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Gunnarsbyns förskola visar upp sin skörd efter att ha deltagit i projektet ”Byaodling i Råne älvdal”
under våren och sommaren 2015. Foto: Katarina Wernersson

Det är hit man kommer när man kommer hem

D

et är hit man kommer när
man kommer hem, sjöng Euskefeurat. Många är de som har minnen
från sin uppväxt i byarna vid Råne
älven. Pensionering eller andra
förändrade förutsättningar har
inneburit att längtan till sin forna
hembygd har blivit starkare. Det
bästa med att åka bort är hemkomsten, har någon filosof utryckt.
För egen del var vi borta i drygt 30
år. Efter pensioneringen fick vi
möjlighet att köpa mitt föräldrahem. Det hade då varit sommarhus
under några år. Kanske skulle vi bo
här fem-sex år, nu har vi bott här i
tio år och förhoppningsvis blir det
några år till. De låga huspriserna
gjorde att vi fick ett mycket billigare boende trots att vi gjorde en
del renoveringar.
Vi trivs väldigt bra. De fritidsaktiviteter vi alltid velat ha; att vara ute i
naturen, fiska, jaga och plocka bär
har vi kommit så mycket närmare.
Vi förundrar oss fortfarande över
vilken samhällsservice vi erbjuds.
Tidningen kommer vid sextiden på
morgonen, två dagliga bussturer
till Luleå och Boden, lantbrevbäring, plogade vägar etc. Affären i
Gunnarsbyn har varit tillfälligt
stängd men har nu öppnats i ny
regi. Uppslutningen vid invigningen
var över all förväntan Låt oss hoppas på en större köptrohet än tidigare. Några kronor billigare varor i
centralorternas varuhus äts upp av
ökade bränslekostnader och övriga
omkostnader för bilen. En mycket
viktig del av ett boende på landsbygden är närheten till bensinförsäljning. Att vi dessutom kan köpa

våra drivmedel till ett lägre pris än
i städerna gör inte saken sämre.
Skid- och skoterterrängen är omvittnat mycket attraktiv, liksom
fisket i älven med ett ökat bestånd
av lax. Även fisket efter abborre
och gädda i sjöarna röner alltmer
uppskattning. Jakten, framförallt
älgjakten, har inneburit att vi har
en ökad andel gästjägare som bidrar till en del intäkter för de personer som kan erbjuda ett boende.
De turist- och aktivitetsföretag
som finns inom regionen har premierats och fortsätter att utvecklas. Upplevelseturism är en företagsidé som fått sitt genomslag
under de senaste åren.
Tillgång till olika aktiviteter som
direktsända idrotts- och kulturevenemang i Folkets Hus i Gunnarsbyn
har gjort att utbudet av den formen av upplevelser är lättillgänglig. Gunnarsbyns Sportklubb har en
fin idrottsanläggning som i och
med asylboendet i Gunnarsbyn har
börjat nyttjas igen. Kanske kan de
som bor på asylboendet medverka
till att GSK återupptar fotbollen?
Även i Sörbyn finns idrottsverksamhet. Samarbete mellan byarna
bör vara en ledstjärna i all verksamhet. Ett exempel är ”Valvträskfestivalen” för några år sedan, där
bl.a. artisten Timbuktu uppträdde.
Stora ideella insatser bidrog till en
mycket lyckad festival som fick ett
stort genomslag i lokal- och riksmedia. För att inte byarnas aktiviteter ska konkurrera med varandra
är ett samarbete en förutsättning.
Ytterligare ett sätt att marknadsföra vår bygd och få den att leva

vidare och utvecklas är att arrangera hemvändardagar, då före
detta invånare välkomnas tillbaka
genom att byar går samman och
ordnar
gemensamhetsskapande
aktiviteter.
Efterfrågan på hus här i byarna är
större än utbudet och det är både
sommarhus och hus för permanent
boende som efterfrågas. Ni markoch husägare som har hus eller
attraktiva sjönära tomter som inte
används, kan bidra till utvecklingen
av våra byar genom att sälja! De
obebodda husen förfaller och
tomtmarkerna förbuskas. Kom
ihåg att ett sommarstugeboende
ofta i framtiden leder till ett fast
boende. Dessutom är kommunens
intention att upplåta byggnadslov
på mera sjönära tomter.
Vi ska stolt fortsätta att berätta för
alla hur bra vi har det här ute på
landet. De som arbetar i stan
pendlar gärna för ett boende och
ett liv som tilltalar dom. Från maj
till oktober kan vi njuta av naturen
under vår bilfärd till arbetet. Den
mörka årstiden kan buss eller
samåkning vara ett säkrare alternativ för oss som föredrar ett värdigt liv på landet.

Harry Sundberg och hustrun Birgitta
återvände till Valvträsk för tio år sedan.

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

Redaktör:

Utgivningsdatum 2016:

Råne älvdals rådet i Gunnarsbyns
församling ek. förening (Råek)

Lisa Brusewitz, justnu@raek .nu

6 mars
29 maj
4 september
27 november

Adress:

Hallonvägen 15
961 97 Gunnarsbyn

Telefon:

0924 - 213 59

Hemsida:

www.raek.nu

Upplaga:
ca 1200 ex utdelas gratis i Niemiseloch Gunnarsbyområdet samt på
enstaka platser i Luleå, Råneå och
Boden.
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Nästa manusstopp:
15 augusti 2016

Servicepunkten
måndag - torsdag 09.00 - 15.00
fredagar
09.00 - 12.00

Återvinningscentralen
måndag
10.00 - 19.00
torsdag
07.00 - 16.00
lördag (maj - sep) 08.00 - 12.00

27/6 - 18/8 stänger SP & ÅVM 14.00

Distriktsvården
tisdag jämn vecka 09.00 - 12.00

Återvinningsmarknaden
måndag
13.00 - 18.00
tisdag - torsdag 12.00 - 15.00

Semesterstängt

15 juni - 22 aug

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

Integration Gunnarsbyn
Sedan mars är Jenny
Maya Edlund anställd på
Råek 25% för att skapa
aktiviteter och sysselsättning som främjar integrationen och språkträningen för de drygt femtio asylsökanden i Gunnarsbyn.
Studiecirklar har kommit
igång under våren och
fler aktiviteter förbereds.
Alla bygdebor välkomnas
att delta och också att
bidra med förslag och
idéer. Råek hjälper till att
undersöka möjligheten
för sponsring av både
kortvariga aktiviteter och
sådana som spinner över
längre tid. Det kan vara
alltifrån enkel organisering av gemensamma

Bygdens utveckling som huvudmål

promenader till nya studiecirklar och sommaroch höstaktiviteter.

Råek vill stärka samverkan mellan byarna och
förbättra bygdens service, skapa nya arbetstillfällen samt öka inflyttningen till Råne älvdal.
På hemsidan www.raek.nu finns information
om lokala aktiviteter och evenemang.
Vill du få information via e-post?
Mejla Din e-postadress till info@raek.nu

Ett antal praktikplatser
på företag har förmedlats
och det finns efterfrågan
om fler. Har ditt företag
plats för en praktikant så
hör av dig. Det kostar
ingenting och kan vara till
glädje för alla inblandade. Flera av de asylsökande är intresserade av
att ha en sysselsättning
medan de väntar på
uppehållstillstånd.

Altanfest på Råek
Extra kvällsöppet på Servicepunkten

Måndag 20 juni kl. 12.00 - 19.00
Vi firar sommaren & grillar hamburgare till självkostnadspris
Kaffe bjuder vi på!
Passa på att besöka ÅVM & ÅVC
- också öppet till kl. 19.00

Sommarens semestervikarie
Under semesterperioden är det Lage
Mattsson, Gunnarsbyn, som tar
emot Dig på Återvinningscentralen.
Andra arbetsuppgifter kopplade till
Råek är bl.a. tillsyn av Älvskolan,
matutkörningar och fixartjänsten.

Kontakt:
0924 - 213 59 (Råek)
integrationgunnarsbyn@gmail.com

Uppgradering av ÅVC:s miljöstation för farligt avfall
Allt avfall som är farligt för miljö
och människor klassas som farligt
avfall och ska sorteras och hanteras på ett miljösäkert sätt. Det ska
aldrig läggas i soppåsen eller hällas
ut i avloppet utan ska lämnas till
särskild insamling.
På Återvinningscentralen har miljöstationen för farligt avfall fått en
upprustning med nya hyllor och
nya kärl för farliga ämnen och
material. Utrymmet är låst av säkerhetsskäl. Kontakta personal då

farligt avfall ska lämnas. Från Gunnarsbyn körs det farliga avfallet till
en anläggning i Halmstad där det
återvinns eller förstörs under kontrollerade former.

niak, lut, kemikalierester, målarfärg
och lösningsmedel (t.ex. T-sprit,
lacknafta, aceton, bensin).

Till farligt avfall räknas exempelvis
glödlampor och lysrör, kvicksilvertermometrar, nagellack, mobiltelefoner, impregnerat trä, mineraloljor (t.ex. motorolja, spillolja,
smörjolja), rester av bekämpningsmedel (t.ex. arsenik, insektsspray,
ogräsmedel), batterisyra, ammo-

Byaodling i Råne älvdal: Uppstartsdag lördag 4 juni kl. 10-12
Odlingslådor finns till förfogande i Gunnarsbyn. Plantor/grönsaker köper du själv
Vill du ha mer information? Kontakta Svante Öberg 070 548 96 54
Idén med byaodlingen är att skapa gemensam aktivitet samt främja ekologisk matproduktion i bygden
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Kvarnå förskola i Niemisel

K

varnå förskola satsar på språkträning och
bokläsning varje dag. Vissa av de större
barnen kan redan läsa. De minsta barnen har
varit på utflykt till biblioteket i Råneå, där de
fick gå på ”Bibliotekståget” och vara med på
sagostund.
I övrigt sker stor del av verksamheten utomhus i den värmande solen. Sex av barnen lämnar förskolan till hösten och börjar i förskoleklass. Framtiden är dock säkrad, eftersom
flera barn står i kö i väntan på plats till hösten.

M

Samverkan till fördel för medborgarna

edborgarkontoret i Råneå är en central mötesplats för invånare och besökare i Råneå med omnejd
och öppnade 1997. Syftet var att skapa närhet till kommunal service men även samarbete med andra aktörer
och myndigheter. Idag finns ett väl utarbetat samarbete med föreningar och organisationer i området och
det finns ett stort engagemang i integrationsarbetet i
Råneå.

när det gäller förenings- och företagsutveckling samt
inte minst integration. Båda kontoren strävar efter
samma mål – att stärka samverkan mellan områdets
byar, förbättra områdets service samt främja sysselsättning och arbetstillfällen.
Kontaktuppgifter Tanja Nilsson: tanja.nilsson@lulea.se
Tel: 0924 - 575 89 eller 070 - 254 50 51
Reception Medborgarkontoret: 0924 - 575 00

Medborgarkontoret arbetar i samverkan med Råneå
bibliotek och erbjuder information, samhällsvägledning
och litteratur. Här kan du enkelt och snabbt få svar på
dina frågor om kommunens verksamheter. Du kan även
få hjälp att komma i kontakt med andra förvaltningar,
myndigheter och organisationer.

Kontaktuppgifter Jenny Engström: jenny@raek.nu
Tel: 0924 - 213 59 eller 070 - 696 60 79

Medborgarkontorets uppgift är också att stärka den
lokala demokratin. För att kunna påverka landsbygdsutvecklingen tar Medborgarkontoret del i arbetet med
att ta fram en utvecklingsplan för Råneå med omland.
Sedan första februari är Tanja Nilsson ny enhetschef:
-Efter snart 20 år är det nu dags för en utvärdering av
verksamheten, säger Tanja. Vi tittar på hur behoven ser
ut idag jämfört med för 20 år sedan. Vad vill medborgarna att Medborgarkontoret ska göra och ha för
funktion? Hur kan samarbeten utvecklas ännu mer?
Medborgarkontoret i Råneå har under årens lopp utvecklat ett samarbete med Råek/Servicepunkten i Gunnarsbyn genom att träffas och utbyta erfarenheter t.ex.

Medborgarkontorets enhetschef Tanja Nilsson och Råeks
verksamhetsledare Jenny Engström samarbetar över
kommungränsen genom att träffas och utbyta erfarenheter.
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Älvskolan i Gunnarsbyn

När Älvskolan bjöd in till Öppet Hus fick besökarna njuta av musikalen ”Fruktsallad” som eleverna tränat tillsammans med Kulturskolan i Boden. Efter musikalen fanns tillfälle att titta på elevarbeten i skolans utställning.

Under en demovecka besökte Kulturskolans personal Boden kommuns skolor för att presentera sin verksamhet.
Från årskurs 3 erbjuds förutom undervisning i dans och drama även undervisning i musikinstrument.

F-4:an gick en underbar dag till vattentornet i Gunnarsbyn. De brukar gå dit för att lära sig mer om naturen. Denna
dag skulle barnen skriva en vårdikt. Med ett skrivhäfte och en penna i högsta hugg gick de till olika platser för att bli
inspirerade av naturen. Det blev många fina dikter.

skogsdikning - dikesrensning - skyddsdikning - markberedning
070 318 13 14
5
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Längtan efter en ungdomsgård

n ungdomsgård har som syfte att sysselsätta områdets ungdomar och skapa gemenskap. Sedan Ann Johansson från Överstbyns Byaförening efter många år av
ideellt arbete och stort engagemang avsade sig ansvaret för ungdomsgården i Överstbyn, har den varit vilande eftersom ledare har saknats. Ungdomarna i bygden har uttryckt en längtan efter att ungdomsgården
ska återuppstå. När Annica Larsson, Gunnarsbyn, fick
kontakt med Vi Unga och deras projekt Action på byn!
så väcktes en idé att ta tag i frågan.

fatta besluten, ta ansvaret och utvecklas. Action på
byn! är ett projekt inom Vi Unga med syfte att öka
ungas inflytande och förbättra möjligheterna för unga
att organisera sig lokalt - framförallt på landsbygden.
En ungdomsgrupp som bildar förening får ekonomiskt
bidrag när träffar anordnas.
Sagt och gjort. En ungdomsgrupp träffades en kväll och
fick hjälp av en representant från Vi Unga att starta en
förening som döptes till ”Fun time”. De bildade en styrelse och i samma veva började de planera en första
aktivitet; Ungdomsträff med spa-kväll och övernattning. Annica Larsson erbjöd den nystartade föreningen
att nyttja familjens fastighet på Gammelbovägen i Gunnarsbyn (gamla posten). Ungdomsträffen genomfördes
och nu är föreningen peppad att anordna fler aktiviteter. Fortsättning följer…

Vi Unga är en barn- och ungdomsorganisation, där det
är barn och ungdomar själva som är både ledare och
arrangörer. Tanken bakom är att unga personer inte
bara ska vara deltagare på verksamhet arrangerad av
vuxna utan själva vara initiativtagare. Visserligen har
vuxna en viktig roll som stöd i bakgrunden men de
måste vara medvetna om att det är de unga som ska

Ungdomsgruppen får hjälp att starta föreningen ”Fun time”

Förväntansfulla tjejer inför sin första ungdomsträff

Vi välkomnar hemvändare till bygden
Älvskolans skolavslutning
Fredag 17 juni kl. 09.00

Sång och musik av eleverna
i Gunnarsbyns kyrka
Stefan och Anna-Karin Andersson
har efter 18 år i södra Sverige flyttat
tillbaka till Sörbyn till sitt hus som
de har för avsikt att totalrenovera.

Hasse Eriksson och Monica Dahlström, uppvuxen i Sörbyn, har lämnat Boden och bosatt sig permanent
i sommarstugan i Sörbyn.
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Efteråt blir det tårtkalas
utanför församlingshemmet

Välkomna!

B

Författare Jeff Nilsson - Lassbyn

öckerna om ”Skrot-Sverre”
och ”Eva-Lisa” är skrivna och tecknade av Jeff Nilsson och bygger på
verkliga händelser och personer
som Jeff träffat under sina fyrtio år
inom miljö- och återvinningsbranschen. I varje bok finns även
faktasidor med mer ingående information om innehållet i boken.
- Jag hoppas att läsarna ska bli intresserade av att lära sig mer om
natur, miljö och återvinning, säger
Jeff.
Under 1970-talet arbetade Jeff en
tid i Luleå och träffade då sin
hustru Eva som härstammar från
Lassbyn. De bosatte sig i Karlstad
men år 2000 byggde de ett
”åretomhus” i Lassbyn dit de åker
flera gånger per år och hoppas på
sikt att kunna flytta upp mer permanent.
- Här trivs vi verkligen båda två,
berättar Jeff som älskar den fina
naturen i Norrbotten och även har
många idéer om hur man skulle
kunna utveckla Råne älvdal i framtiden.

- Här finns en framtida ”Klondyke”
med rätt satsning, menar Jeff. Naturområden runt om i världen
krymper på grund av den globala
uppvärmningen som därmed också
påverkar den värdefulla miljön
runt omkring. Därför gäller det att
redan nu ”säkra upp” de älvar och
områden som fortfarande går att
utveckla för framtiden innan det är
för sent.
Ursprungligen kommer Jeff från
Borås i Västergötland där han i
unga år tillhörde Sverigeeliten i
längskidåkning för Borås GIF. Bland
annat deltog han i dåvarande TVskidan 1971 och för VM i Falun
1973 som junior. Jeff är utbildad på
Arméns fallskärmsjägarskola i
Karlsborg och har genomgått flera
olika överlevnadsutbildningar både
sommar och vinter. Han var med
och hoppade över Normandie
2014 på 70-årsjubileet av D-dagen
då de allierade landsteg i Frankrike.
- Detta skedde från 250 meters
höjd ur en gammal DC3:a som var
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med under invasionen 1944, berättar Jeff. Den är bevarad helt
intakt med kulhål både i golv, tak
och väggar.
Förutom böckerna om ”SkrotSverre” har Jeff även uppfunnit en
helt ny leksak för både barn och
vuxna som kan komma att bli
”Sveriges motsvarighet till LEGO”.
Leksaken är patenterad och mönsterskyddad och förhoppningen är
att lansera den under nästa år och
lägga tillverkningen i Norrbotten.
- Här ställer verkligen Bodens kommun upp på ett helt fantastiskt
sätt, tillägger Jeff.

Jeff Nilsson efter hoppet över Normandie

DAW THAIMAT
1 Dagens Thairätt

60:-

2 Pad Thai

7 Gai Steak

65:-

8 Po Pia

kyckling/fläskfilé, wokade risnudlar, grönsaker, ägg,
vitlök, jordnötter

3 Kao Pad

65:-

9 Skrovmål 90 g

65:-

10 Kebabtallrik

65:-

med pommes frites, dressing, sallad

65:-

friterad kyckling, sweet chilisås, ris

6 Moo Scup Tod

65:-

ostburgare, lök, dressing, sallad, pommes frites

kyckling/fläskfilé, wokade äggnudlar, grönsaker

5 Gai Scup Peng Tod

65:-

stora vårrullar med ris och sweet chilisås

kyckling/fläskfilé, wokat ris, grönsaker, ägg, lök, vitlök

4 Pad Sen Kai

65:-

grillat kycklingspett, jordnötsås, ris

65:-

friterad fläskkarré, sweet chilisås, ris

tisdag - söndag

Vårrullar nötfärs/veg

10:-

Dricka

12:-

11.00 - 19.00

Klövervägen 12, bredvid Gunnarsby Lanthandel
För beställning ring: 070 - 307 62 02

swish: 123 150 82 17

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

VIRKESUTFÖRSÄLJNING
ORRBY SÅG & HYVLERI
070 - 622 20 20
0924 - 510 14
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PREMIÄRÖPPNING LÖRDAG 28 MAJ
Sommarens öppettider:

25 juni - 31 augusti
tisdag - söndag kl. 12-17
stängt måndagar
Utöver ovan har vi även helgöppet (kl. 12-17) följande datum:
Lör 28 maj
Sön 29 maj

Lör 4 juni
Sön 5 juni

070-243 35 27

Lör 11 juni
Sön 12 juni

Lör 18 juni
Sön 19 juni

073-066 51 76

Lör 10 sep
Sön 11 sep

www.nestorscafe.se

ÖPPET I SOMMAR:
Mat & fika
Restaurangen öppen 4/7 - 29/7

Kaffe med hembakat bröd
Laxsmörgås
Godis och glass

må - fre kl. 12-17
0924 - 510 37

(abonnerat 15/7 & 21/7)

info@melderstein.se

Övriga tider och dagar på beställning

www.melderstein.se

Folkets Hus
Bjurå

Rum
Hela sommaren från 220:-/person

Här kan du även köpa mycket fint
hantverk från ortens hantverkare
Vi öppnar midsommardagen
med jordgubbstårta och kaffe

Våra nyrenoverade rum har dusch & wc
Melderstein Herrgård ligger vackert och ostört efter väg 760,
12 km från Råneå och E 4:an. Endast 5 mil från Luleå, Boden och Kalix.

Öppet 25 juni - 8 augusti 2015
Alla dagar 10 - 18
Mån-Tor
Fredag
Lördag
Söndag

Ombud för:

10-18
10-19
10-14
stängt

Telefon
0924 - 200 23

Nationaldagen 6 juni: stängt
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Midsommarafton:

10-14

Midsommardagen:

stängt

E

Sörbyns Idrottsförening tar krafttag

fter några år med låg idrottslig aktivitet har Sörbyns Idrottsförening vaknat till liv. Den nya styrelsen
beslöt att ta nya tag och har under det gångna året
genomfört många förändringar inom föreningen.

att bättre anpassas till byggnadens nya behov. Ett av
duschrummen har rivits och blivit till ett rum för aktiviteter. Det andra duschrummet inklusive bastu har fått
en ordentlig upprustning med nya ytskikt, nytt bastuaggregat och bastudörr. Omklädningsrummet ha fått en
relaxgrupp samt bänkar för omklädning. Utöver detta
finns nu en handikapptoalett med dusch där det tidigare fanns två mindre toaletter. Föreningens förhoppning är att idrottsgården kommer att nyttjas flitigt av
medlemmar och allmänheten.

Idrottsaktiviteter som startats upp under våren är barngymnastik och skidträning och båda aktiviteterna har
varit välbesökta. Barngymnastiken anordnades tidigare
av Gunnarsbyns Sportklubb och SIF fortsatte med
samma koncept genom att erbjuda barn i 5 årsåldern
och uppåt lek och rörelse med olika redskap i gymnastiksalen på Älvskolan i Gunnarsbyn. Ledare har varit
Sofi Backström. Skidträningen har hållits av Erik Hansson och vände sig till alla åldrar. De yngsta skidåkarna
fick en liten slinga medan de äldre barnen och vuxna
även fick motionsspåret att åka på.

Därtill har motionsspåret upprustats med belysning och
många gamla och trasiga armaturer har bytts ut. Målsättningen är att byta ut alla och därigenom minska
energiförbrukningen till under hälften av dagens förbrukning. Röjning, stamkvistning och eventuellt ny bark
på vissa delar i motionsspåret kommer att behövas
längs spåret och planen är att påbörja arbetet i vår.
Styrelsen hoppas på stor uppslutning då all hjälp som
kan fås behövs till detta.

Sörbyparken, som byggdes upp av ideella krafter under
40-talet, har idrottsföreningen nu sålt till Sörbyn Turism. Intill parken finns övernattningsstugor varav de
små är sålda till Sörbyn Turism och de större är sålda
som fritidsboende till privatpersoner. Försäljningen har
gett föreningen möjlighet till en omfattande renovering
av idrottsgården, där Harry Hansson har dragit ett stort
lass som ansvarig. De tidigare problemen med dålig
lukt och mögel är helt åtgärdade och det luktar fräscht i
hela byggnaden som i stora delar har fått nya ytskikt.
Alla fönster är bytta till nya energieffektivare fönster
och ventilationsaggregatet har bytts ut till ett nytt aggregat med bättre värmeåtervinning. Bergvärme har
borrats och byggnaden har konverterats till vattenburet värmesystem. Även elsystemet har gåtts igenom för

Till midsommar hoppas SIF fortsätta den fina traditionen och få till ett midsommarfirande i parken. Styrelsen
önskar få hjälp med detta av andra ideella krafter i byn
och ser gärna ett samarbete mellan fler föreningar
samt Sörbyn Turism. Sommarens höjdpunkt är en danshelg i Sörbyparken den 30 och 31 juli då två dansband,
”Highlights” och ”Voyage” är bokade att spela. Även till
detta arrangemang behövs ideell hjälp och styrelsen
ber intresserade att höra av sig. Kontaktuppgifter finns
på sista sidan.

På barngymnastiken lär Sofi Backström ut grunderna i
gymnastik på ett roligt och lekfullt vis.

Efter skidträningen smakar det bra med saft och bullar
i nyrenoverade idrottsgården.
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Niemisel

F

öreningen har haft ett aktivt verksamhetsår med
studiecirklar i bl.a. data, gympa, akvarellmålning, matlagning och andra aktiviteter som torsdagskafé, familjemiddagar samt en resa till Ostriket i Burträsk. I början
av mars hade PRO Niemisel ett välbesökt årsmöte, där
medlemmarna bjöds på palt, kaffe och kaka. Ombudsman Eva Rödge ledde förhandlingarna och Kristina Nilsson antecknade. Eva berättade om arbetet inom PRO
på riks-, distrikts-, och föreningsnivå. Kottarna från
Bjurå uppträdde med glimtar från sin revy. Gudrun
Wennström gjorde succé med sin sång!

Lars och Karin Johansson samt Sylvia Kristoffersson köper lotter

Christer Gustafsson, Linda Strand Andersson, Gudrun Wennström och Birgitta Nilsson från Kottarna - Teatern mitt i skogen

Skönsjungande Gudrun

Många fina vinster bl.a. en fågelholk
som Tommy Sjölund tillverkat

Studieorganisatör Ingrid Skogqvist, sekreterare Kristina Nilsson
och mötesordförande Eva Rödge

Smaklig måltid Viola Wennström, Rolf Svanberg och Lisbeth
Lind Svanberg

PRO Niemisels nya styrelse: sekreterare Gertrud Svensson, ordförande Kristina Nilsson, vice ordförande Birgitta Karlsson, ledamot Yvonne Nilsson, studieorganisatör Ingrid Skogqvist, ledamot Karin Sällström samt suppleanter Gunvor Sundqvist, Hedvig
Englund och Karin Hansson. På bilden saknas kassör Ingegerd Öquist.
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Några tankar runt laxförvaltningen för Råne älven

D

egerselsbygdens Samfällighetsförening (DBSF) har
vidtagit en rad åtgärder med syftet att stärka älvens
laxbestånd. Vi klarar inte det utan att samverka med
olika parter. Tack vare ett bra samarbete med Sveaskog
och SCA så kan vi idag erbjuda de fiskeintresserade
möjlighet att lösa ett fiskekort som gäller inom Råneälvens norra kortfiskeområde. Det sträcker sig från Boden kommuns södra gräns till källflödet Råneträsk med
några undantag. De framgår av bilagan till fiskekortet.
DBFS administrerar fiskereglerna för sträckan. De uppdaterades inför säsongen 2015 och är föremål för en
ständig översyn. Syftet med reglerna är att skapa bästa
möjliga förutsättningar för laxens reproduktion. Vi har
rådighet över Kortfiskeområdet. Vi vet hur många laxar
som stiger i älven. Antalet yngel på de fasta elfiskeplatserna är väl dokumenterat under decennier. Vi har i
samma anda ett avtal med Rånbyns Samfällighetsförening med ett arrende av byns samtliga fällfiskeplatser i
älvens mynningsområde.

bland annat ett av underlagen för att beräkna återvandringen till älven. Vi planerar att utöka elfisket till
fler platser i Råneälven med biflöden.
Degerselsbygdens Samfällighetsförening har kommit
långt när det gäller de åtgärder som krävs när det gäller
laxförvaltning. Sedan hösten 2015 bedrivs utvecklingen
av förvaltningen i samarbete med Kommunförbundet
Norrbotten och Länsstyrelsen inom ramen för projektet
Laxförvaltning för Framtiden. Målet med projektet är
att utveckla en förvaltningsmodell som är specifikt
utformad för Råne älv och som ska kunna anpassas till
andra laxälvar, dvs. en så kallad älvsspecifik förvaltning.

Tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten, Boden
Kommuns Näringslivsförvaltning och Sportfiskarnas
Luleåavdelning har vi installerat och driftsatt en fiskräknare vid den så kallade Tvättstugebron i Gunnarsbyn.
I år blir det tredje året i rad som räknaren finns på
plats. Vi för i styrelsen ett resonemang om att placera
ut ytterligare räknare i vattensystemet. Rörån/
Livasälven är ett av alternativen vi tittar på.

Påverkan på Råneälvens laxbestånd hänger till mycket
stor del samman med olika myndigheters beslut. Havsoch Vattenmyndigheten är i Sverige ansvarig för att
laxbestånden inte ska riskera att fiskas för hårt. Det
som i dagsläget styr deras beståndspolitik är ett begrepp som heter MSY. Det är en förkortning av engelskans Maximum Sustainable Yield. Det betyder ungefär
att för att beståndet inte ska kollapsa så måste ett
minsta antal laxar få återvända till älven. Det är det
antal som man menar ger flest yngel per ytenhet. Det
är en teoretisk modell som är grunden för att beräkna
detta MSY. Teorin innebär att det räcker med förhållandevis få återvandrare för att säkerställa beståndet.
Uttaget av lax från yrkesfisket skulle då kunna vara
större. MSY är ifrågasatt av olika älvdalsorganisationer
då den inte anses fullt ut beakta älvdalarnas potential.
Vi som arbetar för att stärka beståndet i Råne älven vill
se en myndighetsmodell som baserar sig på ett begrepp som heter MEY, Maximum Economic Yield. Förvaltningen här styrs av att den för samhället ekonomiskt mest fördelaktiga beståndspolitiken ska råda.

Hur det går för de lekande laxarna kan man se på antalet laxyngel som finns i älven. Länsstyrelsen har under
många år räknat yngel med hjälp av elfisken. Det ger
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Vårt arbete medför att de som nu vill satsa på ett turistbaserat fiske börjar kunna se en ekonomisk vinning.
För att beskriva vad det innebär så jämför vi vad TVprogrammet Uppdrag Granskning kom fram till när
man undersökte den Svenska Laxförvaltningen. Där
hade man en välkänd revisionsbyrå till sin hjälp. Yrkesfisket efter lax omsatte ca 15 miljoner kronor per år.

del. Det förekommer även, från en nations fiskeflotta,
ett organiserat tjuvfiske i Östersjön. I älven påverkas
förvaltningen och dess efterlevnad. Det innebär att en
effektiv fisketillsyn är ett måste. Tjuvfiske sent på säsongen i september/oktober är ett gissel. Det finns
fiskare som tar upp och slår ihjäl så kallad svartlax.
Otjänlig som föda, men citat från en fiskare: ”Tet är pra
hontmat”.

Det finns tyvärr andra faktorer som kan påverka bestånden. Dödligheten bland de utvandrade laxynglen
är i nuläget mycket hög. Endast en av tio överlever det
första havsåret. Forskarna har i nuläget inget konkret
svar på varför. Det finns en del teorier som utreds vidare. Vi har också andra sjukdomar som skördar en

DBFS önskar en fin fiskesommar och hälsar såväl nya
som gamla bekanta fiskare välkomna.
Urban Sandberg, Ordförande DBSF
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”Nu händer det saker i Bodens kommun!”

K

ommunalrådet från Rensundet, Inge Andersson, gör bokslut
för det första verksamhetsåret.
Ekonomin går plus, folkmängden
ökar – men det är inte det viktigaste, tycker han:
- Nu byggs det i Boden igen. Då
finns det framtidstro i stugorna!
Inge Andersson har en lång politisk
bakgrund från flera arenor. Landstingspolitik, arbete som politisk
ombudsman och dessutom några
år inom EU-lobbyn i Bryssel. Till
Boden kom han strax före valet
2010 och 2014 blev han kommunalråd. Han anser att Boden just nu
har en historisk chans att växa:
- Just nu finns det öppningar. Det
investeras kraftigt här i norr – det
ger jobb. Folk behöver bostäder –
vi har mark. Då gäller det att
komma igång!
Och igång har det kommit. Efter
det första verksamhetsåret är läget
ganska gott. Kommunen gör ett
gott ekonomiskt resultat. Flera
etableringar av datahallar har
skett. Folkmängden ökar och närmar sig 28 000 med ett mål om
30 000 inom tio år. Det som hotar
tillväxten är bristen på lediga bostäder. Men nu lossnar det även på
byggsidan:
- Nu har vi både villatomter, hyresrätter och bostadsrätter på gång.
Det byggs i Boden igen och det är
det viktigaste! Det visar på framtidstro.

Nu marknadsför kommunen även
tomter på landsbygden, en inte
alldeles vanlig åtgärd för norrbottenskommuner:
- Det är klart vi ska visa upp de
tomter vi har! Jag tror det finns
många människor som skulle vilja
bo i lugnet på landet – men på
bekvämt bilavstånd från centrum.
Under senare år har det dessutom
skett mycket på landsbygden i Boden. Succén med Tree Hotel är
bara ett exempel. Fair Trade-butik
och digital bio i Gunnarsbyn. Lokala servicepunkter (en Bodenlösning som uppmärksammats
över hela Sverige) och kraftfull
utbyggnad av databredband. Under våren invigdes dessutom en ny
lanthandel.
- Den tidigare ägaren av affären i
Gunnarsbyn ville göra något annat
och valde att sälja butiken. Nu har
en lokal ekonomisk förening tagit
över för att driva butiken vidare.
Det finns en enorm kraft i lokalsamhället när det är som bäst.

Lösningen innebär förstås byggande. Men den innebär även invandring, tror Inge Andersson.
- Det finns inte något ungdomsöverskott i de andra norrbottenskommunerna. Ungdomarna finns
vid universiteten. Vår inflyttning
kommer från utlandet i första
hand.
Många nya svenskar flyttar vidare
efter några år i Boden. De söker sig
till bekanta på andra håll för att få
hjälp med jobb eller boende. Det
är sånt som Boden bör kunna lösa,
anser kommunalrådet:
- Redan nu har vi behov av personal inom vård och omsorg. Inom
de närmaste åren sker kraftiga
pensionsavgångar, samtidigt som
behoven växer. Att ta emot nya
svenskar till omsorgen är helt enkelt ett sätt att trygga framtidens
välfärd. Och det är just det politiken ska syssla med. Att se till medborgarnas behov på lång sikt. Alla
medborgarnas behov.

Men allt är väl inte rosenskimrande, ens i Boden? Givetvis inte.
Även Inge Andersson ser utmaningar i framtiden. Den största
handlar om befolkningen. Bodensarna blir äldre.
- Det föds inte tillräckligt många
barn i Boden för att balansera åldrandet. Vi måste få hit fler barnfamiljer.
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Kommunalråd Inge Andersson från
Rensundet
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Överstbyns Byaförening
Vi hyr ut vår fina byagård till
alla slags evenemang:
kalas, bröllop, dop, årsmöten
Tillgång till ljudanläggning
Även övernattningsmöjligheter finns!
Info & bokning: 073 - 066 51 76
www.overstbyn.se

Niemisels
Intresseförening
Tårtcafé

Niemisels
Bygdegårdsförening

Fruntimmersveckan
18-24 juli
kl. 18-21
i Älvens Hus
Olika tårtor varje kväll
Välkommen!

Nationaldagen kl 11-15
Försäljning av kaffe & gobit,
halstrad strömming på tunnbröd,
nybakta mjukkakor

Torsdag 18 augusti kl 16-19
Kom och ät surströmming!

Kontakt: Ulrika Ek 070 519 98 51

Vedaklubben
Skoter & Fiske
Fiskepremiär
Vedatjärn
Midsommarafton
kl. 09.00
Fiskekort säljes vid tjärn
VÄLKOMMEN!

Bokning 070-312 60 55

Info: Tommy Ekh 0924 - 212 16
Vi finns på facebook!

Medlemsavgift 2016:
50:- enskild
150:- familj
PG 482380-3
Ange namn

Hantverk - Hembakt - Loppis

VI FIRAR 20 ÅR 2016!

PRO Gunnarsbyn
Bli medlem - Ditt stöd är viktigt!
Varje ny medlem ger ökad
styrka till att värna om de intressen som berör oss pensionärer.
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

Bjurådalens
Bygdegård i Forsnäs
Sön 12 juni kl. 11.00
Tur till Svaltkvarn/Orrträsk
Fika erbjudes i Slättberg
Lör-Sön 20-21 aug
Mat- & hantverksmarknad med
Hushållningssällskapet
Tors 22 sep kl. 16.30-18.30
Ärtsoppa
Kolla affischeringar
Frågor: Sibylla 070-341 38 50
Hyra bygdegård/bagarstuga:
Monica 070-651 50 08

Hantverkarnas Träffpunkt
i Niemisel

Marknadens idé är att få lokala
odlare att odla mer
Kontakt: 070 - 211 00 45
Följ oss på facebook!

För köp av gymkort kontakta:
Henrik Norberg 070-662 48 55
Andreas Svanberg 070 - 218 60 22

Har förälder löst gymkort så tränar
ungdom (upp till 18 år) för 1/2 priset!

Besök oss gärna på facebook!

Vi välkomnar lokala odlare!

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

Info: 070-362 02 17

9 JULI

Lördag 10 september
Kl. 11-15

Träningstid
Engångskort
Månadskort
10-gångskort
Kvartalskort
Halvårskort
Årskort

Medlemskap i NAIK krävs:
familj 200kr, enskild 100kr

Håll utkik efter
kommande aktiviteter

Lokalproducerat
Rättvisemärkt
Ekologiskt

Välkommen till vårt gym!

Kaffe & kaka

Gunnarsbyns SK

BRÄNNBOLLSYRA
&
MEDLEMSPUB

Niemisel AIK

Öppettider
Fredag kl. 12-15
Lördag kl. 11-14

Lantmuseum, loppis,
cafékvällar, cirkelstudier
Uthyrning av lokal & tvättmaskin

Nationaldagsfirande 6 juni
Se lokala anslag
för kommande aktiviteter

Sörbyns IF
Vill Du stödja SIF?
Betala medlemskap till
bankgiro 5879-6251
enskild 100kr / familj 200kr
Skriv fullständiga namn

Öppettider under sommaren
kolla facebook/anslag
eller kontakta Mona
076 130 85 23

Kontakt:
Dan Zakrisson 072 241 85 94
Erik Hansson 070 606 17 96

Niemisels
Fiskevårdsförening

Gäddfiskefestival

Följ vår grupp på facebook!

Vi önskar Er trevlig sommar!
www.sorbyn-sundsnas.se
tfn 070 - 660 11 47

PRO Niemisel
Boule
Torsdagar kl. 18
Kvarnåskolans skolgård

Fiskepremiär Mittitjärn
Midsommardagen
kl. 19.00

Promenader
Tisdagar kl. 10
Samling Kvarnåskolans skolgård

Sommarens resa
Juni - datum & resmål, se
hemsida: www.pro.se/niemisel

Fiskekort säljes vid tjärn

Passa på att köpa
nybakta mjukkakor!

Kräftfiske

Samla vännerna för storbak!

Onsdag 31 augusti

11-12-13 augusti
kl. 17.00 - 23.00

Info: Ingrid Skogqvist
0924-202 24

Info: Lennart Nilsson
070-362 02 17

Medl.möte & Surströmming
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Lördag 2 juli kl. 15.00
Startkort säljs fr kl. 12 i bagarstugan

Bagarstugan är öppen för bokning
Pris: 100 kr/dygn. Egen ved medtages

Gunnarsbyns
Byaförening
Info & bokning: 0924 - 211 97

