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Bevingade juveler fotograferade i Niemisel, Råne älvdal. Foto: Leif Olsson
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I Råne älvdal var alla guldställen upptagna

ag har två speciella minnen som
jag upplevt i Råne älvdal, båda härliga fast på olika sätt och framför
allt det andra tillfället skrattar jag
gott åt i efter hand. Det första tillfället var när jag och min son som
var tio år paddlade med kanot i
Råneälven. Vi började turen någonstans ovanför Gunnarsbyn och
avlutade i höjd med Niemisel. Det
var en lagom lång tur som innehöll
en övernattning på en knabbe
ovanför älven. Det var försommartid, varmt väder och ljust hela
natten. Att uppleva Råne älvdal i
en kanot tillsammans med sonen
var en minnesrik och trevlig upplevelse.
Det andra upplevelsen jag har är
en midsommarafton som inte blev
som vi i familjen tänkt oss. Det är
cirka tio år sedan, jag och min fru
hade haft det ganska intensivt i
våra jobb och inte hunnit tänka så
mycket på att midsommarafton var
i antågande. Vi kände båda två att
vi bara ville vara tillsammans med
våra två barn och fokusera på relationen med dem. Dagen innan
midsommarafton hade vi fortfarande inte bestämt vad vi ville
göra. Jag kom med idén att vi
skulle ta tältet, packa ner sovsäckar och handla lite mat på vägen
och åka ut någonstans i naturen
för att campa. Idén köptes av övriga familjen.
Midsommaraftons morgon packade vi in sakerna i bilen, lämnade
Sunderbyn, åkte och handlade lite
midsommarmat att ha med på
turen. Vi hade bestämt oss för att
åka till Stora Stensträskets
fiskecamp. Muntra miner i bilen,
det skulle bli en trevlig campingtur
i Råne älvdal. Efter någon dryg
timma kom vi fram till Stensträsket
och när vi närmade oss campingen
hade klockan hunnit bli efter

lunchtid och det hade blivit allt
tystare i bilen. Vi såg rader av husvagnar och många glada människor
som satt utanför. Vi upplevde det
som en invasion för det var folk
överallt. Det var inte så vi sett vår
midsommarafton framför oss. Vi
hade tänkt sätta upp vårt tält vid
sjöns kant, vara helt ensamma och
bara vara vi. Därför stannade vi
aldrig bilen utan bara svängde runt
framför husvagnarna och körde
vidare, vi skulle hitta en annan
plats i Råne älvdal att campa på.
Längs älven finns många fina iordningställda platser för att rasta,
göra upp en eld och slå upp ett
tält, det visste vi. Vi började köra
igen för att hitta den där lugna
platsen där vi skulle vara helt ensamma och bara vara. Jag kommer
inte ihåg alla platser som vi stannade vid längs älven men det var
många. Vi letade i Gunnarsbyn, vi
letade i Niemisel, vi letade i Prästholm, vi letade i Råneå, vi kom ut
till kusten och letade i Kängsön och
Mjöfjärden, inget tycktes passa
oss. Antingen så var det redan någon annan som intagit platsen eller
så var det inte så bra ställe för
camping. Det hade nog också betydelse att humöret hos oss alla inte
var på topp, vi blev mer och mer
kritiska ju längre vi körde.
Paniken började komma, midsommarafton och vi sitter i en bil och
letar ett ställe att campa på, hungriga var vi också. Vi kunde inte ge
upp, tänkte jag, vi ska hitta ett
ställe som bara är ”vårat”. Vi lämnade Råneå och körde mot Luleå,
en sväng ut mot Furufjärden, inget
som passade, en sväng till Brändön, där var fullt midsommarfirande och passade inte. Sista försöket gjorde vi i Bensbyn, då gav vi
upp. Vi stannade till i en p-ficka
och var helt uppgivna. Vad gör vi

nu? Där kunde vi inte stå så vi
körde hemåt igen, till Sunderbyn.
Vi kom hem, tog all vår packning
från bilen. Satte upp tältet på gräsmattan, la in sovsäckarna och lagade middagsmat utanför tältet på
Trangiaköket. Vi hade en lugn och
skön midsommarafton i tältet, spelade spel, pratade och bara var,
hemma i vår trädgård. Numera
behöver vi inte fundera på var vi
hittar vår lugna, natursköna och
vattennära plats för att fira midsommar. Vi är nu ägare av en stuga
i Kalix älvdal, närmare bestämt i
Morjärv.
Själv bor och verkar jag i en tredje
älvdal, i Luleå älvdal. Jag är uppvuxen i Gammelstad, bor i Södra
Sunderbyn och jobbar i Bodens
kommun som skolchef. I min roll
som skolchef arbetar jag för att de
bästa förutsättningarna ska finnas
för alla barn och elever i Bodens
förskolor och skolor, så att de kan
nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, känna sig trygga,
ha en god hälsa och utvecklas socialt tillsammans med andra i samhällsbyggandet.

Magnus Åkerlund, skolchef i Bodens kommun

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

Redaktör: Lisa Brusewitz

Tryck: Lule Grafiska

Mejl: justnu@raek.nu

Adress: Hallonvägen 15, 961 97
Gunnarsbyn

Upplaga: ca 1100 ex. delas ut i
byarna kring Niemisel och Gunnarsbyn, på affärerna samt på platser i
Luleå, Råneå och Boden.

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

Telefon: 0924 213 59
Hemsida: www.raek.nu
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Nästa manusstopp:
13 augusti 2018

Servicepunkten
mån-tors
fredag

Återvinningsmarknaden

Återvinningscentralen

10.00-19.00
09.00-15.00 måndag
14.00-17.00 måndag
07.00-16.00
09.00-12.00 torsdag
12.00-15.00 torsdag
lördag (juni-aug) 10.00-12.00 lördag (maj-sep) 08.00-12.00
Om du vill skänka grejer och
ÅVM är stängd kan du lämna
utanför eller inne på Råek.

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

Vad är Råek?
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.

Råek samarbetar med föreningar, företag och organisationer efter hela älvdalen vilken sträcker sig från
Gällivare i norr till Luleå i söder. I området där Råek
bedriver service, vilket omfattar byarna runt Gunnarsbyn och Niemisel, finns cirka 1000 invånare. Dessa nås
via e-post, sociala medier, traditionell postdistribution
samt via denna bygdetidning.

Råek är en medlemsägd ekonomisk förening där privatpersoner, företag och föreningar i Råne älvdalsområdet är ägare. Det gör organisationen unik med ett
brett nätverk och många kontakter både inom förenings- och näringslivet.

Ju fler medlemmar vi är, desto tyngre väger våra
argument för utveckling av landsbygdens service.

Råek har utvecklats till ett samhällsservicekontor och
utför uppdrag åt kommun, företag, föreningar och
privatpersoner. Råek arbetar med näringslivsfrågor
och utvecklar nya arbetssätt för företagare och medborgare för att förenkla inflyttning till området. Råek
ingår även olika avtal som främjar landsbygdsutvecklingen i Råne älvdal och samordnar samt driver olika
projekt.

Vi har en blygsam engångsavgift
Företag/förening: 1000 kr
Privatperson:
100 kr
Bankgiro: 5553 – 4382
Kom ihåg att ange namn och adress
så skickar vi medlemsbevis till Dig!

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

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 Råek/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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Miljövecka i Råne älvdal

åne älvdals miljögrupp består av representanter
från Råek, Älvskolan och svenska kyrkan i Gunnarsbyn
och arbetar för att skapa mötesplatser med tematiska
inslag runt miljötänkande och öka medvetande och
engagemang hos områdets befolkning när det gäller
miljö och hållbart samhälle. Sedan ett par år arrangerar
miljögruppen en miljövecka i maj med olika evenemang runt om i bygden.

Saga Bio gav möjlighet att se uppföljaren till dokumentären med Al Gore och hans kamp inom klimatpolitik.
På Återvinningscentralen i Gunnarsbyn erbjöds odling
av sockerärtor. I Församlingshemmet i Gunnarsbyn
ordnades en odlingsinspirationskväll där man kunde få
tips av de erfarna odlarna Eva Lundborg och Svante
Öberg.
Den årliga skol- och församlingsresan, när Älvskolan
och andra intresserade ur församlingen gör en gemensam utflykt, gick detta år till den lärande lekmiljön i
Teknikens Hus i Luleå. Eleverna fick i början uppgifter
att lösa men även mycket utrymme att testa och upptäcka på egen hand. Som besökare har du bland annat
möjlighet att leka med vatten, sand och luft, tillverka
eget papper i pappersmaskinen och lista ut vilket djurspår och vilket djurbajs som hör till vilket djur. Mona i
Älvskolans skolrestaurang hade förberett pastasallad
till lunch och Kenneth från Råek körde bussen. Nedan
är bilder från den lyckade resan.

Miljöveckan inleddes med kläd- och växtbytardag i
PRO-lokalen i Niemisel. Arrangör var Niemisels Intresseförening. I Gunnarsbyns Folkets Hus fanns en utställning om odling med tankar om maten vi äter, hur den
odlas idag och visioner om framtidens odling.
Kvällstid hölls två olika paneldebatter, varav den ena
handlade om skogen som industrinäring (representerad av Mats Nilsson, Billerud Korsnäs) och som turistnäring (representerad av Fredrik Broman, Aurora Safari
Camp). Den andra paneldebatten hade fokus på miljö–
och landsbygdspolitik med inbjudna politiska partier.
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Hälsningar från Gunnarsbyns förskola
Skolavslutning
på Älvskolan
Torsdag 14 juni kl. 18.00
Sång och musik av eleverna
i Gunnarsbyns kyrka
Tårta utanför församlingshemmet
Barnen har jobbat med bokstäver på
samlingen genom att måla bokstäver,
träna på vad de heter och hur de låter.

Sitta ute i solen och
rita är roligt tycker
Meja Mårtensson.

Välkommen!

Jeremias Kinnunen och Hannah Levy hyr sedan ett år
ett hus i Lassbyn. De trivs väldigt bra i bygden och
söker nu efter ett eget hus att köpa. De drömmer om
att ha ett nätverk utav skogsbilvägar runt huset så att
de kan träna sina hundar direkt från gården. Huset
får gärna ligga på en mer avlägsen plats än inne i byarna och ansluta till en sjö eller liknande men behöver inte ha indragen el eller vatten.
Den 7 februari föddes Nikki. Här med mamma Liza
Löfgren, pappa Niklas Wede och lillebror Rio. Familjen
bor i Brännheden, Överstbyn.

Känner du till ett ledigt hus eller stuga,
kontakta Jeremias och Hannah!
Telefon: 076 84 70 823

Lördag 4 augusti kl. 11-14
Plats: skolgården i Niemisel

En dag fylld med massor av aktiviteter
för både liten och stor!
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Avancerad precisionsfällning på hög nivå

immy Henriksson bor i Gunnarsbyn och arbetar som professionell
trädfällare. Han har en egen firma,
JH Skogsvård Trädfällning, som han
driver parallellt med en anställning
som ambulanssjukvårdare i Gällivare.

Idag har Jimmy motorsågsbehörighet ABCD. Förutom behörighet i
avancerad sektionsfällning, vilket
innebär klättring och att trädet
plockas ned i bitar, kan han även ta
hand om träd som ligger på elledningar.

Skogen har alltid varit ett naturligt
inslag i Jimmys liv. Han är uppvuxen i Borås, där hans pappa äger
skogsfastighet och hans bror har
skogsentreprenad. Jimmy har bakgrund inom försvaret, där han tog
motorsågskörkort och som officer
utbildade soldater i fältarbeten och
trädfällning. En tillgång i trädfällningsarbetet är att Försvarsmakten
har liknande synsätt angående
kommandon och högt säkerhetstänk.

För att kunna ta sig an svåra uppdrag tar han hjälp av sin kollega
Andreas Palmgren, som också driver eget företag, Palmgren Trädfällning. Tillsammans åker de och rekar de beställda jobben och planerar fällningarna noga för att kalkylera och minimera riskerna. De är
verksamma i hela Norrbotten och
erbjuder allt från röjning med röjsåg och stubbfräsning till avancerad trädfällning i trånga utrymmen
med lutande, döda eller skadade
träd. De har även möjlighet att manuellt upparbeta stormfälld skog.
Förutom ett stort antal motorsågar, avancerad trädklätterutrustning och vinsch har de även en
flismaskin. Den kan förvandla grenar, ris och sly efter trädfällning till
flis på plats för smidig borttransport eller, om så önskas, lämnas
kvar åt kunden. Fliset är utmärkt
som marktäckare i trädgården,
stötdämpande under gungor och
lekplatser eller underlag på ridbanor.
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Mårdsel - en liten by med stor gemenskap

årdsel ligger vackert belägen
längs Råneälven fyra mil norr om
Gunnarsbyn och är Gällivare kommuns äldsta by. Här bor i dagsläget
endast åtta personer men besöken
är frekventa av engagerade fritidsbor och friluftsintresserade familjemedlemmar och vänner, framför
allt på vintern. Området runt
Mårdsel är mycket uppskattat av
skoteråkare på grund av sina fina
skoterleder.
Sammanhållningen
och gemenskapen är bra och alla
ställer upp och bidrar med det de
kan när något ska ordnas och arrangeras.
Monica Silverplats och Mats Skytt
har tillbringat mycket tid i Mårdsel
sedan 80-talet, då de fick nys om
ett hus som var till salu. Till en början hyrde de huset och åkte dit
vintertid för att köra skoter. Därefter gjorde de slag i saken och
flyttade dit permanent och bodde i
sex år. Den yngste hemmavarande
sonen Kristoffer började på skolan i
Harads. Monica fick en lärartjänst
på samma skola och pendlade tillsammans med sin son. När det var
dags för sonen att börja gymnasiet
var alternativet för honom att
pendla till en gymnasieskola i Gällivare. Då valde familjen att istället
flytta tillbaka till Boden och återgå
till att ha Mårdsel som fritidstillhåll.

Monica Silverplats och Mats Skytt
Idag har de tre utflugna barn och
sju barnbarn. Monica arbetar som
rektor på Björknäsgymnasiet för
fordonsprogrammen och Mats
arbetar som huvudskyddsombud
på Migrationsverket. Så ofta de har
möjlighet tillbringar de sin tid i
Mårdsel och när deras barn med
respektive familjer kommer och
hälsar på blir det fullt i huset. Då
flyttar Monica och Mats ut till husbilen.

Efter flera år i Boden och annalkande pensionering planerar Monica och Mats att flytta tillbaka till
Mårdsel. Där känner de sig hemma
och kan njuta av sitt skoterintresse.
Monica, född i Gällivare, är uppvuxen med skoter, medan Mats,
uppvuxen i Boden, har fått sitt skoterintresse väckt genom Monica.
När de första gången kom till byn
hette orten Mårdudden men bytte
under resans gång till Mårdsel,
vilket den tidigare hetat. Anledningen till att byn från första början bytte till Mårdudden var att det
finns en plats i Västerbotten som
heter Mårdsele, vilket skapade
förvirring hos posten. Detta var
före postnumrens införskaffande.
Därefter drev några bybor igenom
att byta tillbaka till Mårdsel, vilket
skedde runt 1992. Både Monica
och Mats började tidigt att engagera sig i byn och startade Mårduddens skoterförening (bildad före
namnbytet) och Mårdsels hembygdsförening (bildad efter namnbytet).
De fick tillåtelse av kommunen att
använda den nedlagda skolan till
verksamheterna. Lokalen kallas
Träffpunkten och drivs idag av
hembygdsföreningen. Träffpunkten
är ett passande namn och fungerar
som byns hjärta. Här samlas byns
invånare med vänner och bekanta
och ordnar olika tillställningar. Genom åren har hembygdsföreningen
bl.a. bjudit in till påskmiddag,
majbrasa, midsommarfirande och
surströmmingsfest. Inför påskmiddagen dukades det för 70 gäster i
Träffpunkten. Andra exempel är
den populära pimpeltävlingen på
påskafton, som drar cirka 200 besökare, samt motorcykelträffen i
augusti. De senare arrangeras av
skoterföreningen.
Träffpunkten är även ett vandrarhem med 20 sängplatser och ett
populärt tillhåll för fiskare, jägare
och skoteråkare. Nu pågår en renovering vilket kommer att resultera i
torkrum för skoterkläder, verkstad
för skoter, ny dusch och bastu.
Skoterföreningen planerar att även
bygga en vedeldad utebastu på
älven.

En av de bofasta i Mårdsel är Ola
Hansson. Här är han uppvuxen och
efter flera år i Boden har han valt
att åter bosätta sig på hemorten.
Det som lockar främst är lugnet
och stillheten som byn erbjuder.
Ola arbetar som VD på Shell/
7-Eleven i Boden med tolv anställda. Han pendlar 15 mil varje
dag och den stora ansvarsbiten i
arbetet gör bilresan till behövlig
avkoppling. ”Tiden i bilen är bra,
den ger mig ett lugnare sinne och
tid till bearbetning och planering av
jobbet. Att komma hem och uppleva älvens skönhet och magi är
värt resan”, säger Ola.

Ola Hansson
Även för Ola är skoterkörning ett
stort intresse och han har kört skoter sedan barnsben. Han är drivande i att uppmuntra frivilliga
som vill hjälpa till att sladda skoterleder på vintern. Att preparera
lederna skapar gemenskap. Han är
stolt över sin hemby, som han menar har bättre stämning än någonsin. Alla, såväl bofasta som fritidsboende, är måna om trivseln, håller ordning på sina tomter och hjälper varandra om det behövs.
Granne med Ola bor Olle Björklund. Han kommer ursprungligen
från Enköping men bor sedan tio år
i Mårdsel. ”Naturen och djurlivet är
fantastiskt här”, berättar Olle.
”Förutom tjäderspel och orrspel,
kan man även se bäver och utter.
För att inte tala om järv, lo och
björn!”

Olle Björklund
7

I

Regional servicekonferens i Gunnarsbyn

april bjöd Landsbygdsnätverket in till en regional
servicekonferens i Gunnarsbyns Folkets Hus. Temat för
dagen var ”Hur kan vi utveckla smarta servicelösningar
på landsbygden?” Tanken bakom denna konferens var
att inspirera byautvecklingsgrupper att hitta lokala servicelösningar.

att söka genom Tillväxtverket. Exempel på ett pilotprojekt som finansieras genom projektmedel är Serviceoch Trygghetspunkter (SOT-punkter) i Jämtlands län. En
SOT-punkt är en servicepunkt som har en integrerad
krisberedskap för att tillhandahålla en viss nivå av service i händelse av en krissituation.

Inbjudna talare var Tommy Sjöling, Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Service i landsbygder, Maria Palo
Isaksson, Länsstyrelsen Norrbotten, Johanna Lindberg,
Region Norrbotten, Tiina Marjeta, Spira Mare 2020, Leif
Engström, Bodens kommun, Roger Ylinenpää, Luleå
kommun samt Jenny Engström, Råek.

Maria Palo Isaksson från Länsstyrelsen Norrbotten informerade om kommersiell service och tillgång till
grundläggande betaltjänster. Syftet med betaltjänster
är att utveckla eller upprätthålla service för dem som
bor, verkar på och besöker landsbygden. Stödmöjligheter ges till investeringar i dagligvarubutiker, drivmedelsstationer och servicepunkter. Digitaliseringen gör
att behovet av kontanter minskar och det minskade
användandet gör att banker slutar ta emot kontanter.
Utöver det försvinner banker från landsbygder och
även från tätorter. När Svensk Kassaservice lade ner så
fick Post- och telestyrelsen uppdraget att se till att alla
ska ha möjlighet att betala sina räkningar, ta ut kontanter och lämna in dagskassor även på orter där det inte
finns bank, post eller svensk kassaservice. Eftersom
digitaliseringen har gått i hisnande tempo så står
många svenskar helt eller delvis utanför digitaliseringen. Dessutom är betaltjänster viktiga för besöksnäringen.

Tommy Sjöling informerade om Landsbygdsnätverket.
Det är ett nätverk bestående av föreningar och myndigheter som på olika sätt har betydelse för utvecklingen
av verksamheter och företag på landsbygden. I Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Service i landsbygder
deltar bland andra Leader, Coompanion, Hela Sverige
ska leva, Bygdegårdanas Riksförbund, Tillväxtverket och
Länsstyrelserna.
Arbetsgruppen har antagit utmaningen att på bred
front arbeta för att uppmärksamma behovet av service
i landsbygder samt att stimulera till projekt som syftar
till hållbara servicelösningar. En av arbetsgruppens
uppgifter är att vägleda aktörer som arbetar inom
landsbygds- och serviceutveckling att söka till servicelösningar.

Konferensen fortsatte i servicelösningarnas anda där
deltagarna fick dela med sig av sina kreativa idéer och
tankar. Lunch intogs på Restaurang Kallkällan i Sörbyn
och efteråt gjordes studiebesök på Gunnarsby Lanthandel och Servicepunkten i Gunnarsbyn.

Tommy Sjöling berättade om vilka stödmöjligheter till
utvecklingsprojekt av lokala servicelösningar som finns

Johanna Lindberg Region Norrbotten, Sofie Lundberg
Nilsson Arvidsjaur kommun, Eva Granström Moskosels
byautvecklingsgrupp

Roger Ylinenpää Luleå kommun och Maria Palo Isaksson Länsstyrelsen Norrbotten

Tiina Marjeta Spira Mare 2020, Britta Berglund Gunnarsbyns Folkets Hus, Lars Bergström Hela Sverige ska
leva Norrbotten

Barbro Nilsson Vitådalens förening, Wigert Engström
Jämtön Rörbäck, Tomas Olsson Lasu Region Norrbotten
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Leif Engström Bodens kommun och Bertil
Degerlund Hela Sverige ska leva

Carin Johansson, Carin Sjölin och Gunnar Lundkvist Norra Sunderbys Byautvecklingsförening samt Lars Björklund Brändön Örarna
Byautveckling

Tommy Sjöling Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Service i landsbygder, Länsstyrelsen
Jämtlands län

Bert Johansson Åträsk och Guhn Nordberg Studieförbundet Vuxenskolan Boden

Maria Nilsson Servicepunkten Edefors, Jan Öhrvall EDEK, Kaare Enbom EDEK, Tommy & Lena Fahlesson Lassbyn,
Erland Nilsson Böle
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En ny spännande fiskesäsong att se fram emot

fter en snörik vinter och en
dramatisk vårflod är det nu dags
för ännu en spännande fiskesäsong.
I april hade Degerselsbygdens
Samfällighetsförening
årsmöte.
Palle Andersson från Sörbyn, som
varit med i olika perioder i föreningen ända sedan bildandet för
snart 25 år sedan, slutar i styrelsen. Vi är från föreningens håll
mycket tacksamma för alla insatser
han tillfört samfälligheten.

Palle Andersson, Sörbyn
På Palles plats valde årsstämman
in Michelle Staaf. Michelle flyttade
för något år sedan till vår älvdal
och är en mycket inbiten fiskare
och även fiskeguide. Hon är utbildad på ForshagaAkademin inom
sportfiske och fisketurism. Hon har
fiskat de flesta fiskarter och brinner extra mycket för fisket efter
gädda och abborre och vi i styrelsen ser det som en styrka att vi
breddar kompetensen då fokus
legat mycket på laxen senaste
åren. Michelle och även hennes
fiskeintresserade sambo Pontus
har gått in som tillsynsmän i föreningen.

och de elfiskemätningar som görs
längre upp i älven. Glädjande kan
vi meddela att ett par fiskeintresserade ungdomar i bygden har fått
som sommarjobb att sköta denna
tillsammans med personal från
Länsstyrelsen.

Michelle Staaf, Lassbyn
I övrigt består styrelsen av: Urban
Sandberg (ordförande), Mikael
Dalman (sekreterare), Andreas Ek
(kassör), Thomas Degerman, Rickard Lidberg, Michelle Staaf, BertErik Westermark, Patrik Nilsson,
Kent Sundberg och Robin Lundborg.
Tillsammans med Länsstyrelsen
och Projektet Laxförvaltning För
Framtiden har en film om Råneälven producerats. Ni hittar den på
www.vimeo.com. Sök efter ”Spelet
om Råneälven”. Det finns även en
kort version på cirka 2 minuter.
Mycket sevärda!
Vi har under några år genomfört
räkning av uppstigande lax i älven.
Nu i år kommer en s.k. smoltfälla
att installeras vid tvättstugebron.
Smoltfällan fångar in utvandrande
smålax (smolt) från en del av älvens bredd. Smolten räknas, dokumenteras och märks för att sedan
släppas ut uppströms räknaren
igen. Genom att räkna hur många
smålaxar som hamnar i fällan igen
kan man göra en beräkning av hur
stor del fällan fångar in. När detta
är gjort ett antal gånger kan man
sedan beräkna det totala antalet
lax som älven producerar. Detta
blir användbart i kombination med
data från uppvandrande vuxen lax
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Fiskekortsförsäljningen under 2017
ökade något och vi upprättade fyra
båtisättningsplatser förra året.
Dessa kommer att förbättras i år
och märkas upp med skyltar. Vi
kommer även att sätta upp några
grillplatser med bänkar upp efter
älven då upprustningsbehovet är
stort. Detta arbete ser vi som långsiktigt och det kommer att fortsätta kommande år.
Även i år får Råneälven stå i centrum för årets laxkonferens anordnad av Laxförvaltning för Framtiden. Här kommer laxförvaltning
och hur den bäst utformas diskuteras mellan representanter från de
olika laxförande älvarna i Norrbotten. Vi kommer även få möjlighet att visa upp laxräknare och
smoltfälla vid tvättstugebron i Gunnarsbyn för de andra förvaltningsorganisationerna i Norrbotten.
Glädjande får vi starta laxfisket 1:a
juni även i år. Vi vill uppmana alla
laxfiskare att ta fångstrapporteringen på allvar och vi behöver bli
ännu bättre på att lämna korrekta
fångstrapporter för att den tidigare
fiskestarten ska kunna fortsätta.
Varmt välkomna att fiska i Råneälven!
Ps. Kom ihåg att köpa fiskekort och
även gälplomb om ni ska fiska lax.
Mikael Dalman, Sekreterare
Kontakt: info@ranealven.se
Se mer på www.ranealven.se
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Vi slår upp portarna Midsommardagen
och har öppet hela sommaren
t.o.m. söndag 26 augusti

tisdag - söndag kl. 12-17
stängt måndagar
Vi har öppet lördag 8 september & söndag 9 september
i samband med Grön Marknad i Gunnarsbyn
Nu kan ni även besöka våra lantbruksdjur!
070-243 35 27

073-066 51 76

www.nestorscafe.se

Bli medlem i Raan.nu!
Raan.nu är en hemsida för Råneå med omkringliggande byar.
Här hittar du mängder av insamlade bilder och kan läsa
om f.d. Råneå sockens 1900-tals historia och framåt.
Medlemsavgiften är en årlig kostnad på 100 kr/familj och du får tillgång till
hela bild- och artikelarkivet och möjlighet att bidra till webbplatsens arbete.

En kulturgärning
för
framtiden!

Texter och bilder från gamla övre Råneå socken efterfrågas!
E-post: info@raan.nu

Nationaldagen 6 juni:

stängt

Midsommarafton:

10-14

Midsommardagen:

stängt

Telefon: 070 - 311 19 53

Telefon 0924 - 200 23
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Mån-tors
Fredag
Lördag
Söndag

10-18
10-19
10-14
stängt

Välkommen
till vår unika
gårdsbutik!

Tennbroderi - Smyckeskurser
Slöjdmaterialförsäljning främst för smyckestillverkning

Måndag - fredag: 9.30 - 18.00
Lördag:
9.30 - 14.00
Hemsida: gunnarsbylanthandel.se
Telefon: 0924 - 210 10

Söndagsöppet
24 juni - 19 augusti
Söndagar 12.00 - 15.00
Information och aktuella erbjudanden

Välkommen hälsar
Sara, Emma och Lotta!
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VI HJÄLPER DIG ATT
FÄLLA DINA TRÄD
Behöver Du hjälp med att ta bort träd som kräver precisionsfällning?
Hör av dig så fixar vi en gratis offert!
RUT-avdrag 50% på arbetskostnaden
för villa- och stugägare
Telefon: 070 315 87 89
E-post:
jhskogsvard@outlook.com
Verksam i hela Norrbotten
Facebook: @tradfallningnorrbotten
Instagram: @jhskogsvard
www.tradfallningnorrbotten.se
Innehar F-skatt, ansvarsförsäkring, motorsågsbehörighet SäkerSkog ABCD

Vi ordnar resan

Fordonsservice

- vänd dig till oss med förtroende!

Rickard Lidberg
Överstbyn

0921 - 150 60

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

info@bergdahlsbuss.se

070 526 43 26

Råneå Busstrafik AB

Carolas Mode
Damkläder
Centrumtorget i Boden
070 535 53 00

Vardagar 11-17
Lördagar 11-14

Välkommen
in!
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Avs: Råek
Hallonvägen 15
961 97 Gunnarsbyn

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
Pizzakväll

Niemisels
Bygdegårdsförening

Lördag 30 juni kl. 16-20

Vi firar Nationaldagen
onsdag 6 juni kl. 11-14

Fruntimmersveckan
18-24 juli kl. 18-21
Olika tårtor varje kväll

Tors 16 augusti kl. 16-18

Välkommen till Älvens hus!

Surströmming, kaffe & kaka

Kontakt: Ulrika Ek 070 519 98 51

Tårtcafé

Vi hyr ut bygdegården
och bagarstugan
Info: 070-362 02 17

Vedaklubben
Skoter & Fiske
Fiskepremiär
Vedatjärn

Gunnarsbyns SK
Håll utkik efter
kommande aktiviteter

BRÄNNBOLLSYRA
bakiplan

7 JULI

Midsommarafton
kl. 09.00
Fiskekort säljes vid tjärn
VÄLKOMMEN!

Bokning 070 312 60 55

Besök oss gärna
på facebook!

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

Medlemsavgift 2018:
50:- enskild
150:- familj
PG 482380-3
Ange namn

Hantverk - Hembakt - Loppis

Lördag 8 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!

Uthyrning av lokal & tvättmaskin

Nationaldagsfirande
Midsommarfirande
Badkiosken i Sörbyn
Se lokala anslag

tfn 070 - 660 11 47

Bli medlem - Ditt stöd är viktigt!

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

Matservering
Liveband
Mer info kommer närmare
Tobias Lundmark 070 311 81 19
Oskar Niemi 072 206 81 82
Gymavgifter:
Engångskort
Månadskort
3-månaderskort
Halvårskort
Helårskort

50:200:500:800:1200:-

Bjurådalens
Bygdegård i Forsnäs
I juni: Vandring Avaforsens bruk
Kolla affischering ang. datum

Lör-sön 18-19 aug kl. 11-16
Mat- & hantverksmässa med
Hushållningssällskapet

Vi önskar
en fin sommar till alla!

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
Följ vår grupp
på facebook!

www.sorbyn-sundsnas.se

Promenader: Tisdagar kl. 10
Boule: Torsdagar kl. 13

Kom med på våra
medlemsträffar
studiecirklar
resor m.m.

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

Vi önskar trevlig sommar!

PRO Niemisel

Kom med i vår gemenskap och
sociala sammanhållning!

Öppettider:
onsdagar kl. 11-14
lördagar kl. 11-14

Lantmuseum, halmmuseum,
loppis, cafékvällar, cirkelstudier

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

Medlemspub
4 augusti

Frågor: Sibylla 070 341 38 50
Hyra bygdegård/bagarstuga:
Monica 070 651 50 08
Hantverkarnas Träffpunkt
i Niemisel

Lokalproducerat
Rättvisemärkt
Ekologiskt

Niemisels AIK

Niemisels
Fiskevårdsförening

Fiskepremiär Mittitjärn

Gunnarsbyns
Byaförening

Sillunch: Ons 13/6 kl. 13-15
Sommarresan:
Se föreningens hemsida

Midsommardagen
kl. 19.00

Missa inte
våra arrangemang i juli,
se kommande annonsering!

Fiskekort säljes vid tjärn

Samla vännerna för storbak!

Familjemiddag (Tacos)
Ons 15/8 kl. 17-19

Kräftfiske

Pris: 150 kr/dygn. Egen ved medtages

Höstmöte (Surströmming)
Ons 29/8 kl. 15

9-10-11 augusti
kl. 17.00 - 23.00

www.pro.se/niemisel

Info: Lennart Nilsson
070-362 02 17

Kontakt: 0924-202 24
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Bagarstugan är öppen för bokning

Info & bokning: 0924 - 211 97

