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M ånga av mina barndomssom-
rar tillbringade jag i Fällträsk hos 
farmor och farfar. Somrar fyllda av 
sol och bad, hopp i höskullen och 
ridning på den stora hästen. Det 
var en härlig vistelse för ett barn. 
Mina första år bodde jag med mina 
föräldrar på samma gård som far-
mor och farfar. Min far från Fäll-
träsk och mor från Valvträsk. Den 
nära relationen till farmor och far-
far medförde att jag under min 
uppväxt återkom till byn varje jul-
lov, påsklov och sommarlov.  
 

Farmor var företagare och i Fäll-
träsk drev hon byns affär, posten 
och telefonväxeln. Hon hyrde ut 
bagarstugan och en annan gård till 
sommargäster. Parallellt med att 
hon var företagare och kvinna på 
landsbygden var hon även ansvarig 
för hemmet.  I mina unga år fanns 
ofta i mina tankar hur kvinnor hade 
det i jämförelse med männen i 
hemmet och på arbetet. Att jag 
själv blev företagare med ett utta-
lat intresse för jämställdhetsarbete 
har troligen sitt ursprung i min 
uppväxt.  
 

I Gunnarsbyn mötte jag kärleken i 
mitt liv, Leif Engström. Vi gifte oss 
och fick två barn, Daniel och Maria, 
båda mycket älskade. Maria, vår 
dotter, gick bort när hon var end-
ast 17 år. Hon fick cancer och in-
sjuknade och dog under ett som-
marlov. Det finns inga ord som kan 
beskriva den sorg och saknad jag 
kände när jag miste mitt barn. Den 
sorgen är bortom gråten. Jag 
kunde förundras över att mitt 
hjärta fortsatte att slå, att mina 
ben fortsatte att gå. Det är många 
år sedan Maria dog men saknaden 
och sorgen finns alltid där. Vissa 
dagar är den hanterbar, andra da-
gar tar den all min kraft. Jag vill 
berätta om denna händelse 
eftersom den fortfarande präglar 
mig.  
 

Jag, Leif och vår son Daniel står 
varandra nära och har genom åren 
arbetat sida vid sida. Idag har vi tre 
företag som vi driver i familjen. 
Kanske var det inspirationen från 
farmor som fick mig att så små-
ningom själv hamna i företagar-
branschen och starta företag. Att 
driva företag kräver specifika per-
sonliga egenskaper. Då jag hela 
tiden behöver utmaningar är ent-
reprenörskapet idealiskt eftersom 
det bidrar till ständig utveckling 
och förändring. Jag driver företaget 
AloVita AB där jag arbetar med 
personer med hälsa och ohälsa. Jag 
har en tanke om det är här mina 
gener från farmor kommer fram.  
Många säger att vi var lika till vårt 
sätt att vara; en person som arbe-
tar mycket, tar hand om andra, 
organiserar och planerar samt har 
en ödmjuk ådra.  
 

Förutom att driva företag har jag 
engagemang i olika uppdrag. Jag är 
ordförande för Business By Wo-
men i Luleå, för kvinnor som leder 
och driver företag, och jag leder 
Business By Women i Boden. Se-
dan är jag ordförande för Företa-
garna i Luleå, vice ordförande i 
Spira Mare 2020, ledamot i Råek 
och vice ordförande i LUS (Lokal 
Utveckling Sverige). För mig gör 
dessa många styrelseuppdrag att 
jag kan bära kunskap mellan de 
olika grupperna och länka samman 
dem till en helhet. I Sverige är det 
endast 30% kvinnor som leder/
driver företag. Jag vet av kvinnors 
berättelser att företagarklimatet 
för kvinnor kan vara både hårt och 
svårt. Dessutom är det alldeles för 
få kvinnor i näringslivets styrelser. 
Kvinnor behöver stöd av varandra 
och behöver samverkansmöjlighet-
er med män som driver företag.  
 

I och med att jag har många enga-
gemang så är mitt motto att arbe-
tet inte får inkräkta på familjelivet. 

Vid hemkomsten kan jag koppla 
bort mitt arbete och alla uppdrag 
utan att fastna i energikrävande 
tankar från dagens arbete. Min 
man Leif och jag arbetar en hel del 
inom samma områden, vilket inne-
bär att vi genom våra arbeten kan 
träffa varandra en del och resa 
tillsammans. Middagarna och de 
fina samtalen vi har med varandra 
på kvällarna och helgerna är så 
värdefulla och energiskapande.  
 

Min son Daniel och jag arbetar 
också tillsammans och mitt nya 
företag med trädgårdsrehabilite-
ring, som jag har med min kom-
panjon Marie Brunell, kommer att 
startas på Daniels gård på Holmen i 
Gunnarsbyn. Det är ett företag där 
vi ska arbeta med naturbaserad 
rehabilitering och rikta oss till per-
soner med ohälsa, långtidssjuk-
skrivna och långtidsarbetslösa.  
 

Det är av värde för mig att ha kon-
tinuerlig kontakt med min son och 
att äta våra söndagsmiddagar med 
Daniel och hans familj är min stora 
energikälla. Det är där jag tankar 
min kraft och energi. Ja, en företa-
gare måste få energi någonstans 
ifrån. Jag får min genom att träffa 
de personer jag älskar mest.  

Det viktiga i livet 
 

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 

Redaktör: Lisa Brusewitz 
 

Mejl: justnu@raek.nu 

 

Upplaga: ca 1000 exemplar utdelas 

gratis i Niemisel- och Gunnarsby-

området samt på  enstaka platser i 

Luleå, Råneå och Boden. 

 

Tryck: Lule Grafiska 

 

Utgivningsplan: 4 gånger/år  

(vår, sommar, höst, vinter) 

 

Nästa manusstopp:  

21 augusti 2017 

Ann-Louice Lövgren Engström 
driver företag och är aktiv i 
många nätverk. Kraft och energi 
hämtar hon från sina familje-
relationer. 
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 Råek kör hem  
dina matvaror  

  

 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 

  

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 Råek/Servicepunkten! Telefon 0924 213 59 

Fixar’n - i förebyggande syfte 

Exempel på saker Fixar’n 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. 

Exempel på saker Fixar’n inte hjälper till med: 
 

 Arbeten som kräver yrkeskunnig hantverkare, som 
EL och VVS. 

 

 Trädgårdsarbete och snöskottning. 
 

 Fönsterputsning. 
 

 Arbeten som normalt ingår i hemtjänst som till ex-
empel 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. 

Servicepunkten 
 

mån-tors 09.00-15.00 
 

fredag 09.00-12.00 
 

Stängt fredagar 23/6 - 18/8 

Återvinningsmarknaden 
 

måndag 14.00-17.00 
 

torsdag 12.00-15.00 

Återvinningscentralen 
 

måndag 10.00-19.00 
torsdag 07.00-16.00 
lördag 08.00-12.00  

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

 

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 Ring Råek:  0924 213 59 

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

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  

Om du vill skänka grejer och 
ÅVM är stängd kan du lämna 
utanför eller inne på Råek. 

 

 

Under semesterperioden är det Lage 
Mattsson, Gunnarsbyn, som tar emot 
dig på Återvinningscentralen. Andra 
arbetsuppgifter kopplade till Råek är 
bl.a. matutkörningar och fixartjänsten. 

Passa på att besöka ÅVM & ÅVC  

- också öppet till kl. 19.00 

 Altanfest på Råek 
 

Extra kvällsöppet på Servicepunkten  
 

Måndag 19 juni kl. 14.00 - 19.00 

Vi firar sommaren & grillar hamburgare till självkostnadspris  
 

Kaffe bjuder vi på!  

Sommarens semestervikarie 

Lösgöra hus! 
 

Flera familjer är intresserade av  

boende i Råne älvdalsbygden 
 

Vi måste hjälpas åt att få kontakt med  

fastighetsägarna till de hus som ingen bor i!  
 

Har Du tips om försäljning  

eller uthyrning av hus? 
 

Vet Du någon som vill  

köpa eller hyra? 
 

Tveka inte att kontakta Råek!  
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Älvskolan i Gunnarsbyn 

På Älvskolans Öppet Hus presenterades för 
tredje året i rad, i samarbete med  Kultursko-
lan i Boden, en fantastisk och färgsprakande 
musikal. I år hette den ”Prinsessan som inte 
kunde skratta”. Handling: Kungen har lovat 
att den som lyckas få prinsessan att brista ut 
i skratt får gifta sig med henne. Varken vitsar 
eller roliga trick verkar hjälpa men till slut är 
det den underfundige pojken Jöns som lyck-
as och som tack får bli del av kungafamiljen. 
Avslutningsvis spelades en imponerande bra 
gitarrlåt av Leo. Sedan serverade 3-5:an fika 
och i skolkorridoren fanns en presentation 
av alster som eleverna gjort under läsåret.  
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SMS till Råneå Busstrafik:  
070-608 67 14 

En buss kör från Gunnarsbyn via Niemisel till Råneå. 
Tanken är att sommarlediga ungdomar, som får färdas 
på egen hand, ska kunna träffa kompisar och besöka 
t.ex. Rånepoolen, biblioteket, idrottsplatsen m.m.  
 

Första turen är en kvällsbuss med anledning av  
fotbollsfestivalen Tiki Taka i Råneå onsdag 28 juni 

Med anledning av Migrationsverkets indragningar 
stängde asylboendet i Gunnarsbyn i maj och de asylsö-
kande flyttade till Boden. Detta har inneburit att försko-
lan och skolan har tappat barn, lanthandeln har tappat 
kunder och vänskapsband har påverkats. Flera bybor har 
engagerat sig i de nyanlända och hjälpt dem att integre-
ras i bygden genom exempelvis middagar, sång, dans, 
volleyboll, pimpelfiske och framför allt svenskträning. 
När det hastiga beskedet om stängningen kom, ordnade 
de asylsökande en avskedsfest för byborna med af-
ghansk middag och hjärtliga tal som tack för all hjälp-
samhet och omtanke. Bilden är från avskedsfesten med 
de som lämnade boendet sist, här tillsammans med 
Irene Blomqvist och Britta Berglund från Folkets Hus i 
Gunnarsbyn. Jenny Maya Edlund tar fotot. 

Stängt asylboende i Gunnarsbyn 

 

Sång och musik av eleverna 
i Gunnarsbyns kyrka 

 

Tårtkalas utanför församlingshemmet 
 

Välkommen! 

Älvskolans skolavslutning  

fredag 16 juni kl. 09.00 

 

Inflyttade i Sörbyn 
är Mia Öhrvall från 

Överäng och Linus 
Eskilsson med röt-

ter i Sörbyn. 

En vårvinterdag gjorde Gunnarsbyns förskola besök på Återvinningscentralen i Gunnarsbyn för att slänga sina sorte-
rade sopor. Sedan gick de till Återvinningsmarknaden och tittade på fina saker som finns till försäljning. 

Gunnarsbyns förskola 

Sommarlovsbuss till Råneå 

Avgång Gunnarsbyn (lanthandeln) 16.30 
Avgång Niemisel Preem  17.00 
Återresa Råneå busstation  21.00 

Övriga turer går tisdagar följande datum: 
 

4/7,   11/7,   18/7,   25/7,   1/8,   8/8 

Avgång Gunnarsbyn (lanthandeln) 11.00 
Avgång Niemisel Preem  11.30 
Återresa Råneå busstation  15.30 

Turen vänder sig till barn- och ungdomar. Plats på bussen bör 
bokas och bussen stannar längs vägen om efterfrågan finns.  

Luleå kommun och Bodens kommun gör i sommar 
en gemensam satsning på bygdens ungdomar.  

Välkommen 
till bygden! 
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Luleå kommun:  
 

L uleå kommun satsar resur-
ser via Luleå näringsliv på före-
tagande, jobb och tillväxt i Rå-
neå. Denna satsning i norra 
kommundelen saknar mot-
stycke sedan 1970-talets första 
hälft. Här finns en livskraft som 
Luleå kommun vill ta tillvara på 
och backa upp.  
 
Luleå kommun har i bred dialog 
med olika grupper tagit fram Vision 
Luleå 2050 och Luleå kommuns 
översiktsplan. Översiktsplanen be-
skriver hur kommunen vill ha det i 
framtiden och vad som behöver 
göras på vägen dit för att uppnå 
visionen. Ett led i det fortsatta ar-
betet är att ta fram olika utveckl-
ingsplaner i stadsdelar och i byar.  
 
Kommunstyrelsens utskott har 
utarbetat en utvecklingsplan för 
Råneå med omland och det är en 
fördjupning av översiktsplanen. 
Där fastställs hur Råneå utvecklas 
mot större ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet. Den om-
fattar främst Råneå tätort men 
eftersom Råneå fungerar som en 
samlande by så tar utvecklingspla-
nen även fasta på att det ska finnas 
god samhällsservice som de om-
kringliggande byarna ska kunna ta 
del av. Utvecklingsplanens syfte är 
att ge vägledning för samhällets 
utveckling samt för mark- och 
vattenanvändning. Enligt översikts-
planen ska också en utvecklings-
plan för Råne älv tas fram.  
 

I utvecklingsplanen framgår ett 
beslut om att bygga bostäder i Rå-
neå. En annan fråga som berör 
utvecklingsplanen är kvaliteten på 
dricksvattnet i Råneå. Kommunen 
tittar på hur vattenkvaliteten och 
trycket i ledningarna i Råneå kan 
förbättras. Problemen med kvali-
teten på vattnet handlar bland 
annat om att vattnet kan vara för 
varmt under vissa tider på året och 
att det kan vara missfärgat.  
 
Följande tolv punkter visar hur 
Luleå kommun utvecklar Råneå 
och omland de kommande åren:  
 

 Lulebo planerar bygga totalt 31 
lägenheter i Råneå, varav 19 av 
lägenheterna är tänkta till trygg-
hetsboende och 12 till hyresrät-
ter. 

 

 Lulebo investerar i omfattande 
renoveringar. Hyreslägenheter på 
Klinikvägen har upprustats, bl. a 
med inglasade balkonger.  

 

 Fortsatt stötta och underlätta för 
privata byggföretag som vill 
bygga och utveckla Råneå.  

 

 Gällande detaljplan ger plats för 
52-78 lägenheter i centrala lägen. 
Utöver det undersöks möjlighet 
till strandnära tomter.  

 

 I utvecklingsplanen fastställs hur 
mark och vatten används för att 
underlätta expansion av mark för 
såväl bostäder som för företag.  

 

 Luleå energi investerar i fortsatt 
underhåll och förstärkning av 
energinätet i Råneå och Råne 
älvdal. Det handlar om att isolera 
luftledningar eller gräva mark-
kabel för att minska risken för 
elavbrott.  

 

 Det investeras i ledningsnät och 
dricksvattenförsörjning i Råneå 
och de norra byarna. Arbete på-
går för skydd av Andträsket som 
vattentäkt.  

 

 Kommunen avser att se över sin 
administration. Kommunala arbe-
ten kan komma att flyttas till Rå-
neå om det är lämpligt ur verk-
samhetssynpunkt. 

 

 Kommunen har förstärkt sitt in-
tegrationsarbete i Råneå med 11 
nya tjänster vid ett boende för 
ensamkommande flyktingbarn.  

 

 Näringslivsutveckling i Råneå och 
Råne älvdal är prioriterat. Samar-
betet mellan Luleå och Boden 
kommun ska främja tillväxt längs 
älvdalen.  

 

 Kommunen eftersträvar att ut-
byggnaden av fiber/bredband 
sker i ökad takt i Råneå med om-
land. 

 

 750 000 kronor bygdemedel till 
en ny vågbrytare i Kängsö båt-
hamn.  

 

Ett färdigt förslag till utvecklings-
plan för Råneå finns och samråd 
har hållits. Nu blir det en period av 
granskning och utställning, innan 
ett beslut om utvecklingsplanen 
kan tas av kommunfullmäktige. En 
beslutad utvecklingsplan planeras 
till november 2017. 
 
Sedan början av året går en sen 
kvällsbuss från Luleå till Råneå. 
Beslutet, som kommer från ett 
medborgarförslag, är mycket upp-
skattat av både ungdomar och 
äldre. Det är många Råneåbor som 
vill kunna gå på ett arrangemang i 
Luleå och kanske passa på att gå på 
restaurang och ta sig ett glas vin i 
samband med det. Luleå kommun 
har sedan tidigare ett avtal med 
Länstrafiken och utökningen av 
trafiken är på prov under 2017 
genom denna satsning. När resul-
tatet utvärderats efter årets slut 
kommer det att framgå hur många 
som reser.  
 

 

Luleå kommun satsar på Råneå 

Kommunalråden Niklas Nordström 
och Yvonne Stålnacke med Michael 
Hansson från Lulebo visar skissen 
på 31 lägenheter som ska byggas 
på Skolvägen i Råneå. 

Råneå Medborgarkontor & Bibliotek 
 

Öppettider i sommar   
 

(1 maj– 31 aug) 
 

Måndag 09 - 19 
 

Tisdag 09 - 16 
 

Onsdag 09 - 16 
 

Torsdag 13 - 16 
 

Fredag 09 - 16 

Tfn: 0924-575 00, Västerlångvägen 2 i Råneå 

https://www.lulea.se/kommun--politik/hallbar-utveckling/vision-lulea-2050.html
https://www.lulea.se/kommun--politik/hallbar-utveckling/vision-lulea-2050.html
https://www.lulea.se/kommun--politik/hallbar-utveckling/vision-lulea-2050/oversiktsplan.html
https://www.lulea.se/kommun--politik/hallbar-utveckling/vision-lulea-2050/oversiktsplan.html
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U nder arbetet med att ta fram 
Utvecklingsplan Råneå har ett an-
tal medborgardialoger hållits. På 
ett samrådsmöte i maj hade med-
borgare möjlighet att se i vilken 
utsträckning deras synpunkter 
kommit med från den första dialo-
gen.  

 
Maritha Meethz, kommunfullmäk-
tiges ordförande, hälsade alla väl-
komna till samrådsmötet. Syftet 
med detta möte var att redovisa 
det förslag till utvecklingsplan som 
är framtaget och ge boende i Rå-
neå med kringliggande byar möjlig-
het att ge synpunkter på de olika 
förslagen i utvecklingsplanen. Ma-
ritha påminde om att det är viktigt 
att prioritera och att prioritera rätt 
då det handlar om omfattande 

kostnader. Barbro Müller, projekt-
ledare för utvecklingsplanen, re-
dogjorde för innehållet. Utveckl-
ingsplanen sträcker sig mellan 5-20 
år, vilket innebär att den inte kan 
vara så detaljerad. Planen beskri-
ver den långsiktiga utvecklingen av 
området. 
 

Bord i Råneskolans matsal var du-
kade med utdrag ur utvecklingspla-
nen samt kartor, där deltagarna 
fick välja vilka delområden de ville 
ge synpunkter på. Vid varje bord 
fanns minst en politiker som ledde 
samtalen och en tjänsteman som 
hjälpte till med att dokumentera 
det som sades.  
 

I utvecklingsplanen har avvägande 
mellan olika intressen gjorts och 
ansvar har fördelats och tidsatts. 

Eftersom utvecklingsplanen är en 
fördjupning av översiktsplanen 
bygger den på plan- och bygglagen. 
Därför har förslaget skickats till 
bland annat Länsstyrelsen, Trafik-
verket, Länstrafiken, Region Norr-
botten, polisen, grannkommuner, 
samtliga nämnder och bolag, om-
rådesgruppen i Råneå, samt lokala 
fastighetsägare till flerfamiljshus.  
 

Utvecklingsplan Råneå och de olika 
delarna som prioriteras finns att 
läsa på webben: 
www.lulea.se/utvecklingranea 

 
 

 

 

Samrådsmöte om Råneås utvecklingsplan  

 

Länstrafiken har från 13 januari 2017 utökat sin tidta-
bell för linje 223, Luleå - Bensbyn med en kvällstur från 
Luleå till Råneå via Hällbacken, Bensbyn och Persön. 
 

Kvällsbussen till Hällbacken, Bensbyn, Persön och Rå-
neå är på försök under hela 2017 och eventuell fort-
sättning kommer att utvärderas beroende på nyttjan-
degrad.  
 

Kvällsturen går fredagar och lördagar och avgår från 
Luleå busstation klockan 23.00.  
 

Länstrafikens ordinarie biljettpriser gäller. Du kan köpa 
din biljett i förköp på busstationen. Där kan du också 
ladda ditt busskort med resor eller Reskassa. Du kan 
även köpa din biljett ombord, via mobilen eller i vår 
webbshop (Obs! kontantfritt på bussen).  

Länstrafiken vill även påminna om möjligheten till de 
efterfrågestyrda linjerna 966 för Vitådalen och 967 för 
Råne älvdal, där speciellt den utmed Råne älvdal 
(Råneå - N Prästholm - Orrbyn - Niemiholmen - Niemi-
sel - Bjurå) tyvärr inte nyttjas.   
 

Turen är efterfrågestyrd och beställs senast klockan 
17.00 dagen före resdagen på telefon 0771-100 110.  
Länstrafikens enkelbiljettpris tillämpas.  
 

För fler hållplatser och tider: www.ltnbd.se/tidtabeller 
 

Välkommen ombord! 

Ny kvällstur till Råneå  

Samrådsmötet i Råneå samlade hundratalet människor 

http://www.lulea.se/utvecklingranea
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M ed anledning av priset Årets by/bygd i Bodens 
kommun 2016, som tilldelats Gunnarsbyn med om-
kringliggande byar, så tog Gunnarsbyns Byaförening 
initiativ till att arrangera en bygdefest för prispengarna. 
Festen planerades i samverkan med övriga byaföre-
ningar i Gunnarsbyområdet och som dag valdes skär-
torsdagen, ettårsdagen av Gunnarsby Lanthandels in-
vigning.  
 

Tack vare att människor från hela bygden har gått sam-
man och köpt medlemsinsatser i Gunnarsby Lanthan-
dels ekonomiska förening så har återuppståndelsen av 

Gunnarsbyns affär möjliggjorts, vilket var främsta orsa-
ken till utmärkelsen.  
 

Bygdefesten blev en uppfriskande start på påskhelgen. 
Över hundra personer slöt upp på parkeringen framför 
lanthandeln. Alla välkomnades med bubbeldricka och 
snittar. Trubaduren Jani Ruskanen intog altanscenen 
och spelade finsk tango. På stekgrillar förbereddes korv 
i pitabröd, en lång tårta bars fram på en lång bräda och 
kaffe serverades. Barnen fick godis från fiskdammen 
och heliumballonger. Gunnarsbyns Räddningstjänst 
visade en av sina bilar. Här är några mingelbilder. 

 

Stor uppslutning på bygdefesten 
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Först ut var Forsnäs, öster om Niemisel, som startade 
redan klockan 16.30. Bjurådalens Hembygdsförening 
serverade vedugnsbakad pizza i bagarstugan. Här ses 
styrelsen ute på gårdsplanen vid en av våreldarna. 

V alborgsmässoafton bjöd på snöblandat regn hela dagen men det hindrade inte bygdens folk från att samlas för 
att välkomna våren trots snöövertäckta brashögar. Här är glimtar från några av arrangemangen. 

Valborgsfirande på flera håll 

I Niemisel samlades bybor utanför Niemisels Livs för att i gemensamt fackeltåg gå till grusplanen och tillsammans 
tända brasan. För barnen fanns en tipsrunda och alla bjöds på festis och korv att grilla. 

I Sörbyn var Valborgsbrasan översnöad men det löstes 
med hjälp av en mindre variant. Vårsånger hördes från 
deltagarna som allt eftersom blev fler och fler.   

Inne i Sörbyns hembygdsgård såldes lotter och det ser-
verades kaffe, saft, hembakt fikabröd och tårta.  

I Sörbyn bjöds det även på trevlig musik från dragspel 
och munspel med spontana vokalister och  allsång.  
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I Överstbyn startade kvällen med skyttetävling, pilkast-
ning, gissa vikten på en lax och en stor godisburk. I bya-
gården serverades kaffe, tårta och varmkorv. Efter att 
den snötäckta brasan tänts så var det prisutdelning. 

I Valvträsk erbjöds ridning på ponnyn Lucky Luke. Här 
assisteras Signe Jacobsen Malm av Saga Rosengren.  

I Valvträsk arrangerades tävlingar, pilkastning och lotte-
rier. I byagården serverades fika och delades ut priser. 

I Norriåns bygdegård serverade Norriåns Intresseförening varmkorv, kaffe och tårta samt erbjöd både vuxenlotteri 
och barnlotteri. 

I Norriån uppträdde trubaduren Marlene Madde Lund-
berg, här tillsammans med döttrarna Felicia och Alicia. 

Brasan i Valvträsk. 

Kjell Larsson trivdes på Valborgsfirandet i Valvträsk. 
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F öretagarna Boden och Råek tog tillsammans ini-
tiativet och arrangerade i maj en after work för företa-
gare. På Restaurang Kallkällan i Sörbyn serverades en 
italiensk inspirerad buffé och deltagarna fick priset sub-
ventionerat med 100 kronor av arrangörerna.  
 

Kvällens inbjudna föreläsare var Tomas Blomster från 
Petterssons Charkuteri, en välkänd näringslivsprofil i 

Norrbotten som gått tillbaka till livet som egen företa-
gare, nu i korvbranschen.  

 

Bodens kommun representerades denna kväll av kom-
munalråd Inge Andersson som berättade om Bodens 
kommuns nya tillväxtprogram och hur det påverkar dig 
som företagare i Råne älvdal. 
 

 

Företagsafterwork i Sörbyn 

Rikard Mattson Företagarna Boden, Jenny Engström Råek och Inge 
Andersson Bodens kommun hälsade gästerna välkomna. 

Cirka femtio personer kom till Restaurang Kallkällan i Sörbyn för att 
närvara på afterwork för företagare. 

Tomas Blomster från    
Petterssons Charkuteri 
föreläste om livet som korv-
fabrikör, företagsamhet och 
Norrbottens potential att bli 
ännu starkare.  

Anna-Greta och Åke Selberg Nordcraft, Andreas Ek BDX och 
Niklas Wede Getronosan 

Anna-Stina Engström Anna-Stinas Friser-
salong och Jarl Engström, åkeriägare 

Palle Andersson 
Formsmedjan 

Ingrid Andersson Pewter of Sweden och 
Mats Andersson Renhornsknappen 

Irma Laitila Irka’s Tennsmycken och Marja-Leena 
Tallus Johansson Medborgarkontoret Råneå 

Jenny Frank Företagarna Norrbotten och 
Anna-Karin Andersson Give Competence 

Fredrik Broman Human Spectra/Aurora Safari Camp kom med nya grannar från 
Lassbyn. Hannah och Jeremias, längst fram, letar hus i bygden. 
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S ápmi som område är en unik blandning av otämjd 
natur och kulturarv. Här samexisterar sedan årtusen-
den gamla skogar, fjäll, glaciärer, fritt strömmande äl-
var och omfattande våtmarker med renflockar och sa-
mebyar. Sammansättningen av djur och växter är 
fortfarande till stor del intakt med oförändrade och 
fungerande ekosystem. Men även under sådana orörda 
förhållanden finns det hot, såsom klimatförändringar, 
gruvetableringar och ovarsamt skogsbruk. 

 

Rewilding Lapland är en stiftelse som har som mål att 
göra Sápmi till en vildare plats med mer utrymme för 
vilda djur, vildmark och naturliga processer så att det 
unika i naturen kvarstår och förlorade komponenter 
förs tillbaka. Det handlar om ett av Europas största, 
obrutna och kanske mest fantastiska naturområde med 
en enorm potential att locka fler besökare. Stiftelsen 
verkar för att främja en ekonomisk utveckling som be-
varar, inte föröder, områdets unika natur- och kultur-
värden.  
 

Rewilding Laplands arbetsområde är i dagsläget fram-
för allt de svenska delarna av Sápmi, vilket omfattar 
hela Norrbottens fjällkedja med Laponias fyra national-
parker i centrum, plus två nationalparker på den norska 
sidan, flera stora naturreservat samt Norrbottens älvar. 

 

En förbättring av dessa områdens framtida välfärd nås 
genom att initiera en dialog med lokalsamhällen, lokala 
företag och beslutsfattare och samarbeta med indivi-
der och organisationer som arbetar för en hållbar ut-
veckling. Rewilding Lapland arbetar bland annat med 
att samla in medel för de utvecklingsprojekt som stö-
der Sápmis natur och ordna seminarier och kurser för 
att öka förståelsen och kunskapen.  

Rewilding Lapland grundfinansieras av Svenska Post-
kodStiftelsen och är en del av grundorganisationen 
Rewilding Europe. Denna holländska stiftelse är ett 
naturskyddsinitiativ med siktet inställt på att visa hur 
ett vildare Europa kan skapa upplevelser för människor 
i kombination med nya utkomstmöjligheter för lokalbe-
folkningen och traktens företag. Rewilding Europe bil-
dades 2011 med visionen att välja tio olika områden i 
Europa där finansiering och utveckling av natur- och 
kulturprojekt behövs.  
 

Sedan juni 2016 är Håkan Landström VD och lednings-
ansvarig för Rewilding Lapland. Håkans uppgift är bland 
annat att utveckla och samordna olika aktiviteter, t.ex. 
återställandet av vattendrag, säkerställande av renens 
flyttningsvägar och naturbaserad turism men även inte-
grering av ekonomiska modeller kopplade till vild, oför-
störd natur och samisk kultur.  
 

- Rewilding Lapland är ett mycket viktigt initiativ som 
har kommit för att stanna. Arbetet sker sida vid sida 
med den samiska befolkningen, Länsstyrelsen i Norr-
botten, kommuner, skogsbruket, universitet, turistföre-
tag och lokala organisationer. Tillsammans arbetar vi 
för en mer hållbar framtid för både människa och na-
tur. Rewilding som modell är både smart och sund 
landsbygdsutveckling, säger Håkan Landström.  

Håkan har en passion för vilda djur och otämjd natur 
och tillbringar så mycket av sin lediga tid som möjligt 
utomhus. Rötterna är i Aktseberg i Piteälvdal och han 
har bott och arbetat i Norrbotten i hela sitt liv. Idag 
delas tiden mellan kontoret i Jokkmokk och Valvträsk. 
 

Håkan har en lång erfarenhet av landsbygdsutveckling, 
framförallt den som är kopplad till naturturism. Tillsam-
mans med en vän utvecklade och förvaltade han Nord-
Guide, en framgångsrik äventyrsresearrangör som spe-
cialiserat sig på vandring, paddling och andra utomhus-
aktiviteter. Håkan har även arbetat med världsarvet 
Laponia och bistod då bland annat med marknadsfö-
ring och utbildning av lokala guider. Därefter har han 
under många år arbetat för Hushållningssällskapet och 
varit inblandad i många olika internationella projekt. På 
Hushållningssällskapet fick han gedigen erfarenhet av 
att främja ekoturism och hållbar användning av natur-
resurser som skog, vatten och djurliv.  
 

E-post: hakan.landstrom@rewilding-lapland.com 
Telefon: 070 666 49 89 

Taigaskog i Kvikkjokk i världsarvet Laponia 

 

Rewilding Lapland återskapar Sápmis unika värden 

Stora Sjöfallets nationalpark i världsarvet Laponia 

Foto: Staffan Widstrand 

Foto: Staffan Widstrand 
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D egerselsbygdens Samfällighetsförening har nylig-
en haft sitt årsmöte. Jag vågar påstå att vi de senaste 
åren arbetat framgångsrikt med fiskevården. När det 
gäller laxfisket så är vi ledande i landet när det förvalt-
ningen av resursen. Det är till och med så att vi tillhör 
de ledande i Europa. Det är emellertid inte så att vi 
enbart tänker arbeta med laxen. Havsöringen, som 
också är en havsvandrande art, gynnas av de regler och 
åtgärder som vi gjort med hänsyn till laxen. På årsmö-
tet i början av månaden så framkom önskemål om att 
bredda fiskevårdsarbetet. Det är helt i linje med Sam-
fällighetsföreningens intentioner och långsiktiga inrikt-
ning. Vi har under några år haft ett stort fokus på laxfis-
ket. Det har fått utgöra grunden för att modernisera 
förvaltningen och de fiskeregler som gäller idag. Nu är 
vi i ett läge där vi genomför och planerar att genomföra 
åtgärder som vi hoppas kommer att gagna ännu fler 
som fiskar i älven. Det handlar bland annat om att vara 
med och iordningställa sjösättningsplatser. Det gör vi i 
samarbete med Råek, Gunnarsbyns IF och Bodens kom-
mun.  

Älven är känd för ett bra gäddfiske. Gäddan har länge 
setts som något ont och att det bara är att slå ihjäl 
fångade gäddor men denna fisk är en viktig art ur ett 
beståndsperspektiv. Inte minst stora gäddor är viktiga 
för balansen i ekosystemet. De äter små gäddor. Små 

gäddor äter yngel av de flesta fiskarter. Om det finns 
onormalt många smågäddor så kan det påverka be-
stånden av lax, öring, harr, gös, abborre med flera ar-
ter. Återutsätt därför de stora gäddor ni fångar. Det är 
fiskevård som vi alla kan bidra till. Vi är därför positivt 
inställda till att sponsra gäddfisketävlingar i älvdalen. 
Men, det finns ett viktigt men, då måste tävlingen vara 
Catch & Release. Som sagt stora gäddor är viktiga för 
balansen i ekosystemet. 

Öringen är helt fredad på vårt kortfiskeområde. Det 
innebär att det är Catch & Release som gäller. Vi driver 
tillsammans med Rewilding Lapland ett projekt som 
syftar till att förbättra öringens möjligheter i Abra-
hamsån. Rewilding Lapland är en stiftelse som satsar på 
projekt vars syfte är att värna hotade arter och fauna 
ibland annat delar av Råne älvdal. Projekt Abrahamsån 
inleddes under förra året med praktiska insatser i ån. 
Företaget Fiskmiljö från Nilivaara har ansvaret för de 
praktiska insatserna. De har gjort en inventering av ån 
under förra sommaren. Ett antal lekplatser är också 
iordningställda. I planeringen så återstår några aktivite-
ter som ska genomföras.  
 

Avslutningsvis så vill vi åter lyfta fram att Havs- och 
Vattenmyndigheten måste fortsätta med de senaste 
årens strama kvoter för kustfisket. Men det kommer 
tyvärr inte att vara tillräckligt. Det så kallade husbe-
hovsfisket på enskild rätt måste bort. Husbehovsfisket 
räknas inte in i kvoten. Det är mycket märkligt då det 
idag får bedrivas med samma redskap som yrkesfisket. 
Det är inte ens förenat med någon rapporteringsskyl-
dighet. I skrivande stund återstår knappt två veckor till 
årets laxfiskepremiär. Vi kanske syns vid älven. Varmt 
välkomna. 
 

Urban Sandberg, Ordförande DBSF 

Foto: Urban Sandberg 

 
Reflexioner inför laxfiskesäsongen 2017 i Råneälven 

Foto: Urban Sandberg 
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H illevi Sandström driver livsme-
delsbutiken i Niemisel. Hon är född 
och uppvuxen i Niemisel och efter 
några år i Luleå och Boden så åter-
vände hon till hembygden. Efter 
många år av pendling så sadlade 
Hillevi om från sjuksköterska på 
Sunderby Sjukhus till egen företa-
gare 2005. Niemisels Livs hade då 
varit stängt i ett halvår och Hillevis 
beslut att köpa fastigheten och 
starta upp butiken på nytt välkom-
nades glatt av Niemiselbygden. 
Hon var novis inom handel men 
lärde sig snabbt vad det innebär 
att vara butiksägare, mycket tack 
vare tips och råd från tidigare ica-
handlaren. 
 

Hej Hillevi, vad betyder sommar-
tiden för dig? 
- Sommaren är min bästa tid! Det 
är mera folk i farten och flera som-
margäster. Ju varmare sommar, 
desto bättre för oss småhandlare. 
Det är fler som handlar i närområ-
det. Det roliga börjar redan vid 
påsk, stadsborna tinar fram och 
det eldas i stugorna och blomlan-
den skottas fram. 

Hur laddar du inför sommarsä-
songen? 
- Jag börjar ladda redan i maj då 
vårsäsongen börjar. Jag beställer 
hem flera pallar med plantjord och 
gödseljord. Jag beställer även en 
massa vårblommor. Penséer har 
jag sålt flera hundra. Jag fyller  
även upp lagret med sommargrejer 
som myggdödare, myggmedel, kol, 
briketter, tändvätska, slangkopp-
lingar, hopprep, darttavlor, fot-
bollar, vattenpistoler, badmin-
tonracket, fiskeutrustning, fjärils-
håvar och mycket annat. Fjärilshå-
var är förövrigt användbara till att 
håva upp skräp från badtunnan 
eller poolen.   
 

Vad gör du helst på fritiden? 
- Som egen företagare är min fritid 
begränsad men en ledig sommar-
dag gräver jag gärna i mitt träd-
gårdsland eller umgås med barn 
och barnbarn. 
 

Har du någon anställd? 
- I början var jag helt själv men när 
jag började få snurr på rörelsen så 
anställde jag Åsa på 75%. På som-

rarna brukar jag anställa en ung-
domsjobbare. Åsas anställning 
innebär att jag tre dagar per vecka 
får tid till allt det andra som måste 
göras; varubeställningar från olika 
leverantörer, bokföring, momsregi-
strering, löneutbetalningar etc. Jag 
har ensam huvudansvaret för buti-
ken och fastigheten och är den 
som måste se till att allt fungerar 
som det ska med avlopp, kylan-
läggningar, sophämtning, renove-
ringsbehov  m.m. 
 

Har du någon hälsning till dina 
kunder? 
- Kom och besök butiken för att 
veta vad som finns. Jag har det 
mesta och vid efterfrågan kan jag 
beställa hem. Välkommen och glad 
sommar! 

 

Mån-Tor 10.00-18.00 
Fredag 10.00-19.00 
Lördag 10.00-14.00 
Söndag stängt 

Telefon 0924-200 23 Midsommarafton:  10-14 

Midsommardagen:  stängt 

 

 Just Nu! ringde Niemisels Livs 
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Sommarens öppettider:  
 

24 juni - 27 augusti 
 

tisdag - söndag  kl. 12-17 
 

stängt måndagar 
 

Utöver ovan har vi även helgöppet (kl. 12-17) följande datum: 

Lör 10 juni  

Sön 11 juni 

Lör 17 juni 

Sön 18 juni 

Lör 9 sep 

Sön 10 sep 

    070-243 35 27                         073-066 51 76                      www.nestorscafe.se  

 
 

 

Kaffe med hembakat bröd 
Laxsmörgås 

Godis och glass 
 

Här kan du även köpa mycket fint 
hantverk från ortens hantverkare 

Vi öppnar midsommardagen  
med jordgubbstårta och kaffe 

 

Öppet 24 juni - 7 augusti 
Alla dagar 10 - 18 

 

Folkets Hus 
Bjurå 

 

Tennbroderi - Smyckeskurser 
 

Slöjdmaterialförsäljning främst för smyckestillverkning  
 

Mer info. se tennsmycken.se 
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 Råneå Busstrafik AB 

 

 

 
 

 
 

Fordonsservice  
Rickard Lidberg 

Överstbyn 
 

Måndag - torsdag 7-16, fredag 7-14 
 

Lunchstängt 11-12 
 

070 526 43 26 
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DAW THAIMAT 

  

Tisdag - söndag  kl. 11.00 - 19.00          Vid lanthandeln i Gunnarsbyn             
 

För beställning ring: 070 - 307 62 02            Swish: 123 150 82 17   

 

1 Paneng Gai 65:-  
 kyckling, bambuskott, kokosmjölk, limeblad, röd curry, ris 

 

2 Geng Keaw Wan  65:- 
 kyckling, kokosmjölk, bambuskott, grön curry, thaibasilika, ris 
 

3 Tom Ka Gai  65:-  
 kyckling, champinjoner, kokosmjölk, koriander, galanka, ris 

 

4 Pad Pio Wan  65:- 
 kyckling, gurka, tomat, ananas, sötsursås, ris 
 

5 Gai Chup Peng Tod  65: 
 friterad kyckling, sweet chilisås, ris    
 

6 Moo Chup Peng Tod  65:- 
 friterad fläskkarré, sweet chilisås, ris 
 

7 Gai Steak  65:-  
 kycklingspett, jordnötssås, ris     

 

8 Po Pia  65:- 
 vårrullar, sweet chilisås, ris    
 

9 Gung Chup Peng Tod  65:-  
 friterade räkor, sweet chilisås, ris 

10  Kao Pad  65:-  
  kyckling/fläskfilé, grönsaker, ägg, lök, vitlök, wokat ris  
 

11  Pad Thai  65:- 
  kyckling/fläskfilé, wokade risnudlar, grönsaker, ägg, vitlök,  
  jordnötter 
 

12  Pad Sen Kai  65:- 
  kyckling/fläskfilé, grönsaker, cashewnötter, wokade äggnudlar 
 

13  Skrovmål  65:-  
  90 g ostburgare, lök, dressing, sallad, pommes frites  

 

14  Kebabtallrik  65:- 

  med pommes frites, dressing, lök, sallad   
 

15  Schnitzel  65:- 
  med pommes frites, persiljesmör, beasås, sallad 

 

  Vårrullar nötfärs/veg  10:- 
 
  Dricka  12:- 
  
  Extra sås/dressing  10:- 
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Vedaklubben 
Skoter & Fiske 
Fiskepremiär  

Vedatjärn 
Midsommarafton 

kl. 09.00       
Fiskekort säljes vid tjärn 

 

VÄLKOMMEN! 
 

Info: Tommy Ekh 0924 - 212 16 
 

Vi finns på facebook! 

Niemisels 
Intresseförening 

Tårtcafé 
 

Fruntimmersveckan 
 

18-24 juli  
 

kl. 18-21  
 

i Älvens Hus 
 

Olika tårtor varje kväll 
 

Välkommen! 
 

Kontakt: Ulrika Ek  070 519 98 51 

 Hantverkarnas Träffpunkt  
i Niemisel 

 

Hantverk - Hembakt - Loppis 
 

Öppettider: 
 

onsdagar kl. 15-18 
lördagar kl. 11-14 

 

Öppettider under sommaren 
kolla facebook/anslag  
eller kontakta Mona  

076 130 85 23 

 

 PRO Niemisel 
 

Boule: Torsdagar kl. 18 
Kvarnåskolans skolgård 

 

Promenad: Tisdagar kl. 10 
Samling utanför Pro-lokalen 

 

Sommarens resa: i juni 
datum & resmål, se hemsida 

www.pro.se/niemisel 
 

Familjemiddag: 
Onsdag 9 augusti kl. 17-19 

 

Höstmöte & Surströmming: 
Onsdag 30 augusti kl. 15 

 

Kontakt: 072 724 02 24 

 

 

  Gunnarsbyns SK 

 

Samla vännerna för storbak!   

Bagarstugan är öppen för bokning 
 

Pris: 100 kr/dygn. Egen ved medtages 

 
 

 
 

Bokning 070 312 60 55 

 Sörbyns IF 
 

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 

Niemisel AIK 
Gymavgifter:  
 

Engångskort   50:- 
Månadskort 200:- 
3-månaderskort 500:- 
Halvårskort 800:- 
Helårskort                 1200:- 

Lantmuseum, loppis,  
cafékvällar, cirkelstudier   

 

Uthyrning av lokal & tvättmaskin 
 

Midsommarfirande 
 

Badkiosken i Sörbyn 
 

Se lokala anslag 
 

Vi önskar er  

en trevlig sommar! 
 

www.sorbyn-sundsnas.se  
 

tfn 070 - 660 11 47 

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: 
Leif Blomkvist 070 670 64 55  

Britt-Marie Blomqvist 070 551 93 49 

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 

Gunnarsbyns  
Byaförening 

Överstbyns Byaförening 
 

Vi hyr ut vår fina byagård till 
alla slags evenemang: 

 

kalas, bröllop, dop, årsmöten 
 

Tillgång till ljudanläggning 
 

Även övernattnings-
möjligheter finns! 

 

Info & bokning: 073 - 066 51 76 
 

www.overstbyn.se 

Följ vår grupp 
på facebook! 

Håll utkik efter  
kommande aktiviteter 

 

BRÄNNBOLLSYRA 

& 
MEDLEMSPUB 

 

8 JULI 
 

Besök oss gärna på facebook! 

Medlemsavgift 2017: 
 

50:- enskild 
150:- familj 

  

PG 482380-3 
 

Ange namn 

 

 

 

Lokalproducerat  
Rättvisemärkt 

Ekologiskt  
 

Lördag 9 september 
 

Kl. 11-15 
 

Vi välkomnar lokala odlare! 
 

Marknadens idé är att få lokala 
odlare att odla mer 

 

Kontakt: 070 - 211 00 45 
 

Följ oss på facebook! 

Info & bokning: 0924 - 211 97 

Missa inte  
vårt arrangemang i juli,  

se kommande annonsering! 

 

Niemisels 
Bygdegårdsförening 

 

Torsdag 17 augusti  
kl 16-19 

 

Kom och ät surströmming! 
Kaffe & kaka 

 

Vi hyr ut bygdegården  
och bagarstugan 

 

Info: 070-362 02 17 

 Niemisels  

Fiskevårdsförening 
 

Fiskepremiär Mittitjärn 
  

Midsommardagen 
 

kl. 19.00 
 

Fiskekort säljes vid tjärn 
 

Kräftfiske  
 

10-11-12 augusti 
 

kl. 17.00 - 23.00 
 

 Info: Lennart Nilsson 
070-362 02 17 

 Bjurådalens 
Bygdegård i Forsnäs 

 

Lör 19 aug Forsnäs kapell: 
Gudstjänst och öppnande av Hus-

hållningssällskapets mässa 
 

Lör-sön 19-20 aug kl. 11-16 
Mat- & hantverksmässa med  

Hushållningssällskapet  
 

Höstkultur:  
Karin Thorell med otroliga  

natur och fågelbilder 

 

Kolla affischeringar 
 

Frågor: Sibylla 070-341 38 50 
 

Hyra bygdegård/bagarstuga:  
 

Monica 070-651 50 08 


