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Elever från Älvskolan i Gunnarsbyn njuter av rofylld utsikt vid Råne älv.

Foto: Tuula Tallus
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Jag behöver inte längre stänga inför vintern och åka härifrån

ommaren är slut och jag är
kvar här i Sörbyn! Jag har lite svårt
att ta in detta i min hjärna. Tänk så
många år som jag gått här på Kammen och plockat ihop sommaren,
packat väskor och gråtit. Nu är det
över! Visst kommer jag att packa
väskor igen men jag kommer inte
att behöva gråta för att jag måste
lämna min bästa plats på jorden
för så lång tid. Numera blir det inte
mer än några dagar åt gången. För
så lever jag mitt liv just nu; bor i
Sörbyn och jobbar mestadels i
södra Sverige där mina pågående
uppdrag finns.
I våras flyttade vi, Stefan och jag,
tillbaka till Sörbyn efter att i 18 år
bott söderöver. Först några år i
Luleå och de sista tolv åren i Nyköpingsområdet. Vi har trivts bra
under de år vi har bott där nere
men när båda barnen hade flyttat
hemifrån och etablerat sig i nya
städer så hade vi plötsligt en chans
att fundera och känna efter vad vi
ville göra och vart vi ville bo.
Det vi bestämde oss för var att
skapa utrymme för att vara mer
fria och kunna göra det vi vill, både
ekonomiskt och tidsmässigt. Till att
börja med innebar det att sälja vårt
torp i Sörmland och flytta tillbaka
till vårt mysiga hus som vi köpte
tillsammans för dryga 25 år sedan.
Det är en stor lättnad och frihet att
inte behöva ha flera miljoner kronor i skuld till banken för att bara
bo. Det är skönt att också bara äga
ett äldre hus. Huset vi båda tycker
så mycket om ska vi med varsam
hand renovera och fixa iordning
vartefter. Men vi ska inte stressa

och göra det till en belastning,
utan göra det med glädje.
Jag har under de senaste åren funderat på hur jag lever mitt liv.
Mycket av min tid har gått till att
jobba. Jag har alltid jobbat mycket
och har haft förmånen att fått
jobba med det jag tycker är kul
men även fast det är roligt så finns
det gränser. Sedan jag startade
mitt företag för sex år sedan har
jag hela tiden kämpat med att ha
en balans mellan jobb och fritid.
Det har väl gått sisådär och ingenting förändras om man inte aktivt
arbetar för det. För oss båda handlar det om att frigöra tid och då
framför allt att omfördela arbetstid
till annan tid.
Det känns lättare att göra denna
aktiva förändring nu när vi har ett
annat lugn runt omkring oss. För
oavsett om det är en klyscha eller
ej så är det ett annat tempo här
uppe. Det är så underbart och välgörande att bara kunna sitta och
stirra på utsikten från köksfönstret
på morgonen till frukost eller
närsomhelst under dagen när en
kort reflektionspaus behövs. Närvaro i nuet…
Vad vill jag göra mer av då? Jo privat vill jag ägna mig mer åt konstnärligt kreativa aktiviteter såsom
måla och hantverka på olika sätt,
hitta energi och stimulans i lugnet
som finns runt omkring mig när jag
är hemma, kunna ta det lugnt och
reflektera i vardagen, träna och
hålla kroppen i trim samt umgås
med familjen och nära vänner.
Som företagare kommer jag succe-

sivt att begränsa mina uppdrag i
södra Sverige för att kunna ta på
mig uppdrag mer lokalt i norr beroende på vilken efterfrågan som
finns. Jag har nischat mig i byggbranschen och arbetar enbart med
”Partnering- och/eller Samverkansuppdrag”. Jag är byggnadsingenjör
i grunden och arbetar med att stimulera till att människor i olika
grupper ska jobba mer effektivt
tillsammans. Under flera år har jag
velat vidareutbilda mig inom beteendevetenskap och nu i september
kommer jag att påbörja en utbildning i USA och åka dit fyra gånger
under kommande året.
Så nu i år när alla våra gäster från
när och fjärran har packat och åkt
har jag svårt att förstå att jag ska få
vara kvar. Jag tvingar mig själv att
försöka förstå - du får vara kvar, du
bor här nu. Då kommer den där
positiva känslan, det börjar bubbla
i mig… ett lyckobubbel! Ja, för det
är så jag känner det. Jag är så otroligt lycklig över att vara tillbaka här
i Sörbyn.

Anna-Karin Andersson är glad över
att ha återvänt till Sörbyn.

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: Råne älvdals
rådet i Gunnarsbyns församling ek.
förening (Råek)
Adress: Hallonvägen 15, 961 97
Gunnarsbyn
Telefon: 0924 - 213 59

Redaktör: Lisa Brusewitz

Tryck: Lule Grafiska

Mejl: justnu@raek.nu

Utgivningsplan: 4 gånger/år
(vår, sommar, höst, vinter)

Upplaga: ca 1100 exemplar utdelas
gratis i Niemisel- och Gunnarsbyområdet samt på enstaka platser i
Luleå, Råneå och Boden.

Hemsida: www.raek.nu

2

Nästa manusstopp:
1 november 2016

Servicepunkten
måndag - torsdag 09.00 - 15.00
fredagar
09.00 - 12.00
Återvinningsmarknaden
måndag
13.00 - 18.00
tisdag - torsdag 12.00 - 15.00

Återvinningscentralen
måndag
10.00 - 19.00
torsdag
07.00 - 16.00
lördag (maj - sep) 08.00 - 12.00
Distriktsvården
tisdag jämn vecka 09.00 - 12.00

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

Bygdens utveckling
som huvudmål

Råek kör hem dina matvaror
från Gunnarsby Lanthandel
 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

Ring 0924 - 210 10

Uthyrning av släp

På hemsidan www.raek.nu
finns information om lokala
aktiviteter och evenemang.

Perfekt för flyttlasset
eller förrådsrensningen!

Vill du få information via e-post?

Mått:
Längd: 300 cm
Bredd: 160 cm
Höjd: 125 cm

Mejla Din e-postadress till info@raek.nu

Pris:
300 kr/1-6 tim
500 kr/dygn
700 kr/helg (fre-sön)
1500 kr/vecka

Råek är där!
Kom och köp
vår smarriga
Råek-kaka!

Fixar’n - i förebyggande syfte
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.

Ring Servicepunkten 0924 - 213 59
Vår fixare Kenneth hjälper Dig!

Kenneth Strand hjälper Gunni Dalman på Dalbacka att skotta
fram farstukvisten.

Exempel på saker Fixar’n hjälper till med:

Exempel på saker Fixar’n inte hjälper till med:

 Montera och kontrollera brandvarnare.
 Kontrollera trygghetslarm och byte av batteri.
 Ordna mattkanter och fästa sladdar.
 Byta glödlampor, proppar, batterier och smörja lås.
 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.

 Arbeten som kräver yrkeskunnig hantverkare, som
EL och VVS.
 Trädgårdsarbete och snöskottning.
 Fönsterputsning.
 Arbeten som normalt ingår i hemtjänst som till exempel städning, tvätt och matinköp.
Vad kostar det?
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 i Luleå kommun kontaktar Du Råneå Fixar’n 0924-575 73.
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Gunnarsbyn är årets by - igen!

Å

rets by i Bodens kommun 2016 blev Gunnarsbyn
och korades officiellt i samband med Bodens Skördefest & Miljödagar. Gunnarsbyn är tillsammans med
närliggande byar ett aktivt och driftigt område som
lyckats med integration av bygdens asylsökande och
bevarandet av områdets affär. Därför är det hela
Gunnarsbyområdet som ska ta åt sig äran. Gunnarsbyn
blev nämligen årets by även 2014 så motiveringen för
att få priset 2016 lyder:
”Gunnarsbyn har genom sin samverkan med byarna
runt omkring fått alla byar att bygga upp lanthandeln i
Gunnarsbyn. Arbetet med integrationen har också skett
med alla byar, genom volontärsarbetet som genomförs
i samverkan. Priset går till Gunnarsbyn men hela Gunnarsbyområdet skall känna stolthet för de arbeten som
gjorts genom det nätverk som skapats.”

Foto: Lena Leffler

I mars invigdes Gunnarsbyns Lanthandel tack vare att
bygden gick samman och köpte andelar i den ekonomiska föreningen. På bild ses kommunpolitikern Anders
Pettersson tala om betydelsen av landsbygdens företagsamhet och att stötta den.

Årets by i Bodens kommun utses av Bodens Landsbygdsråd.

P

Gunnarsbyns Folkets Hus korad till årets medlemsförening

riset delas ut vart tredje år till
en medlemsförening i Folkets Hus
och Parker ”som gjort särskilda
insatser, antagit nya utmaningar
eller annat som är värt att uppmärksamma”.
Gunnarsbyns Folkets Hus lever
uttrycket huset mitt i byn, där alla
samlas; ung som gammal, både
nyanlända och de som bott i Gunnarsbyn sedan flera generationer.
Digitaliseringen av biografen har
betytt väldigt mycket för hela bygden. Förutom biofilm kan man
bland annat uppleva livesänd
hockey, föreläsningar och scenkonstföreställningar från de bästa
scenkonsthusen i världen. Det är
helt unikt att en så liten by har en
digital biograf.

B

När asylboendet öppnade i Gunnarsbyn i juli 2015 var det självklart
för folketshusföreningen att genomföra möten och aktiviteter
som skapar sammanhållning och
glädje. Till exempel hjälper volontärer de asylsökande att lära sig
svenska och bjuder in till middagar
med kulturtema från olika länder
och mycket annat.
Ett annat arrangemang i Folkets
Hus som är mycket populärt är
Grön Marknad som hålls i september varje år. Ett tjugotal lokala bönder, köttförädlare och bagare finns
på plats denna dag för att sälja
årets skörd och för att umgås.
- Gunnarsbyns Folkets Hus är ett
fantastiskt hus för kultur, engage-

mang och bildning. De är verkligen
en förebild och inspiration som
visar att ingen plats är för liten för
en levande samlingslokal, säger
Calle Nathanson, vd Folkets Hus
och Parker.

Foto: Magnus Sandberg

Mogens Amstrup Jacobsen, ordförande i Gunnarsbyns Folkets Hus, tar
emot utmärkelsen årets medlemsförening av Calle Nathanson och
Annika Nilsson från Folkets Hus och
Parker.

Råne älvdals miljögrupp tilldelades årets miljöstipendium

odens kommuns miljöstipendium på 10 000 kronor delas ut
årligen till enskild eller organisation som på ett framträdande
sätt under året arbetat med att
förbättra eller initiera förbättring
av miljön i Bodens kommun.

olika föreläsningar. I samarbete
med Gunnarsbyns Folkets Hus ordnar den även Grön Marknad där
enbart närproducerade, ekologiska
eller rättvisemärkta produkter
säljs. Den har även startat en ekologisk byaodling.

I motiveringen till årets miljöstipendium beskrivs Råne älvdals
miljögrupp som en förebild samt
en inspiratör till arbetet för en hållbar framtid. Miljögruppen anordnar varje år en miljövecka med
öppet hus på återvinningen samt

Råne älvdals miljögrupp består av
representanter från svenska kyrkan, Råek och Älvskolan i Gunnarsbyn och arbetar för att skapa mötesplatser med tematiska inslag
runt miljötänkande, uppmuntra till
lokal odling, utveckla etisk kon-
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sumtion samt öka medvetande och
engagemang hos områdets befolkning när det gäller miljö och hållbart samhälle.

Stolta deltagare i bygdens byaodling

Älvskolan i Gunnarsbyn

V

årterminens sista veckor bjöd på vackert
försommarväder och gav möjlighet till skolutflykt till den lilla badplatsen vid Tvättstugebron som kallas ”Lillröstugan” för att det en
gång i tiden stått ett rött litet hus där.

Foto: Linda Eriksson

På skolavslutningen i mitten av juni bjöd skolans elever på sång- och musikunderhållning inför en fullsatt kyrka. På
bild ovan ses 4-6:an uppträda. I församlingshemmet bjöds efteråt på vackra tårtor som 3-4:an bakat och dekorerat.
Nu är sommarlovet slut och skolan har haft sedvanligt upprop i matsalen, där sju nya barn hälsades välkomna till
förskoleklassen. Skoleleverna är glada att återse varandra efter ledigheten och peppade inför höstterminen.

Här ses Älvskolans personal, fr. v: Karina Larsson Lidberg,
Eva Lundborg, John Persson, Josefin Sundholm, Tuula
Tallus, Sigrid Hansson, Mona Englund. Saknas på bild gör
Mona Hjelm.

F

Bergdahls Busstrafik åter i trafik

rån och med skolstarten i höst är det Bergdahls Busstrafik AB som kör
Länstrafikens busslinje 260 (Boden - Gunnarsbyn via Niemisel). Bergdahls har
trafikerat sträckan ända sedan 1954 men förlorade upphandlingen om skolskjuts år 2010. Nu efter sex års uppehåll är de åter på banan.
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Passion för dokumentärfilm

P

etri Storlöpare bor i Gunnarsbyn och arbetar som oberoende
filmproducent. Han sköter hela
produktionen själv med filmning,
klippning och ljud. Allt är självfinansierat utan en enda krona i
bidrag. Petri förespråkar delning av
kultur och alla hans filmer kan ses
på webbplatsen Youtube men han
säljer även DVD och har offentliga
visningar på biografer.
Petri har genom sin ödmjuka framtoning och filmiska känsla blivit en
uppskattad dokumentärfilmare. I
somras vann han guldmedalj på
den ekologiska filmfestivalen i
Khanty-Mansiysk i Ryssland i kategorin ”ecological travelling” med
filmen Storöringen som handlar
om flugfiske i svenska fjällen. Filmen är en samproduktion med
Fredrik Broman och Tomas Jönsson.

Foto: Tamara Sushko

På en annan festival vann han
tredje pris i dokumentärklassen
med filmen Den Sista Generationen som handlar om skogssamer. I
filmen delar Henrik Andersson från
Gällivare skogssameby med sig av
sina tankar och erfarenheter under
ett år som renskötande same i dagens Sverige. Utöver sina dokumentärfilmer gör Petri en stor insats för bygden genom sitt initiativ
Gunnarsbyn TV med lokalproducerade inslag från Råne älvdal med
omnejd. Hittills finns 23 stycken tvavsnitt om händelser, aktiviteter
och platser i bygden att se på
Youtube.
Som person beskriver Petri sig som
rastlös och att det är därför han
har levt ett kringflackande liv. Han
har bott på 19 olika ställen under
sina 51 levnadsår. Petri berättar att
han aldrig har stannat länge på
något jobb utan haft många korta
anställningar för att sedan ge sig ut

i världen igen. Friheten har alltid
smällt högre för honom än säkra
inkomster och karriär. Han har lärt
sig att vara nöjd med livet som det
är.
Petri är född i Finland och när han
var fyra år flyttade hela familjen till
en gammal arbetarbostad uppe på
Färjenäset i Göteborg, där hans
pappa hade fått jobb som båtbyggare. De flyttade ofta och när Petri
började skolan kunde han inte ett
enda ord svenska och förstod inget
av vad lärarna eller klasskompisarna pratade om. Han fick börja i en
finsk klass men när det var dags att
börja mellanstadiet hade han på
något magiskt sätt lärt sig svenska.
Efter ytterligare några nya adresser
gick han ut gymnasiet men varken
betygen eller motivationen räckte
till vidare studier. Istället fick han
jobb på Volvo i Torslanda som
plåtslagare på karossfabriken. Har
ni en Volvo från 1985 eller 1987 så
kan det ha varit Petri som slipat på
den.
När han flyttade hemifrån så var
det till ett torp på 40 kvadrat utanför Ulricehamn, ett ställe utan varken dricksvatten eller dusch. En
mytisk, idyllisk tid som han gärna
återvänder till i tankarna ibland.
Vid samma tid träffade han en japansk flicka i Madrid när han
liftade runt i Europa och det blev
bestämt att han skulle hälsa på
henne i Japan i en månad. Det
dröjde tre år innan han kom tillbaka hem till Sverige igen. Nu som
en gift man. I Japan hade han hunnit jobba som byggnadsarbetare,
servitör, bartender, skådespelare
och gett privatlektioner i finska.
Åter i Sverige började Petri känna
sig redo att studera igen och läste
upp alla de naturvetenskapliga
ämnena med mycket bättre resultat jämfört med gymnasietiden.
Efter det kunskapslyftet började
han läsa två program samtidigt,
japanska på Göteborgs universitet
och fysik på Chalmers. Måttfullhet
har aldrig riktigt varit Petris grej.
Han vill t.ex. gärna köpa hela frösortimentet när han planerar trädgårdsland och utan att tidigare ens
ha suttit i en jolle så köpte han en
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stor segelbåt och skulle segla jorden runt. Japanska skolbarn får
lära sig två tusen tecken i grundskolan, Petri lärde sig alla på en
månad. Och så vidare. Idag har han
hundratals blandade högskolepoäng i bagaget från ett tiotal olika
utbildningar men inget av det har
han direkt användning för inom
den bransch som har blivit hans
arbete. Där är han helt självlärd
och det bara genom praktisk erfarenhet. Redan innan skolåldern fick
han sin första kamera, en Kodac
Instamatic. På den vägen är det via
stora systemkamerautrustningar
och otaliga nätter i mörkrum till
små digitala pocketkameror. Sedan
15 år tillbaka sysslar han främst
med videoproduktion. Han har
aldrig gått några kurser eller läst
några böcker i ämnet utan köpte
bara en videokamera och började
jobba.
Petri tycker det känns skönt att ha
hittat hem. Det kanske är som
Paulo Coelho skriver; "När du vill
någonting verkar hela universum
för att du ska få din önskan uppfylld". Problemet är bara att veta
vad det är man vill. För Petri dröjde
det 40 år innan han förstod. Ingen i
familjen eller bland kompisarna var
speciellt foto- eller filmintresserade men av någon anledning blev
ändå just det hans lott här i livet.
Han var tvungen att göra mycket
annat innan han förstod att satsa
på det som var menat för honom.
På samma sätt var han tvungen att
flytta runt i världen för att förstå
var han trivs bäst. Han har aldrig
bott så länge på ett och samma
ställe som nu i Gunnarsbyn. Här
bor han sedan sju år med sin fru
Shinko och dotter Anni. Men helt
har han inte stelnat. I slutet av augusti åkte han åter till Japan för att
göra en ny film.

Foto: Anna Lidé

V

Ungdomsföreningens Måndagscafé

arje måndag hela sommaren gavs möjlighet till att besöka det mysiga cafét som ungdomsföreningen Fun Time
anordnade i gamla postenhuset på Gammelbovägen i Gunnarsbyn. Här erbjöds hembakat fika, våfflor, ansiktsmålning, uppträdanden men även chans till vinster genom att peka på tallrikar eller kasta pil på ballonger. Besökare från
när och fjärran har besökt ungdomarnas café som medvetet valt denna veckodag eftersom andra ställen, till exempel Nestors Café i Överstbyn, håller stängt på måndagar.

Foto: Petri Storlöpare

Foto: Petri Storlöpare

Foto: Annica Larsson

Foto: Petri Storlöpare

Foto: Annica Larsson

Foto: Petri Storlöpare

Foto: Annica Larsson
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Foto: Annica Larsson

G

Kottarnas teaterskola - här finns framtidens skådisar

udrun Wennström och Linda Strand Andersson från Revysällskapet Kottarna anordnade under tre dagar i slutet
av sommarlovet en teaterskola där barn mellan sju och tio år fick chansen att stå på scen. Folkets Hus i Bjurå var
platsen och där fick de scensugna barnen förutom att spela teater och dansa, även välja och vraka bland revysällskapets scenkläder och inte minst ta del av sminket i sminklogen - mycket uppskattat! Familj och vänner bjöds in för
att få ta del av resultatet som var en liten minipjäs om ”Tio små kottar”. Linda regisserade och Gudrun var koreograf.

Foto: Joakim Nordlund
Foto: Joakim Nordlund

Foto: Joakim Nordlund

Foto: Joakim Nordlund

Foto: Joakim Nordlund

Foto: Yngve Johansson

Foto: Joakim Nordlund

Foto: Yngve Johansson

Bakre raden från vänster: Linda Strand Andersson, Smilla Lindkvist, Gita Brusewitz, Emilia Jonsson, Saga Sjösten, Mette Nordlund.
Främre raden från vänster: Nova Lindkvist, Emelie Ahlbäck, Meja Degerman, Evelyn Stjärnström, Jasmin Namla. Längst till vänster:
Gudrun Wennström
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Körvecka med proffsmusiker

nder våren och sommaren har flertalet aktiviteter
och sysselsättningar som främjar integrationen för de
asylsökande i Gunnarsbyn anordnats genom projektet
”Integration Gunnarsbyn” med Jenny Maya Edlund som
projektledare. Sommarens stora händelse var en körvecka i augusti då ett tjugotal personer med varierad
körerfarenhet träffades i Gunnarsbyns Folkets Hus för
intensiv sångträning. Körledare var Anna Sellén från
Gammelstad som på ett glädjefullt sätt ledde den inspirerade amatörkören att öva in en repertoar svenska
sånger skrivna och tonsatta av riksspelman Daniel

Wikslund, känd från bl. a Bastubaletten. Körveckan avslutades med konsert i Gunnarsbyns kyrka tillsammans
med pianist Lennart Johansson och sångernas upphovsmakare Daniel Wikslund som ackompanjerade på
fiol, gitarr och dragspel. Körveckan var ett samarbete
mellan Råek, Folkets Hus och kyrkan i Gunnarsbyn, som
ett led i integrationen för att skapa aktiviteter och tillfällen där bybor och de nyanlända på asylboendet kan
mötas. Eventet var sponsrat av NLL, Studieförbundet
Bilda, Länsstyrelsen och Boden Kommun.

Foto: Fredrik Broman

Foto: Fredrik Broman

Foto: Fredrik Broman

Sista helgen för säsongen!
lördag 10 september & söndag 11 september
kl. 12-17

VÄLKOMMEN!

Vi tackar alla våra besökare denna sommar
och hälsar dem tillbaka nästa år!
070 243 35 27 - 073 066 51 76
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Jordbrukaren som sadlade om till cateringföretagare

tig Ekman från Åträsk har sedan han var liten drömt om att bli
jordbrukare. På den tiden fanns
nio stycken jordbruk i byn, varav
hans pappa hade ett. Om höstarna
följde han med sin pappa upp på
berget och såg hur markerna en
efter en försvann. Han tänkte att
en dag skulle han sitta i traktorn
och plöja och så blev det.
När han var 19 år träffade han
Inga-Lill som är uppvuxen i Strömsund. Stig jobbade då på järnverket
och körde truck. Inga-Lill var 16 år
och gick hemköksskola i Luleå. Stig
köpte egen grävmaskin och grävde
kabel åt Luleå Energi och Televerket. Paret skaffade gemensamt
boende i Råneå och fick två söner.
1978 flyttade de till Stigs föräldrahem i Åträsk, byggde upp ett jordbruk och odlade grovfoder. De
köpte 32 mjölkkor och försörjde sig
på att sälja mjölk och slaktdjur.
1992 avvecklade de verksamheten
och sålde mjölkkorna. Djurstallet

byggdes om för uppfödning av
slaktsvin med 300 grisar i två omgångar. Detta lönade sig inte heller
så Stig och Inga-Lill lade ned
slaktsvinsverksamheten. Stig berättar att han saknar djurhållningen trots att det var jobbigt och
olönsamt.
Inga-Lill började gå kockutbildning.
Stig var med och startade Bodens
Farmartjänst, vilket innebar att
bönder går ihop och jobbar med
olika entreprenader tillsammans.
Genom farmartjänster lärde han
sig om företagandets grunder och
idén till Hallonbergets Catering
föddes. Namnet kommer från en
plats där det växte gott om hallon.
Detta är nu 15 år sedan och idag
har Stig och Inga-Lill ett professionellt restaurangkök. Deras främsta
kunder är Bodens kommun, Luleå
kommun, Landstinget, begravningsbyråer men även privatpersoner, företag, och föreningar.
Deras motto är att varm mat ska

Eva (saknas på bild), Stefan, Johanna och Daniel Sjögren bor i
Niemisel. Tidigare har de använt bostaden som sommarhus.

levereras varm och kall mat ska
levereras kall genom att maten
serveras på varma och kalla hällor.
De är noga med att maten levereras i rätt tid och de satsar på kvalitet och smak. De har komplett service och kan erbjuda sina tjänster
till bröllop och andra stora fester.
Maten lagar de själva men tar hjälp
med serveringen av kunnig personal.
Om framtiden säger Stig att de
kommer att hålla på så länge de
orkar och förhoppningen är att
något av barnbarnen vill ta över
verksamheten.

Hallonbergets Catering drivs av IngaLill och Stig Ekman i Åträsk

Robert Bizimana från Burundi jobbar på Sörbyn Turism &
Konferens och bor i Sörbyn.
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Reflexioner runt laxfiskesäsongen 2016 i Råneälven

skrivande stund återstår drygt en vecka av årets
laxfiske. Det har i många avseenden varit en annorlunda säsong. Vi har alltsedan undertecknad började arbeta med Degerselsbygdens Samfällighetsförenings (DBSF) fiskevårdsarbete haft vårt fokus på laxfisket. Vi ville redan då tidigarelägga premiären. Första
mötet i DBSF för min del var på hösten 2009. Tommy
Johansson från Boden var även han en ny kraft i föreningen och med på mötet. Tommy var en rutinerad
laxfiskare och jag var en nybörjare. Råneälven var en av
de älvar som hade premiären så sent som den 19 juni.
Helt obegripligt tyckte vi. Det måste ju gå att ändra, det
säger ju det sunda förnuftet.

Länsstyrelsen, DBSF och organisationen Sportfiskarna
deltar. Vem vet bättre än en förvaltningsorganisation i
en älvdal hur vattendrag och bestånd mår? Det känns
fantastiskt att vi idag har kommit så långt att vi har fått
ett sådant förtroende. Älven med biflöden och bestånden utgör grunden i förvaltningen. Hur mycket lax kan
Råneälvssystemet ha? Vi har ju räknat laxuppgången
vid tvättstugebron i Gunnarsbyn sedan 2014. Under de
tre åren som gått har resultatet varierat mellan cirka
4000 och 1000 uppvandrande individer. Vad borde
antalet egentligen vara? Det är det självklart ingen som
vet. Kanske kan vi inom projektet Älvspecifik laxförvaltning finna ett svar?

Vi bokade ett möte med Länsstyrelsen i Norrbotten för
att diskutera saken. Lite naivt så trodde vi att det
kanske skulle finnas en möjlighet att tidigarelägga fiskestarten. När man ser på det så här i efterhand så måste
vi nog erkänna att DBSF inte var kvalificerade. Vi hade
varken rätt förutsättningar eller förvaltningskunnande.
Med rätt förutsättningar menar jag bland annat rådighet över de vatten som kortfiskeområdet omfattade.
Idag har vi genom olika avtal möjlighet att ha ett regelverk där vi sätter bestånden i fokus.
Foto: Urban Sandberg

Tjuvfiske är tyvärr en realitet. Tjuvfiske med nät i älven
och i mynningsområdet förekommer enligt trovärdig
information som vi tagit del av. Detta tar vi på mycket
stort allvar och kommer inför nästa säsong att ta krafttag för att stävja avarten. Vi vädjar till de som sysslar
med detta att upphöra samtidigt som vi tacksamt tar
emot tips.
För en fortsatt gynnsam utveckling är det en absolut
nödvändighet för laxbeståndens fortlevnad och uppbyggnad att Havs- och Vattenmyndigheten fortsätter
med de senaste årens strama kvoter för kustfisket.
Men det kommer inte att vara tillräckligt. Det så kallade
husbehovsfisket på enskild rätt måste bort. Denna
kvarleva från drottning Kristinas tid, då detta fiske behövdes för att inte människorna inte skulle svälta, har
ingen plats idag.

Foto: Urban Sandberg

Mycket har hänt sedan 2009. Från och med i år har vi
varit framgångsrika i våra ansträngningar att få en tidigarelagd premiär. För detta tackar vi Länsstyrelsen i
Norrbotten i allmänhet och Dan Blomkvist i synnerhet.
Vi tackar också alla som engagerat sig i vårt styrelsearbete, våra Fisketillsyningsmän, de besökande sportfiskarna och inte minst alla engagerade boende i den
vackra älvdalen.

Husbehovsfisket räknas dessutom inte in i kvoten. Det
är mycket märkligt då det idag får bedrivas med samma
redskap som yrkesfisket.

Älvspecifik laxförvaltning är en annan nyhet. Det är en
nödvändighet om man ska värna älvarnas bestånd.
Råneälven är först ut i landet med ett igångsatt projekt.

Urban Sandberg, Ordförande DBSF
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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

skogsdikning - dikesrensning - skyddsdikning - markberedning
070 318 13 14
14

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

Ombud för:

Mån - Tors
Fredag
Lördag
Söndag

10 - 18
10 - 19
10 - 14
stängt

Telefon 0924 - 200 23

Glad Höst
önskar Hillevi
med personal!

Gymmet i Gunnarsbyn
hösten 2016

Medelgympa: söndagar kl. 19-20
(start 18/9)

Lätt träning: måndagar kl. 10-11
(start 19/9)

Funktionell cirkelträning: onsdagar kl. 18-19
(start 21/9)

Välkomna till en ny termin!
Jenny Engström 070-696 60 79
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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
Niemisels
Bygdegårdsförening

För information
kontakta Ulrika Ek
tel: 070 519 98 51

Vi hyr ut bygdegården och
bagarstugan
Alla typer av arrangemang
upp till 50 personer

Vedaklubben
Skoter & Fiske
Bokning 070-312 60 55

Vill Du boka SPA-badet?
Ring: 070-332 58 33

Vi finns på facebook!

SÅNG- & BERÄTTARAFTON
Joakim Nordlund Daniel Nyström
Ons 16 nov kl. 19.00
JULBORD
1:a adv 27 nov kl. 14.00-18.00
Frågor: Sibylla 070-341 38 50
Hyra bygdegård/bagarstuga:
Monica 070-651 50 08

Hantverk - Hembakt - Loppis

Välkommen till en stark kulturhöst!

Lantmuseum, loppis,
cafékvällar, cirkelstudier

Jord - världsmusik fr Tornedalen: 17/9
Åsa Ivarsdotter - komiker fr Piteå: 19/10

Uthyrning av lokal & tvättmaskin

Öppettider
fredag kl. 12-15, lördag kl. 11-14
Stickcafé
tisdag ojämn vecka kl. 18
I november firar vi 20 ÅR
se kommande anslag

PALTMIDDAG
12 september
Kl. 15-19

Kontakt Mona 076 130 85 23

Välkommen!
16/9

PRO Niemisel

Medlemsmöten:

Familjemiddag
Onsdag 14/9 kl. 17-19

Torsdag 17 november
kl. 15.00
i Överstbyns Byagård

Bli medlem
- Ditt stöd är viktigt!
Ring för information:
Margareta Hansson 070 654 43 69
Britt-Marie Blomqvist 070 551 93 49

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

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

Vi finns på facebook

Följ vår grupp på facebook!

Niemisels
Fiskevårdsförening

Gunnarsbyns
Byaförening

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

PRO Gunnarsbyn
Torsdag 22 september
kl. 15.00
i Sörbyns Hembygdsgård

PALT & FIKA
Tors 22 sep kl. 16.30-18.30
ÄRTSOPPA & PANNKAKOR
Tors 20 okt kl. 16.30-18.30

Hantverkarnas Träffpunkt
i Niemisel

070-211 00 45

Bjurådalens
Bygdegård i Forsnäs

Info: Tommy Ekh
0924 - 212 16

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

Följ oss på facebook!

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

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

Vi önskar
trevlig höst!

Programblad
för hela hösten
finns på Folkets
Hus, Råek och i
bygdens affärer

Träningstid
Engångskort
Månadskort
10-gångskort
Kvartalskort
Halvårskort
Årskort

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

Gunnarsbyns SK

Bowie - Beatles - Bio - Bolsjoj
Marknad - Musik - Munch
Skådespel - Sport

Välkommen till vårt gym!

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

Info: 070-362 02 17

Håll utkik efter
kommande aktiviteter

Niemisel AIK

Vi säljer nybakta
mjukkakor på Grön
Marknad!

Kvarnåskolans matsal

Akrylmålning
Start i oktober
Kvarnåskolans matsal

Boule

Samla vännerna
för storbak
i vår fina bagarstuga!

Torsdagar kl. 17
Kvarnåskolans skolgård

Höstpromenader

Info: Lennart Nilsson
070-362 02 17

Tisdagar kl. 10
Kvarnåskolans parkering
Info: Ingrid Skogqvist
0924-202 24

Pris: 100 kr/dygn.
Egen ved medtages
Info & bokning: 0924 - 211 97
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