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Elever från Älvskolan i Gunnarsbyn njuter av rofylld utsikt vid Råne
Foto: Tuula
Tallus
Foto: älv.
Tatiana Rynbäck,
Överstbyn
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törre delen av mitt liv har jag
arbetat inom vård och omsorg.
Jag blir ofta påmind om hur det
första mötet mellan människor kan
påverka hur en framtida relation
kommer att utvecklas. Under mitt
yrkesverksamma liv har jag erfarit
att alla möten inte varit glada och
trevliga tillställningar. Jag har funnit att vilken dramatisk situation
som helst, kan hanteras om man
bemöter varandra med respekt,
hänsyn och lyhördhet - huvudsaken är att mötet avslutas i samförstånd och inte konfliktfyllt.
När tiden för min pensionering
närmade sig ville jag se vad pensionärslivet kunde erbjuda. Jag tog
på mig uppdrag hos överförmyndarnämnden i Luleå och har i dag
uppdrag som tillför mig både
glädje och sorg. Jag får så många
härliga kontakter med gamla och
handikappade och varje möte är
unikt.
Några år före ålderspensioneringen
kontaktade jag Pensionärernas
Riksorganisation i Niemisel, som
hälsade mig välkommen till nästkommande medlemsmöte. Jag var
inte tillräckligt gammal för PRO
tyckte jag, men tanken på att eventuellt få delta i en vävkurs avgjorde. Jag gick till mötet och väl
där möttes jag av ordförande som
välkomnade mig med en liten krukväxt. Jag kände mig mer än välkommen och tänkte att hon är säkert en människa med ”gröna fingrar”. Vi blev och är fortfarande
bästa vänner. Några ”gröna fingrar” har hon inte, men hon lotsade
mig in i PRO:s värld. 2014 valdes
jag till dess ordförande.
PRO-föreningen i Niemisel firade
50 år 2013. En tidig period hade
föreningen över 100 medlemmar
som efterhand stadigt minskade.
Från ett medlemsantal på cirka 40
Ansvarig utgivare: Råne älvdals
rådet i Gunnarsbyns församling ek.
förening (Råek)
Adress: Hallonvägen 15, 961 97
Gunnarsbyn
Telefon: 0924 213 59
Hemsida: www.raek.nu

Möten på livets väg
personer år 1990 så ser vi nu en
uppgång. 2016 var antalet medlemmar 77 stycken. Föreningen har
haft en turbulent tid med tre täta
flyttningar av föreningslokalen,
hela tiden inom Kvarnåskolans
område. Just nu har vi ett tvåårskontrakt i Kvarnåskolans matsal,
som vi hoppas få förlänga.

songen. Kommunen har upplåtit en
lokal i Kvarnåskolan att användas
som loppis, dit byns folk kommer
med återvinningssaker. De asylsökande betalar en symbolisk summa
som sedan går tillbaka till dem, i
form av frukt och fika vid cirkeltillfällena. PRO:s medlemmar ansvarar för den aktiviteten.

Vi har aktiviteter i föreningslokalen
fem dagar i veckan. En gång i månaden anordnas familjemiddag, dit
bygdens folk inbjuds komma att
äta. Det är ett omtyckt arrangemang som lockat 50-70 personer
varje gång. Vi har även uteaktiviteter, till exempel promenader. Vår,
sommar och höst spelas det boule
varje torsdag.

Vid ett antal tillfällen har de asylsökande lagat mat från sitt hemland.
I december förra året inbjöds asylsökande från Boden till en lunch,
där 80 personer lät sig väl smaka.
Lunchen planerades och lagades av
Niemisels asylsökande tillsammans
med matansvarig i föreningen.
Under våren planeras ytterligare
aktiviteter och måltidstillfällen.

2015 utökades befolkningen i
Niemisel med cirka 25 personer, då
asylsökande flyttade in i ett av byns
hyreshus. Folket i byn såg att det
fanns behov av insatser och PROföreningen tog på sig ansvaret att
skapa möten med de asylsökande
för att visa vad som är normgivande i det svenska samhället.
Samtidigt skedde ett naturligt kulturutbyte.

Min förhoppning för framtiden är
att vi byar i Råne älvdal kan närma
oss varandra ytterligare och hitta
gemensamma mål att jobba för. Vi
som bor ute i småbyarna har alltid
uppförsbacke och blir vi flera som
strävar och inte bara ser problemen, så blir vi starkare och kan nå
målen.

Vi har pensionerade pedagoger
och frivilliga som bildat grupper
och har genom praktiskt lärande
introducerat dem i det svenska
språket. En grupp handarbetar, till
exempel syr kläder och väskor, en
annan grupp målar och tecknar.
Mötet mellan cirkelledarna och de
asylsökande har över tid fördjupats
så att när man uttryckt sig i färg på
papper har många trauman återgetts. Sotsvart rök av bomber,
blodröd mark och livlösa kroppar
har blandats med vackra blommor,
träd, färgglada fåglar och andra
djur.
Både barn och vuxna i asylgruppen
har med liv och lust deltagit i
bouleaktiviteterna under hela säRedaktör: Lisa Brusewitz
Mejl: justnu@raek.nu
Upplaga: ca 1000 exemplar utdelas
gratis i Niemisel- och Gunnarsbyområdet samt på enstaka platser i
Luleå, Råneå och Boden.
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Jag önskar alla en skön, härlig vår i
skoterspår, i skidspår, vid ett pimpelhål eller bara mot en solvägg.

Kristina Nilsson, Ordförande i PRO
Niemisel, är född i Gunnarsbyn
men bor sedan många år i Degerselet, 5 km väster om Niemisel.
Tryck: Lule Grafiska
Utgivningsplan: 4 gånger/år
(vår, sommar, höst, vinter)

Nästa manusstopp:
15 maj 2017

Servicepunkten
mån-tors
fre

Återvinningsmarknaden

09.00-15.00
09.00-12.00

mån
tis-tors

14.00-17.00
12.00-15.00

Återvinningscentralen
mån
10.00-19.00
tors
07.00-16.00
lör (maj-sep) 08.00-12.00

Om du vill skänka grejer och ÅVM
är stängd - lämna utanför dörren
eller inne på Servicepunkten.

Du som bor i bygden men inte får detta bygdeblad utdelat - hör av Dig!
Råek har Råne älvdalsbygdens utveckling som huvudmål och arbetar med att stärka samverkan mellan
byarna, 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

Råek kör hem
dina matvaror

Uthyrning av släp
Perfekt för flyttlasset
eller förrådsrensningen!
Pris:

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







Mått: Längd: 300 cm
Bredd: 160 cm
Höjd: 125 cm
Ring Råek: 0924 213 59

Utkörning tisdagar och fredagar
Beställ senast kl. 18.00 dagen före
Minimumavstånd 3 km
Minimumbelopp 200 kr
Kontant betalning eller via bankgiro

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

Ring lanthandeln och beställ dina varor: 0924 210 10

Fortsatt integrationsprojekt
Sedan mars 2016 bedriver Råek integrationsarbete i Gunnarsbyn vilket har resulterat i flera
gemensamma aktiviteter för asylsökande och bofasta. Bodens kommun har beviljat Råek
ytterligare projektmedel vilket möjliggör en utökad projektledartjänst för bygdens integrationssamordnare Jenny Maya Edlund. Projekttiden sträcker sig till sista december 2017.

Semestervikarie sökes
Råek söker en semestervikarie för sommarens arbete vid bl.a. återvinningscentralen (ÅVC) i Gunnarsbyn
Tidsperiod:
3 juli - 5 augusti (v. 27 - 31)
Sista ansökningsdag: 23 april 2017
Anställningsgrad: 100% Lön: enl. avtal
Arbetsuppgifter:
Ansvara för ÅVC, tillsyn av skolan och räddningstjänstens lokaler, div. utkörningar, fixartjänster,
gräsklippning samt övriga arbetsuppgifter kopplade till Råek och Servicepunktens verksamhet.
Frågor ställs till:
Jenny Engström 070 696 60 79
Ansökan skickas till: Råek, Hallonv. 15, 961 97 Gunnarsbyn eller via e-post jenny@raek.nu. Ref: Ansökan semestervikarie 2017

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! Telefon 0924 213 59
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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Välkommen till bygden!
Just Nu! efterfrågar information om nyfödda och nyinflyttade - mejla foton till justnu@raek.nu

Per Erik & Margareta Bergenstråle har flyttat från
Nyköping till Pelles föräldrahem i Norriån.

E

n vecka i januari var
extra intensiv för eleverna på Älvskolan. Plötsligt
en dag började brandlarmet att tjuta. Alla barn
och all personal utrymde
snabbt skolan genom att
använda nödutgångarna
och springa till avsedd
plats för att kontrollräknas, som i skolans fall är
uppe vid cykelförrådet.
Gunnarsbyns brandvärn
och Bodens brandkår
dök upp i stora röda
brandbilar och skolan
genomsöktes med värmekamera. Det visade
sig vara ett lysrör i gymnastiksalen som blivit
överhettat.

F

Emmet föddes 11 december 2016.
Stolta föräldrar är Conny Öhman &
Emmeli Nordström i Niemisel

Ann-Sofie & Peter Hjortberger har renoverat AnnaSofies föräldrahem i Abrahamsån till permanent
bostad.

Älvskolan i Gunnarsbyn
När faran var över så
återupptogs lektionerna
men eleverna hann inte
sitta särskilt länge i skolbänkarna förrän brandlarmet började tjuta
igen!
Dagen efter började ett
larm tjuta igen men
denna gång var det ett
inbrottslarm som hade
blivit utlöst av en hantverkare som gått in i
matsalsbyggnaden utan
att veta att den var larmad. Eleverna trodde att
det var ett brandlarm
igen och gjorde som de
lärt sig och sprang ut
genom nödutgångarna.

Återigen sprang alla barnen exemplariskt ut genom nödutgångarna och
upp till cykelförrådet.
Denna gång var det dock
bara en brandövning
som lustigt nog var inplanerad denna händelserika dag.

Gita Brusewitz i årskurs 4
berättar:
-Eftersom nödutgångarna är i klassrummen och
våra kläder är i korridoren så fick vi springa i
strumplästen utan ytterkläder. När sista larmet
tjöt så sprang jag ut barfota i snön eftersom
mina strumpor fortfarande var blöta sedan
larmet timmen före. Det
var en spännande dag!

Kvarnå förskola i Niemisel

örskolan i Kvarnå har jobbat med värdegrunden och pratat om hur man är en bra kompis men även om olika
känslor och gestaltat dem. Barnen har visat känslouttryck med kroppen, ritat, berättat sagor, sett filmer och lekt lekar.
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Sörbyns Bageri levererar färskt bröd utan tillsatser

ierre Dellaert och Vera
Wollaert driver Sörbyns Bageri. De
kommer från Belgien och bor sedan nio år i Sörbyn. Hit flyttade de
och sönerna Jensen och Jonas efter
att hela familjen hade förälskat sig i
Råne älvdal.

köpta hus och gav till grannarna i
Sörbyn. Ryktet spreds snabbt om
den inflyttade belgarens bröd och
det ena ledde till det andra och för
sju år sedan startade de Sörbyns
Bageri som ligger i anslutning till
det hus de köpte.

- Vi körde hit med bil för att stanna
en månad på semester men när
det var dags att åka tillbaka till Belgien ville sönerna inte åka hem,
berättar Pierre.

Sedan oktober förra året bor Pierre
och Vera tillsammans med yngste
sonen i ny bostad, i den nedlagda
sågen i Sörbyn. Fastigheten krävde
en hel del ombyggnation vilket
Pierre tog sig an under förmiddagarna efter att ha bakat klart i
bageriet. Tre år har renoveringen
tagit och resultatet är imponerande, för att inte tala om utsikten
mot älven. Pierre hade promenerat
i området flera gånger med hunden och upptäckt det fantastiska
läget och tog till slut reda på om
sågverkshuset var till salu. Idén
från början var att flytta bageriet
hit men planerna ändrades och
sågen blev bostadshus istället.

I hemlandet drev de sedan 13 år
ett bageri med anslutande affär
och kände att det var dags att byta
miljö. Familjen fortsatte att resa till
Råne älvdal två gånger per år och
så småningom började de även
planera för en flytt till Sverige.
Efter tre år tog de steget och
flyttade hit permanent. Då var sönerna åtta och tio år gamla och
började på Älvskolan i Gunnarsbyn.
Redan efter en månad pratade
yngste sonen flytande svenska.

- I Belgien finns begränsad plats medan här finns storslagen natur och
möjlighet till fiske och skoterkörning,
säger bagaren Pierre.
När de flyttade till Sörbyn hade de
till en början en idé om att tillverka
belgisk choklad. Pierre, som är bagare sedan 15-årsåldern, bakade
bröd för husbehovet i sitt nyin-

Att driva bageri handlar om fasta
rutiner. Pierre går och lägger sig
klockan tre på eftermiddagen och
stiger upp klockan tio på kvällen
för att börja arbetspasset i bageriet. Brödbaket pågår hela natten
till klockan halv tre på morgonen.
Då ansluter Vera för att skiva och
förpacka brödet som hon sedan
kör ut till affärerna, vilket är en
körning på cirka 150 kilometer
varje dag.
Dagligen levererar de färskt bröd
till ett tiotal återförsäljare i närområdet. Deras bröd kännetecknas av
rundade limpor med smala skivor
vilket är vanligt förekommande i
Belgien. Belgarna föredrar en dubbelsmörgås med två smala brödskivor och pålägg emellan, medan det

i Sverige är vanligare med en tjockare brödskiva med pålägget
ovanpå. Till skillnad från många
stora brödmärken i Sverige, så
innehåller Pierre och Veras bröd
inte några tillsatser, vilket förkortar
brödets hållbarhet.

Här ses sonen Jonas och Vera på
Grön Marknad i Gunnarsbyn.
- Hur är det möjligt att stora bageriers bröd, som fryses efter bakning
och sedan tinar på vägen till butiken, ändå kan ha en hållbarhet på
åtta dagar, säger Pierre frågande.
Vårt koncept är färskt bröd, inte ett
bröd som ligger på butikshyllan i
flera dagar. Jag bakar mitt bröd på
natten och levererar det nybakat
på morgonen och det håller sig
färskt i två dagar, för jag tillsätter
inget.
Pierre säger vidare att han inte
förstår de som hellre väljer ett
bröd som innehåller tillsatser med
hållbarhet i åtta dagar framför ett
färskt bröd utan tillsatser som håller i två dagar.
- Vi kommer från en brödkultur,
berättar han, där man går till bagaren varje dag och köper sitt bröd
nybakat. Ett färskt bröd utan tillsatser håller högre kvalitet och är sundare för kroppen.

Det gamla sågverkshuset i Sörbyn har Pierre Dellaert renoverat till bostadshus. Öppen planlösning med stort fönster mot älven
ger kök och vardagsrum härlig utsikt.
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Årbyns Sportfiskeklubb

Å rbyns Sportfiskeklubb, som har
sitt säte i Orrbyn cirka 15 km norr
om Råneå, är en fristående förening och bildades i december
2015. Föreningen undersökte möjligheten att hyra lämplig tjärn för
att kunna inplantera ädelfisk. Ordföranden Arne Sundberg ringde
runt och sökte kontakt med länsstyrelsen och andra myndigheter
och sökte vad som gällde i denna
fråga. Det ledde till att klubben får
nyttja Tväråköltjärnen som ligger
efter Långtjärnsvägen för en ringa
penning av Paul Drugge.
Sponsorer söktes till projektet och
det planerades att inplantera regnbåge men på grund av sjukdom vid
fiskodlingarna så blev det öring.
Första fiskepremiären gick av stapeln påskdagen 2016. Det blev en
mycket god tillslutning och det
såldes hamburgare, kaffe och läsk
till självkostnadspris. Sommarpremiären var 18 juni samma år och
inför denna hade klubben inplanterat regnbåge. Alla fiskare fick fisk
och relativt stora sådana. Ny in-

I

plantering av både regnbåge och
röding har ägt rum i slutet av oktober 2016.
Styrelsen har lagt ned mycket arbete på att hitta kontakter, få en
fungerande struktur och organisation, därtill kommer även mycket
praktiskt arbete. En bivack har
Kent Sundberg byggt och den är på
plats vid tjärnen, likaså ett dass
och en grillring. Klubben har fått
eget organisationsnummer och har
öppnat ett swish-konto till vilket
man kan betala för fiskekort. Vid
premiärer gäller dock bara kontant
betalning. Det kommer att sättas
upp en låda vid kassör Christer
Engmans hus där man kan lösa
fiskekort genom att lämna namn
och pengar. Under 2016 sålde
klubben cirka 140 fiskekort vilket
även innefattar medlemskap i
sportfiskeklubben.
Styrelsen har flera inplanerade
fiskepremiärer, varav två denna
vår och en under midsommartid.
Andra framtidsplaner är att starta
en kurs i att binda flugor och bjuda

in författaren Gunnar Westrin att
inspirera och föreläsa om flugfiske.
Klubben vill även kunna bjuda in
någon skolklass för att provfiska i
Tväråköltjärnen samt starta en
kurs i Orrbyns Byahus för utbildning till fiskebevakare som gäller
allt fiske längs Råne älvdal.

Medlemmar ur styrelsen för Årbyns Sportfiskeklubb, fr. vänster:
Sven-Olov Carlqvist, Elisabeth
Aspegren, Rolf Ledroth, Christer
Engman, Arne Sundberg (sittande
i mitten, klubbens ordförande)

Bygdens mackar är inga självspelande pianon

Gunnarsby- och Niemiselområdet är byborna lyckligt lottade med
två stycken automatstationer för
drivmedel. I Gunnarsbyn finns
Qstar som sköts av Kerstin Engström i Valvträsk och i Niemisel
finns Preem som sköts av Lars-Uno
Larsson i Forsnäs. De ser till att
pumparna och slangarna fungerar
och beställer all bränsle. I vardera
station flödar mellan 700.000 800.000 liter drivmedel per år.

Tilläggas bör att de båda drivmedelsbolagen erbjuder tankkort,
vilket är ett smidigt sätt för köparen att hålla koll på sin förbrukning
genom att en faktura skickas hem
med post eller via mejl.
Det är viktigt för en bygd att ha
tillgång till bränsle och desto viktigare att byborna kommer ihåg att
vara köptrogna. Om mackarna slår
igen så kan det bli ett dråpslag och
drabba bybor väldigt hårt. På

många platser blir det väldigt
många mil till närmaste tankställe
och det kostar en hel del pengar
att åka långt och tanka. Utan bensinmack uttunnas servicen och
bygden blir mindre attraktiv. Försvinner mackarna är risken stor att
också byns affärer läggs ned.

Kom ihåg att tanka lokalt!

Recept på senaps-och dragonmarinerad abborre
En rätt utöver det vanliga!
Blanda dijonsenap med gräddfil
och dragon. Smaka av med salt
och svartpeppar. Vänd abborrfiléerna i marinaden och låt dra i
ca 30 minuter. Stek filéerna gyllenbruna i smör tills de fått fin
färg. Servera med pressad potatis och en fräsch grönsallad.

Ingredienser (4 portioner):
1/2 dl dijonsenap
1 dl gräddfil
1 dl finstrimlad dragon eller
torkad (1 dl färsk strimlad
motsvarar 1 msk torkad)
salt och svartpeppar
4 abborrfiléer
smör till stekning
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Utställning av översiktsplan med tematiska tillägg

odens kommun har tagit fram
förslag till ny översiktsplan samt
tematiska tillägg för vindkraft och
landsbygdsutveckling i strandnära
läge. Förslagen har tidigare varit
ute på samråd och har bearbetats
utifrån de synpunkter som kommit
in. Nu presenteras de slutgiltiga
förslagen i en utställning som finns
tillgänglig fram till 30 april.
Utställningen och handlingarna
kommer att finnas tillgängliga på
stadshuset och stadsbiblioteket i
Boden, Boden Business Park i
Sävast, på servicepunkterna i Gunnarsbyn och Harads, samt på Bodens kommuns hemsida: http://
www.boden.se/aktuellaplaner

läge. LIS-planen syftar till att peka
ut områden längs sjöar och vattendrag i Bodens kommun där det ska
förekomma lättnader i strandskyddet. Genom en ändring i strandskyddslagstiftningen den 1 juli
2009 har ett nytt särskilt skäl för
strandskyddsdispens
tillkommit,
där en dispens kan beviljas om en
åtgärd eller anläggning bidrar till
att gynna landsbygdsutvecklingen.

En del av förslaget omfattar LIS,
landsbygdsutveckling i strandnära

I Bodens kommun har intresset för
ett strandnära boende ökat. Detta
har medfört att Bodens kommun,
genom tillämpning av denna
lagändring om strandskydd, har
pekat ut områden där dessa lättnader i strandskyddet kan nyttjas, så
kallade LIS-områden.
Strandskyddet finns för att långsiktigt bevara allemansrätten vid
vatten och för att skydda växter
och djur i strandområdet. Att
bygga är i allmänhet förbjudet
inom strandskyddat område. Det
generella strandskyddet gäller 100
meter upp på land och lika långt ut
i vattnet men i särskilt värdefulla
områden är strandskyddet utökat
till 300 meter.

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.
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Medborgarkontoret i Råneå fyller 20 år!

edborgarkontoret och Biblioteket i Råneå slog upp sina portar
sommaren 1997. Syftet var att
medborgaren på ett enkelt sätt
skulle få hjälp med samhällsvägledning och information. Samhället
har förändrats mycket på 20 år
men Medborgarkontoret och

Biblioteket har fortsatt att vara en
viktig mötesplats för invånare och
besökare i Råneå med omnejd.
- Just nu jobbar vi med att se över
och utveckla vår verksamhet. Vi vill
jobba för att öka medborgarnas
engagemang, stärka demokratin i

området och samverka mer med
andra för ökade möjligheter till
arbete och sysselsättning, säger
enhetschef Tanja Nilsson.
Medborgarkontoret har ett nära
samarbete med Råek i Gunnarsbyn.

20-årsjubileet kommer att firas med öppet hus den 10 juni och personalen på medborgarkontoret och biblioteket i
Råneå hoppas på stor uppslutning från bygden. Från vänster: Laura Purdy, Maria Paulsson, Lena Krååk, Tanja Nilsson och Marja-Leena Tallus Johansson.
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BYGDEFEST
I somras korades Gunnarsbyn till Årets by i Bodens kommun 2016. Motiveringen för att få priset:
”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.”

Med anledning av priset arrangeras en bygdefest utanför Gunnarsby Lanthandel!
Det kommer att bjudas på bubbel, mat, kaffe, tårta och uppträdande
Ettårsdagen av lanthandelns öppnande:

skärtorsdag 13 april kl. 15-17

Byar i samverkan

OMBUD FÖR:
Här finns
korv till
vårens
grillutflykter!
Mån-Tor
Fredag
Lördag
Söndag

10-18
10-19
10-14
Telefon
stängt 0924 200 23

Gymmet i Gunnarsbyn VT 2017
Gruppträningar:

Gympa & Tabata
söndagar kl. 19-20
Cirkelträning
måndagar kl. 10-11
Funktionell cirkelträning onsdagar kl. 18-19
Avgifter för träningskort:

År
1600 kr
Halvår
900 kr
Tre månader
500 kr
En månad
200 kr
Gruppträning (terminsvis) 500 kr

Fordonsservice
Rickard Lidberg

Träningskort
köpes dagtid
på Råek alt.
via bankgiro
340 - 2138

Överstbyn
Måndag - torsdag 7-16, fredag 7-14
Lunchstängt 11-12

070 526 43 26

Jenny Engström 070 696 60 79

Årbyns Sportfiskeklubb
VÅRPREMIÄRER:

Långsmalatjärn lördag 18 mars Start kl. 09.00
Tväråköltjärnen påskdagen 16 april Start kl. 10.00
Försäljning av korv, hamburgare,
kaffe och läsk till självkostnadspris
Fiskekort säljs på plats, kontant betalning

Välkommen säger
Årbyns Sportfiskeklubb!
Kontakt: Arne Sundberg 070 518 45 91
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Sommarvikarier sökes
inom personlig assistans
Arbetsplatsen är förlagd i Niemisel

Välkommen med din ansökan till
info@at1.se

Råneå Busstrafik AB

9

10

11

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
Våffelcafé
lördag 25 mars kl. 11-15

Niemisels
Bygdegårdsförening
Nationaldagen kl. 11-15

i Älvens hus

Försäljning av kaffe & gobit,
halstrad strömming på tunnbröd, nybakta mjukkakor
Vi hyr ut bygdegården
och bagarstugan

Årsmöte
tisdag 28 mars kl. 19
i Älvens hus
Varmt välkomna!
Kontakt: 070 519 98 51

Gymavgifter:
Engångskort
Månadskort
3-månaderskort
Halvårskort
Helårskort

50:200:500:800:1200:-

Har en förälder löst gymkort så
tränar ungdom upp till 18 år gratis.
Annars halva priset upp till 18 år.
Medlemskap i NAIK krävs:
Enskild 100kr, Familj 200kr
Bankgiro 175-1288
Swish 123 040 11 74
Kontakt:

Henrik Norberg 070 662 48 55
Oskar Niemi 072 206 81 82

Info: 070 362 02 17
Vedaklubben
Skoter & Fiske
Skoterns Dag

Gunnarsbyns SK
Håll utkik efter
kommande aktiviteter

Söndag 12 mars kl. 11-14

Besök oss gärna
på facebook!
ÅRSMÖTE

Niemisel AIK

Vedatjärn
Tävlingar, lotterier, hamburgare,
fisketävling för barn m.m.

Bokning 070 312 60 55

13 mars kl. 18.00
Bakiplan

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

Bjurådalens
Bygdegård i Forsnäs
Tors 16 mars kl. 18.30
Olle Andersson fördjupar oss i:
”Älgens fodersök o fortplantning”
Valborgsmässoafton
kl. 16.30-19.30
pizza - våreld - sång
Lör 10 juni kl. 11 - 14

LOPPIS fika, hamburgare
Boka bord: Sibylla 070 341 3850
Ons 14 juni kl. 18 (Kvarnåskolan)
Kulturutflykt till Skåpberget:
lämningar efter stenbrytningsepok

Hantverkarnas Träffpunkt
i Niemisel
Hantverk - Hembakt - Loppis

16 mars 19.00
Northern Indians
Folkmusik från Piteå

31 mars 19.00
Två systrar och
en begravning

25 mars

Stickcafé
tisdagar jämna veckor kl. 18

Våffelservering

30 april

Valborgsmässofirande

9 april 18.00

Vi finns på facebook!
Kontakt Mona 076 130 85 23

6 juni

Riksspelman
Daniel Wikslund
med band
Följ oss på facebook!

Nya öppettider:
onsdagar kl. 15-18
lördagar kl. 11-14

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

Nationaldagsfirande
Se lokala anslag
070 211 00 45

PRO Niemisel

Bli medlem - Ditt stöd är viktigt!

CAFÉ: varje torsdag kl. 13 .00
Årsmöte:

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

Fiskepremiär
Mittitjärn

Familjemiddagar
15 mars, 12 april, 17 maj
kl. 17.00-19.00

Kom med på våra
medlemsträffar
studiecirklar
resor m.m.

Vårmöte

Ring för information:
Leif Blomkvist 070 670 64 55
Britt-Marie Blomqvist 070 551 93 49

Niemisels
Fiskevårdsförening

Onsdag 8 mars kl. 15.00

Kom med i vår gemenskap och
sociala sammanhållning!

Vill Du stödja SIF?
Betala medlemskap till
bankgiro: 5879 - 6251
eller swish: 123 627 92 10
enskild 100kr / familj 200kr
Skriv fullständiga namn

Kontakt:
Dan Zakrisson 072 241 85 94
Erik Hansson 070 606 17 96
Följ vår grupp
på facebook!

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

PRO Gunnarsbyn

Sörbyns IF

lördag 25 mars
kl. 09.00

Onsdag 10 maj kl. 15.00

Gunnarsbyns
Byaförening
Priset för

Årets by i Bodens kommun 2016

tillägnas alla byar
i Gunnarsbyområdet

Välkommen på
BYGDEFEST!
skärtorsdag kl. 15-17

Vårpromenader startar i maj

utanför Gunnarsby Lanthandel

Studiecirklar - se hemsidan:

Info: Lennart Nilsson
070 362 02 17

www.pro.se/niemisel

Kontakt: 072 724 02 24

12

Bubbel, mat, kaffe, tårta
och uppträdande
Byar i samverkan

