydia, som är bortrest och
inte får vara med om undret som
utspelas sig i älven, blir vid hemkomsten livligt informerad av faster Berit. Vid det tillfället har jag
gömt mig under trappen upp till
vindsvåningen, en position som jag
intog när jag anade att något skulle
avhandlas som inte var tänkt för
mina små öron. Faster Berit berättar för farmor inlevelsefullt, att
farbror Alf klätt ut sig till Näcken
och till rekvisita använt sig av farmors ny inköpta begravningshatt
med flor. Farmor blir mycket upprörd över historien och hotar att
tilltaget av min farbror minsann
skall stå honom dyrt om han förstört hatten som kostat nästan
fyrtio kronor. Själv smyger jag ut
och låtsas som om jag tror att
Näcken finns... men jag vet!
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Hallonvägen 15
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ca 1200 ex utdelas gratis i Niemiseloch Gunnarsbyområdet samt på
enstaka platser i Luleå, Råneå och
Boden.
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Nästa manusstopp:
8 februari 2016

Servicepunkten
måndag-torsdag
fredag

09.00-15.00
09.00-12.00

Återvinningsmarknaden
måndag
13.00-19.00
tisdag-torsdag
09.00-15.00

Återvinningscentralen
måndag
10.00-19.00
torsdag
07.00-16.00
Distriktsvården
tisdag jämn vecka 09.00-12.00

Du som bor i bygden men inte får detta bygdeblad utdelat - hör av Dig!

Råek kör hem dina matvaror
från Gunnarsby Livs!

Råek har bygdens utveckling
som huvudmål

 Utkörning tisdagar och fredagar
 Beställ senast kl. 18.00 dagen före
 Minimumavstånd 3 km
 Minimumbelopp 200 kr

Råek vill stärka samverkan mellan byarna
och arbetar med att förbättra bygdens
service, skapa nya arbetstillfällen samt
öka inflyttningen till Råne älvdal.

Utkörningsavgift:
20 kr - över 65 år
100 kr - under 65 år

 Kontant betalning eller via bankgiro

Besök hemsidan www.raek.nu
Vi sprider information om lokala
aktiviteter och evenemang.
Vill du få information via e-post?
Mejla Din e-postadress till info@raek.nu

Ring 0924 - 210 10

Uthyrning av släp
Perfekt för flyttlasset
eller förrådsrensningen!
Mått:
Längd: 300 cm
Bredd: 160 cm
Höjd: 125 cm

Pris:
300 kr/1-6 tim
500 kr/dygn
1500 kr/vecka

Lucköppning på Råek
måndag 7 december kl. 18.00
Välkommen!

Ny hyresgäst i industrihuset

LÖSGÖRA HUS

Vi välkomnar PL Eldfast AB som ny hyresgäst i Råeks
fastighet i Gunnarsbyn. Företaget drivs av Pertti och
Jaana Laapotti, boende i Niemisel, och är leverantör
av eldfasta konstruktioner till industrin.
Hemsida: www.pleldfast.se
I webbutiken finns biovärmeutrustning till försäljning.

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 eller hyra ut sitt hus.
Tack på förhand!

Kolla även in www.wilmaslantliga.se
- en inredningsbutik i lantlig stil

info@raek.nu / 0924-213 59
Presenttips! Ekologiska hår- och hudvårdsprodukter från
familjeägda Jokkmokksföretaget c/o GERD, baserade på
bärfröoljor från blåbär, hjortron och lingon från svenska
Lappland. Vi säljer även deras deodorant - fri från aluminiumklorid, paraben och alkohol. Rekommenderas!

Välkommen till bygden alla nya bybor!

Edward och Elisabeth Caplen
kommer från England respektive Katrineholm och har flyttat
till Sportvägen i Gunnarsbyn.

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

Å

rets halloweenfest anordnades av 4-6:an
och bjöd sedvanligt på maskeradtävling, disco,
spökinspirerat fika, fiskedamm och läskiga
spökrundor.

Gita Brusewitz vann 1:a
pris för sin utklädnad som
vampyrversion av Anna i
Disneyfilmen Frost.

Stämningen var glad hos
festdeltagarna. Här ses Saga
Rosengren bakom Ludvig
Selberg, Leo Broman Lidé
och Liam Rosengren.

Nova Broman Lidé och
Indra Johansson övertygade som Halloweenmonster.

Varje vecka kommer Kulturskolan från Boden för att undervisa F-3:an i musik.
Här övas Luciasånger med John och Anna-Karin.

Aimee Selberg imponerade
som död grevinna, just uppstigen ur sin grav med spindelväv och mossa i håret.

Första snön!

Fotoutställning: John Bauers skogar

Luciafirande

Varje dag 9-20 december kl. 10-15

Fredag 11 december kl. 12.00

Vernissage med sagomuffins

Älvskolan i Gunnarsbyn uppträder med Luciatåg
i Gunnarsbyns kyrka

tisdag 8 december kl. 12.00
Fotograf Mats Andersson har vandrat i John Bauers
fotspår och sökt det trolska som Bauer såg. Han bär
en förkärlek för det mörka men ljusets strimmor når
oss i varje bild. De är vackra, krävande och konstnärligt speciella. Han skapar fantastiska bilder för både
vuxna och små. Tomtarna finns där. Bortbytingarna
likaså. För de som vill se. Oftast är det de yngre som
har bäst förmåga att upptäcka figurer i bilderna.

Efteråt erbjuds risgrynsgröt i församlingshemmet
På Älvskolan serveras fika
Välkommen till trevlig samvaro!

070-211 00 45
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Kvarnå Förskola i Niemisel

varnå Förskola har en barngrupp med 15 barn i åldrarna 1-5 år. Höstens tema har varit ”Vad finns i skogen?”
Nu jobbar barnen med temat ”Hur är man en bra kompis?” Här är ett urval härliga bilder från övriga verksamheten.

Sagostund med Linda

Målarverkstad

D

3-årstjejerna klär ut sig

Albin spelar bokstavsspel

Isabell delar frukt till samlingen

Niemiselsdagen - en dag för alla åldrar

agen till ära stod Tres Panchos från Råneå för underhållningen. Niemisels AIK hade öppet hus så att alla
kunde få en "titt" i det nyöppnade gymmet. Där kunde
även de yngsta få provfiska - alla fick napp i fiskdammen.
Råneå räddningstjänst gav information och barnen fick
en åktur i brandbilen. Mycket uppskattat! I PRO-lokalen
serverades soppa med hembakat bröd och utomhus
stektes hamburgare. Förskolan hade fikaförsäljning med
många olika sorters fika. Andra inslag under dagen var
Folktandvården med sina tandtroll, bokbussen, barnridning, visning av hjärtstartare samt loppis och annan försäljning. Stort tack till alla som bidrog till att genomföra
ännu en lyckad Niemiselsdag!
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Volontärer från bygden skapar social tillvaro

ed hjälp av Studieförbundet Bilda anordnas aktiviteter för de asylsökande i Gunnarsbyn. Detta är genomförbart tack vare volontärer från bygden. Bilda erbjuder lärarhandledning åt de personer som vill engagera sig. Inga
tidigare meriter förväntas, var och en ger efter egna förutsättningar. Förutom språkträning kan det även handla om
sång, dans, matlagning, hantverk, promenader, idrott m.m. Några i asylboendet har fått följa med på jakt, andra har
blivit hembjudna på middag. Just nu pågår diskussioner om att starta ett Allaktivitetshus i Gunnarsbyn, där byssbor
och nyanlända kan mötas. Ett annat sätt att få ut de asylsökande i samhället är att erbjuda dem praktikplats hos företag. Jan-Olov Larsson, en av eldsjälarna, säger att han önskar att alla fick uppleva det han varit med om.
- Mötena är så positiva, de nyanlända är så tacksamma för det du gör.

Fler volontärer från bygden efterlyses! Kontakta Råek för mer information: info@raek.nu. Här ses den nuvarande
styrkan: Billy Henriksson, Gunilla Larsson, Kurt Selberg, Britt-Inger Lindgren, Jan-Olov Larsson, Gulli Larsson, Iréne
Blomqvist. Saknas på bild gör Karin Henriksson.

Tre gånger per vecka erbjuds de asylsökande undervisning i Folkets Hus i Gunnarsbyn.

I Älvskolans gymnastiksal erbjuds basketträning.

Ett gäng glada kvinnor på hantverksträff i Lassbygården.
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Årets fönsterkalender

Just Nu! ringde upp…

Varje dag fram till jul är ett fönster smyckat till
kalenderlucka.

…Stina Ek från Niemisel som hösten 2014 började som ny elev på Råneskolan. Hon har snart
gått tre terminer och går nu i klass 4a.

Välkomna att låta decemberlugnet infinna sig
i samband med lucköppningarna. Vi samlas på
plats, sjunger en julpsalm och drar undan skynket
och jublar!
Tis 1/12
Ons 2/12
Tors 3/12
Fre 4/12
Lör 5/12
Sön 6/12
Mån 7/12
Tis 8/12
Ons 9/12
Tor 10/12
Fre 11/12
Lör 12/12
Sön 13/12
Mån 14/12
Tis 15/12
Ons 16/12
Tors 17/12
Fre 18/12
Lör 19/12
Sön 20/12
Mån 21/12
Tis 22/12
Ons 23/12
Tors 24/12

kl. 18
kl. 18
kl. 18
kl. 09
kl. 18
kl. 19
kl. 18
kl. 18
kl. 18
kl. 18
kl. 18
kl. 18
kl.16.30
kl. 18
kl. 18
kl. 18
kl. 18
kl. 18
kl. 18
kl. 18
kl. 18
kl. 18
kl. 18
kl. 12

Hur känns det att gå på Råneskolan?
– Bra. Det finns fler elever här än det fanns på Kvarnå
Friskola och jag har fått många nya kompisar.
Vad är skillnaden att gå på en liten och en stor skola?
– I Niemisel kände jag alla elever. I Råneå är vi så
många fler. I Råneå har vi barn från många olika länder med olika språk.

Lassbygården, Lassbyn 200
Hans & Ingrid Stridfeldt, Sörbyn 69
Kjell & Gunilla Larsson, Hallonvägen 19, Gbyn
Gunnarsbyns förskola, Parkvägen 3
Gunvor & Roland, G:a affären, Mårdsel
Rättvisebutiken, Klockstapelvägen 1, Gbyn
Råek/Återvinningsmarknaden, Hallonv. 15, Gbyn
Niemisels Livs, Niemisel
Anette & Lars Eriksson, Flakaberg 40
Gunnarsbyns Byaförening, Bagarstugan, Gbyn
Jenny Maya, Urban & Idalina, Överstbyn 228
Torbjörn Sehlberg, Sörbyn 803
Folkets Hus, Lingonvägen 6, Gbyn
Brandstationen, Träskvägen 2, Gbyn
Hantverkarnas Träffpunkt Niemisel, Bergändev.1
Olof & Sibylla Engman, Tallberg 110
Hantverkshuset, G:a skolan, Överstbyn
Kerstin & Hans Engström, Valvträsk 14
Maria & Aimee Selberg, Sundsnäs 223 (stallet)
Mona Hjelm & Bertil Degerlund, Överstbyn 229
Asylboendet, Lingonvägen 7, Gbyn
Rolf & Elisabeth Hansson Öhlund, Sörbyn 308
Fam. Larsson, G:a posten, Gammelbov.1, Gbyn
Gunnarsbyns kyrka (jul kring krubban)

OMBUD FÖR:

Mån - Tors
Fredag
Lördag
Söndag

Vad gör ni på rasterna?
– Vi är vid rampen (skateboard), spelar King, leker
"Smurf" m.m.
Vad saknar du från Kvarnå Friskola?
– Lugnare miljö och skolgården saknar jag.
Vad gör du på fritiden?
– Leker med kompisar, spelar basket i IFK Råneå m.m.
Vad gör ni just nu för jobb i skolan?
– Vi jobbar med Vikingatiden i SO.
I NO jobbar vi med naturen på
hösten. I slöjden gör jag ett hus till
min kanin Hoppe. Det är lite av
vårt jobb just nu.
Tack Stina för intervjun!

10 - 18
10 - 19
10 - 14
stängt

Ombud för Bussgods
Hämta och lämna dina paket hos oss

Ombud för Systembolaget
Beställ senast onsdag kl. 12. för leverans fredag

Telefon 0924 - 200 23

Ombud för Mekonomens sortiment
Ring 0921-36 06 60 och beställ dina delar fraktfritt till oss

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

Hemleverans av varor genom Råek

Hos oss kan du hitta en del av julens alla
läckerheter såsom skinkor, julsylta, sill m.m.
Julafton
Juldagen
Annandagen
Söndag 27/12
Måndag 28/12
Tisdag 29/12
Onsdag 30/12

10-13
stängt
stängt
stängt
10-18
10-18
10-18

Nyårsafton
Nyårsdagen
Lördag 2/1
Söndag 3/1
Måndag 4/1
Tisdag 5/1
Trettondagen

Tisdagar och fredagar
Beställ senast kl. 18.00 dagen före

10-13
stängt
10-14
stängt
10-18
10-18
stängt

Öppettider
Mån-fre
Lunchstängt
Lördag
Söndag

Öppettider Jul & Nyår

09.30-18.00
12.00-13.00
09.00-13.00
stängt

Välkommen in eller ring oss
på telefon 0924 - 210 10

God Jul och Gott Nytt År
önskar Hillevi med personal!
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23 december
Julafton
Juldagen
Annandagen

09.30-18.00
stängt
stängt
12.00-15.00

Nyårsafton
Nyårsdagen

09.30-13.00
stängt

God Jul
och
Gott Nytt År!

Lucköppning
i Församlingshemmet i Gunnarsbyn

Söndag 6 december ca kl. 19.00
efter adventskonserten kl. 18 i kyrkan
Rättvisebutiken bjuder på glögg, kaffe
och pepparkaka och håller extraöppet
18.00-20.00 för alla som vill julhandla.
Massor med
Nyheter i butiken!

Ordinarie
öppettider:
ons–fre 12-15
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Kottarnas Show 2016
Nu är vi på gång … å i god form …!

Premiär 30 januari
Övriga speldagar:
6 - 7 - 13 - 14 - 20 - 21 - 27 - 28 februari
Folkets Hus Bjurå
Boka din biljett NU!
www.kottarna.com

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

070 - 526 43 26
ÅRETS NYFÖRETAGARE i BODEN 2014

Råneå Busstrafik AB

skogsdikning - dikesrensning - skyddsdikning - markberedning
070 318 13 14

9

Information om laxfisket i Råne älv

Tack!
Nu är det dags att summera laxfisket 2015. Vi i Degerselsbygdens Samfällighetsförening inleder med att tacka våra
samarbetspartners: Sveaskog, SCA, Rånbyns Samfällighetsförening, Länsstyrelsen i Norrbotten, Bodens kommun
Tillväxtförvaltningen, övriga ingående fiskevattenägare och organisationen Sportfiskarna. Tack till Fisketillsyningsmännen, de ideellt arbetande i Degerselsbygdens Samfällighetsförening och tack till fiskerådet. Tack alla ni som
valde att besöka vår fantastiska älv. Varmt välkomna tillbaka 2016.
Förvaltning av laxfisket
Vi i Degerselsbygdens Samfällighetsförening arbetar för att utveckla fiskbestånden i Råne älvdal. I det arbetet har vi
nu fokus på laxen. Det är en del fakta som vi måste ha reda på för att kunna vidta så bra åtgärder som möjligt. Bland
annat så måste vi veta hur många laxar som vandrar upp i älven. Vi måste också veta hur det står till med föryngringen. Hur många laxyngel finns det i älven? Hur många laxar fångas? Hur många återutsätts? Vilka fiskemetoder,
fluga eller spinn, använder våra besökare? Vi måste samla in en hel del information. I det följande så får du som
läsare en inblick över hur det står till i Råneälven.
Årets nyhet 1 – Ändrat fiskekortsområde
Fiskekortsområdet sträcker sig nu från Bodens södra kommungräns ända till källflödet Råneträsk med några undantag. Vi har gjort en del ändringar i fiskekortsbilagan och bland annat infört särskilda Catch and Releasesträckor. Se
bilagan på: www.ranealven.se/fiskeregler
Årets nyhet 2 – Gälplomber
För att långsiktigt och hållbart nyttja Råneälvens lax samtidigt som stammens utvecklingsmöjligheter säkras så krävs
att förvaltningen av laxfisket utvecklas. Viktiga faktorer är exempelvis möjligheten att följa upp och styra fångstuttaget. Gälplomber är för det ändamålet ett viktigt verktyg då laxfiskaren måste ha en gälplomb utöver fiskekortet. En
rapportfunktion är kopplad till plomberna. Data som samlas in ger värdefull information i arbetet att utveckla och
långsiktigt stärka beståndet. Gälplomberna ger även möjlighet att differentiera fiskekortspriset. En laxfiskare betalar
mer för sitt fiske.
Fångstrapportering och gälplomber
Siffrorna är hämtade från vårt rapporteringssystem som är kopplat till Gälplomberna. 82 fångade laxar är rapporterade. Största laxen var 111 cm och vägde 13,8 kilo. För mer statistik se sammanställningen nedan.
Fisketillsyn
Ett femtiotal bevakningsaktiviteter har bokförts under säsongen. Inga allvarliga förseelser finns att rapportera.
Uppvandring
1026 laxar passerade Gunnarsbyn och räknaren.
Yngelräkning
Länsstyrelsen har sedan 1993 med hjälp av elfisken inventerat antalet laxyngel. Det görs på ett antal platser längs
älvdalen. Detta ger ett värdefullt underlag i arbetet med älvens laxbestånd.
Statistiksammanställning 2015 - Gälplomber i Råneälven/Degerselsbygden
Plombförsäljning
Totalt har 151 gälplomber sålts
Fångade fiskar inrapporterade
82 laxar och 2 öringar
Catch & Release
81 % av fångsten är återutsatt
Fiskemetod
Flugfiske: 92 % av fångsterna
Spinnfiske: 8 %
Rapporteringsvilja
87.4% av plomberna är rapporterade

Fångstperiod
Juni (start 19/6): 26 % fiskar
Juli: 48 %
Augusti:6 %
Saknar uppgift: 20 %
Fångststräcka
Från Mårdsel till Polcirkelbron: 33 %
Från Niemisel till Mårdsel: 27 %
Rörån Livasälven: 2 %
Från Polcirkeln till Råneträsk: 0 %
Ej angivet: 38 %
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Könsfördelning fisk
38 % honor
16 % hannar
46 % svarat vet ej
Längd och vikt
Största fisken är 111 cm och väger 13.8
kg. Den fångades på fluga på sträcka
Niemisel-Mårdsel. Majoriteten av laxarna är 4-7 kg och vanliga längder är
70 cm och 80-85 cm. 12 % av laxarna
mäter över 100 cm och väger ca 10 kg.
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Niemisels
Intresseförening

JULAUKTION
Överstbyns Byagård
Söndag 27 december
Kl. 15.00
Sång & musik
Servering
Auktion med hantverk
Lotterier

Välkomna!
y
rstb
.ove
w
ww

n.se

Niemisels
Bygdegårdsförening

God jul

Vi hyr ut bygdegården och
bagarstugan

Gott Nytt År!

&
Kontakt: Ulrika Ek
070 519 98 51

Alla typer av arrangemang
upp till 50 personer

Niemisel AIK
Välkommen till vårt
nyöppnade gym!
Träningstid
Engångskort
Månadskort
10-gångskort
Kvartalskort
Halvårskort
Årskort

06.00-22.00
50:200:300:500:800:1200:-

För köp av gymkort kontakta:
Henrik Norberg 070-662 48 55
Andreas Svanberg 072 - 713 55 18
Medlemskap i NAIK krävs:
familj 200kr, enskild 100kr
Har förälder löst gymkort så tränar
ungdom (upp till 18 år) för 1/2 priset!

Info: 070-362 02 17

Vedaklubben
Skoter & Fiske

Gunnarsbyns SK
Vi önskar
alla medlemmar
en god jul
&
ett gott nytt år!

Fiskepremiär 2016
sker i februari
God Jul & Gott Nytt År!
Info: Tommy Ekh 0924 - 212 16

Vi finns på facebook!

Bjurådalens
Bygdegård i Forsnäs
Juldagen
Julottegröt, skinksmörgås, fika
Januari 2016
Köttsoppa
Februari 2016
Fettisdag: Brunabönor/fläsk/korv
Årsmöte: 24/2 kl. 19.00
Mars 2016
Svunna Tider - Olle Andersson
Vid frågor: Sibylla 070-341 38 50
Hyra bygdegård/bagarstuga:
Monica 070-651 50 08

Sörbyn-Sundsnäs Hembygdsförening
Fotoutställning:

John Bauers skogar

Varje dag 9-20 december kl. 10-15
Vernissage med sagomuffins
måndag 8 december kl. 12.00
Lörd 19/12
kl. 15.00

Live på bio:
Nötknäpparen
Balettklassiker
på Kungliga Operan
Inspirerad av Elsa Beskows
Petter och Lottas jul
Musik av Pjotr Tjajkovskij

Hantverkarnas Träffpunkt
i Niemisel

Degerselsbygdens
samfällighetsförening

Hantverk - Hembakt - Loppis

God Jul &
Gott Nytt År!

Öppettider
fredag kl. 12-15, lördag kl. 11-14

Lantmuseum, loppis,
cafékvällar, cirkelstudier

Stickcafé
tisdag ojämn vecka kl. 18

Uthyrning av lokal & tvättmaskin

Kolla tider på facebook

Servering av PALT i januari!

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

God Jul & Gott Nytt År!

PRO Gunnarsbyn

PRO Niemisel

Bli medlem - Ditt stöd är viktigt!

Julbord:

Niemisels
Fiskevårdsförening

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

Fredag 4 december kl. 15.00

Kom med i vår gemenskap
och sociala sammanhållning!
Kom med på våra
medlemsträffar
studiecirklar
resor m.m.
Ring för information:
Margareta Hansson 070 654 43 69
Britt-Marie Blomqvist 070 551 93 49

www.ranealven.se

Extra julöppet 19/12 - 23/12

Aktiviteter se lokala anslag

God Jul & Gott Nytt År!

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

Info: 070 - 553 87 72

Kolla annonsering

Kontakt: 076 130 85 23

önskar
God Jul
&
Gott Nytt år!

Kommande cirklar:
Data - Lätt gympa
Akvarellmålning - Matlagning

Café:

Gunnarsbyns
Byaförening
Lucköppning
i bagarstugan
Torsdag 10/12 kl. 18

Torsdagar kl. 13 (start i feb)

Vi tänder brasan
och bjuder på
glögg & pepparkakor

Årsmöte:
Onsdag 9 mars kl. 15.00

God Jul & Gott Nytt År!

Info: Lennart Nilsson
070-362 02 17

Info: Ingrid Skogqvist

0924-202 24
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God Jul &
Gott Nytt År!

