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Blåkölsbäcken Grundträsket, Råne älvdal. Foto: fredrikbroman.com
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En betraktelse över att vara naturfotograf

är min hustru Inger och jag för
cirka 30 år sedan kände att ett
sommarställe stod högt på önskelistan slutade det hela med att vi
köpte ett hus i Niemisel. Efter att
ha provat på att pendla till Luleå
ett år bestämde vi oss för att flytta
till huset permanent. Våra barn
och många av våra bekanta undrade vad vi hade där att göra, vi
som inte har några kopplingar till
bygden överhuvudtaget. Den enkla
förklaringen är att det är så fin
natur runtomkring i älvdalen. Det
är särskilt viktigt eftersom vi båda
tycker om att vara ute i naturen.
Växter och insekter är det som
oftast har fångat mitt intresse. I
unga år började jag samla och
pressa växter som jag sparade i ett
herbarium (det finns fortfarande
kvar). Efter något år blev jag helt
inställd på att samla insekter på
det gamla sättet med att montera
dem på nålar (det mest av detta
finns också kvar). I första hand är
det insektsintresset som har levt
vidare och har allt mer inriktats på
fjärilar.

Framsidan på sommarnumret (nr 48)
av JustNu! Foto Leif Olsson
I och med att jag skaffade min
första systemkamera övergick jag
till att samla insekter med kameran

i stället. Det är svårare men samtidigt roligare. Jag deltar i Svensk
Dagfjärilsövervakning och deras
projekt som går ut på att räkna
antalet individer av dagfjärilar som
man ser antingen efter en slinga på
några kilometers längd eller vid en
punktlokal. Man genomför räkningarna ett antal gånger per säsong, och på så sätt får forskningen
hjälp med att följa upp utvecklingen vad gäller bl. a. klimatförändringar över tid i Sverige. Jag har
även bidragit med bilder till Norrbottens Flora band 1.
Det kan ha sina sidor det där med
naturfoto. Jag minns fortfarande
den gången för länge sedan när jag
en höstmorgon med dagg i gräset
och fantastiskt fotoljus tog kameran och gick ut på en runda. Jag
gick efter Norbäcksvägen och efter
ett tag fick jag syn på en jättefin
mossa som växte nere i diket. Den
gör sig nog bra på bild tänkte jag
och dök in bland buskar och sly.
Jag tog mina bilder och fortsatte
upp på vägen. Då kommer det en
jaktutrustad person emot mig och
frågar vad jag gör för någonting.
Jag svarar att jag fotograferar. Han
kastar en blick ner i diket och säger
frågande: STEN? Jag visar på den i
mitt tycke vackra mossan varpå
han upplyser mig om att jag har
kommit in i hans älgpass. Då slog
det mig vad som kunnat hända om
olyckan varit framme! Du kan väl
inte skjuta efter vägen frågade jag.
JODÅ! fick jag till svar. Till saken
hör att dagen därpå när jag
träffade grannen sa han lite underfundigt: ”jag hörde att du var ute
och fotograferade igår”. På det
sättet kanske jag skaffade mig ett
namn på bygden. Det finns nog
bättre sätt att göra det på!
Å andra sidan kan det hända att
man gör ett fynd som efter kontroll

av en expert på området visar sig
förmodligen vara det nordligaste
fyndet i Sverige. Att det sker på
hemmaplan gör ju inte saken
sämre på något vis, tvärtom. Det är
vad som gäller för bilden nedanför.
Det känns verkligen att man har
bidragit med ny kunskap när det
händer och det i sin tur sporrar till
fortsatta ansträngningar.

Bilden visar ett par saker, dels en
Höstflikmätare, dels hur pass lätt
det kan vara att missa tillfället.
Fjärilen är ju mycket lik björklövet i
både färg och form. Att reagera på
liknande saker har jag ”lärt” mig
under resans gång så att säga.
Det är många som efter att ha sett
mina bilder säger ”tänk att det
finns så många olika fjärilar här hos
oss, det trodde jag inte”. Det är så
lätt att bli hemmablind, men med
ett mottagligt sinne och lite nyfikenhet kan en helt ny värld öppnas
inför ögonen på vemsomhelst.

Naturfotograf Leif Olsson, Niemisel

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:
5 november 2018

Servicepunkten
mån-tors
fredag

Gunnarsbyns secondhand

Återvinningscentralen

15.00-18.00 måndag
10.00-19.00
09.00-15.00 måndag
07.00-16.00
09.00-12.00 torsdag (fr.o.m okt) 13.00-16.00 torsdag
lördag (t.o.m sep) 10.00-12.00 lördag (maj-sep) 08.00-12.00
Om du vill skänka grejer när
butiken 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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Ä ngesträsk, cirka en mil öster om Niemisel, har under senare tid fått flera nya bybor. Förutom de som poserar på
bild nedan har även Andreas Drugge och Britta Jakobsson från Överkalix flyttat dit.

Till Västabacken i Norra Niemisel har Jenny och Mika Timonen från Luleå flyttat med barnen Sanna, Helmi och Johannes.
Alla inflyttade hälsas välkomna till bygden!

Lösgöra hus
Flera familjer är intresserade av
boende i Råne älvdalsbygden
Vi måste hjälpas åt att få kontakt med
fastighetsägarna av 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 ang. lediga hus: 0924 - 213 59

Emma Isaksson och Kalle Nurminen är båda från Luleå.

Alexander Sundqvist från Gävle och Kajsa Nurminen från Luleå. Även Lena Sannemalm har flyttat till Ängesträsk.

Marie och Andreas Leander Grimberg i Niemisel har fått en son, Loke, född 5 maj. Här tillsammans med hundarna Ammie och Izza.

4

J

Från savannen i Kenya till skogslandet i Råne älvdal

onas Gejke heter turistentreprenören som flyttat från Afrika till
Gunnarsbyn. Efter att i 25 år ha
drivit både turistföretag och reseföretag i Kenya, använder han sig
nu av sina erfarenheter och internationella kontakter för att bedriva
turistverksamhet I Råne älvdal.
Jonas är född och uppvuxen i Uppsala. En dag när han satt och pluggade på universitetet såg han
plötsligt ett anslag om en tjänst
som chef för en safaricamp i Maasai Mara Nationalpark i Kenya.
Jonas sökte, fick jobbet och
flyttade dit. Där ansvarade han för
tolv lyxtält med plats för 25 personer med gäster från hela världen.
Han var även turistguide på safariturer mitt bland Afrikas alla djur.
Efter ett par år fick han erbjudande
om att köpa campen tillsammans
med en svensk kollega. De startade
företaget Peaks and Safaris, som
Jonas är med och driver än idag.
I Kenya träffade han sin fru Naila.
Deras tre barn Moniko (18), Zahra
(16) och Kaila (9) har alla gått på
Svenska skolan i Nairobi. För barnfamiljen var livet dyrt i Kenya, skolavgifterna kostade 300,000 kronor
per år. Jonas började fundera på
att flytta med familjen tillbaka till
Sverige.

och arbetade som lärare och fotograf. Sedan dess har de varit vänner och kollegor. Fredrik började
övertala Jonas att flytta hit och
arbeta med honom. De två är en
perfekt kombination; Jonas med
sin mångåriga erfarenhet av turistverksamhet i Kenya och Fredrik
med sina lokala kontakter samt att
de tillsammans har ett mycket
stort internationellt nätverk.

Besök i badorten Swakopmund,
Namibia. I bakgrunden syns en
del av 1 miljon sälar som finns i
området.
Familjen Gejke reste till Norrbotten
för att leta hus och i Gunnarsbyn
hittade det ett som passade dem.
Redan i oktober 2016 var de redo
att flytta men stötte på patrull pga.
den svenska byråkratin kring uppehållstillstånd. Sedan i våras är hela
familjen här och de har redan hunnit med att totalrenovera huset.
Kaila går i årskurs 4 på Älvskolan i
Gunnarsbyn, Zahra går Naturbruksgymnasiet i Piteå, Moniko bor i
Uppsala hos farföräldrarna och
Naila arbetar på Boden Business
Park i Sävast.
Jonas har många järn i elden. Han
har gått in som delägare i Fredriks
verksamhet i Lassbyn, Aurora Safari Camp, och ser detta som ett
komplement till Peaks and Safaris
som ordnar safariresor i Östafrika.

Alla som är intresserade av att resa
dit får professionell hjälp av Aurora
Safari Camp.
Tillsammans expanderar Jonas och
Fredrik genom att bland annat renovera det gamla posthuset i
Mårdsel. Tanken är att ge lokala
besökare, turister och företagsgrupper möjlighet att hyra hela
huset eller delar av det till övernattning och olika matarrangemang.
De har även köpt f.d. Stigs Livs i
Gunnarsbyn, som kommer att
namnges Artic Gallery och totalrenoveras till galleri och kontor med
anslutande lägenhet för gästande
fotografer och konstnärer. Duon är
även delägare i resebyrån och turoperatören Arctic Inbound, som är
specialiserade på resor till norra
Skandinavien. Kontoret finns i
dagsläget på Råek i Gunnarsbyn
och grundarna, Jonny Cooper och
Katie Watson från England, planerar att inom kort flytta till Överstbyn. Det rör på sig i vår älvdal härligt!

Jonas med fru Naila och döttrarna
Zahra och Kaila, midsommar i
Lassbyn sommar 2018
Familjen Gejke hälsas välkommen
till bygden - hoppas ni kommer att
trivas i Råne älvdal!

I väntan på att få flytta till Sverige
gjorde familjen en rundresa sommaren 2017 från Cape Point i Sydafrika till Nairobi.
Det var Fredrik Broman i Lassbyn
som fick Jonas att få upp ögonen
för Råne älvdal. I sin tur var det
Jonas som inspirerade Fredrik att
bli turistentreprenör. Fredrik och
Jonas lärde känna varandra i slutet
av 90-talet när Fredrik var i Kenya

Jonas Gejke framför huset i Gunnarsbyn.
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Foton från Råne älvdal sommaren 2018
JustNu-redaktionen efterfrågade sommarbilder från bygden och tackar för alla bidrag!

Badstranden vid Vitträsket i Sörbyn är en pärla!

Foto: Hasse Eriksson

Emma i gröngräset en härlig sommarkväll i Sörbyn. Foto: Sofi Hansson

Sommarlada i Överstbyn.

Foto: Kia Wernersson

Carina Svanberg och hunden Sappo Hampus Thunman Ekebjär vid Våffel- Vy över Gunnarsbyträsket
fiskar i Valvträsk. Foto: Stefan Svanberg caféet i Gunnarsbyn. Foto: Ann Thunman
Foto: Kenneth Strand

Karin Degerlund och Anne-Lie Viklund badar med hunden Billy i Lappträsket, Norriån
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Foto: Ingela Degerlund

Niemiselsdag och pubkväll

Å rets Niemiselsdag lördagen 4 augusti bjöd på fantas-

don fanns att beskåda. Hantverk, loppis och annan försäljning fanns att handla. Inne i PRO:s lokal fanns god
soppa och Raan.nu bjöd på bildspel från bygden. Utomhus fanns hamburgare och fika och stundtals var kön
mycket lång.

tiskt väder och rekordmånga besökare. Niemiselsdagen
delades upp i två omgångar. Dagtid kunde man lyssna
till riksspelman Daniel Nyström och hans duktiga kompanjon Joakim Nordlund. Joakim bjöd åhörarna på
många fina minnen från sin skolgång i Niemisel och
uppväxt i Bjurå.

Andra delen av Niemiselsdagen skedde på kvällen då
det var dags för NAIK:s medlemspub med lokala bandet
Pink Lizzärd på scenen. En lyckad kväll med över
hundra besökare.

På skolgården kunde barnen hoppa i hoppborg, rida
och gå en aktivitetsbana. En utställning av veteranfor-
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Skolstart på Älvskolan i Gunnarsbyn

Lärarna Sofia Nordlund och Maria Blomqvist är klassföreståndare för 3-6:an och Sigrid Hansson ansvarar för 1-2:an (nedan)

Gunnarsbyns förskola

Skönt i solen! Mycket av den pedagogiska verksamheten på Gunnarsbyns förskola sker utomhus. På bild ses Emma
Hansson, Marianne Älgamo, Alex Johansson och Rio Wede Löfgren
8

Kvarnå förskola i Niemisel
önskar glad höst!

Sjöhjortron i Vitträsket
vittnar om friskt vatten
Maja Hansson hittade ett sjöhjortron när hon badade i Vitträsket i
Sörbyn. Sjöhjortron är mycket sällsynta och vittnar om att Vitträsket
är en frisk sjö. De är en ovanlig
cyanobakterie (blågrönalg) som
trivs i stabila och icke sura sjöar
och förekommer på
botten eller fastsittande på stenar. De
bildar små, knottriga,
Maja Hansson hittade
grönaktiga kolonier
ett sällsynt sjöhjortron
som påminner om hjortron.

Personalen, från vänster Cecilia Sundvall, Anna Hansson,
Helen Barosen och Linda Strand Andersson.

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

9

Telefon: 070 - 311 19 53
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Odlingsprojekt i Södra Prästholm

om de allra flesta känner till så har vi i Sverige en
alldeles för låg självförsörjningsgrad på livsmedel och
det gäller Norrbotten i synnerhet. Vi behöver producera
mer av allt och speciellt grönsaker eftersom det är en
stor brist och efterfrågan stiger kraftigt.
Ett bulgariskt par, Elitsa Lovchanska och Ivan Ivanov,
som bor i Råneå och arbetar åt Luleå kommun har under flera år uttryckt en önskan om att få starta en odling
av grönsaker. Paret har mycket goda kunskaper av odling från sitt hemland men saknar resurser och egen
mark för att kunna starta upp i egen regi. Samtidigt har
Marianne Holmfrid Johansson i Södra Prästholm haft en
önskan om att starta ett integrationsprojekt med odling
av grönsaker på sin fastighet i Södra Prästholm.



Det finns ett bulgariskt par i Råneå som under en lång
tid haft en önskan att få odla grönsaker och har god
erfarenhet av det från sitt hemland.



Kommunens växthus i Björsbyn kan användas för att
så in och driva upp plantor i god tid.



Det finns tillgång till traktor och redskap för att iordningsställa marken.



Det finns tillgång till en duktig rådgivare inom grönsaksodling, Elisabeth Öberg.

Projektet har fått utvecklingsmedel till uppstart av odlingen från Landsbygdskommittén i Luleå kommun och
Prästholms byahusförening är projektägare.

Projektidén går ut på att Byahusföreningen i Södra
Prästholm står som projektägare och hyr in maskinresurser för att iordningsställa mark i anslutning till älven som Marianne Holmfrid arrenderar ut. Mikael Boström som ansvarar för kommunens odlingar i Björsbyn
hjälper med sin personal med sådden och uppdrivning
av plantor i växthusen. Elitsa och Ivanov sköter själva
odlingen men får även stöd och hjälp av trädgårdsrådgivaren Elisabeth Öberg.

Ivan Ivanov
Marianne Holmfrid växte upp i Prästholm och har följt
den negativa utvecklingen från att byn varit en blomstrande landsbygd med många aktiva lantbrukare till att
det inte längre finns några aktiva lantbrukare och som
följd att markerna förslyas. Råneå har under de senaste
åren tagit emot många invandrare med odlingsbakgrund och med detta i bakhuvudet försökte Marianne
för några år sedan starta ett odlingsprojekt tillsammans
med en kompis. Tyvärr gick planerna i stöpet, myndigheter och traktens företag var inte mottagliga för en
satsning på närodlat – men nu är tiden mogen!

Elitsa Lovchanska
Första året handlar om att iordningsställa marken som
behöver plöjas och harvas flera gånger för att få bort
ogräs samt att så in grönfoder som naturgödsling.
Första året kommer även en mindre yta, ca 0,5 ha, att
gödslas med kogödsel för att odlas redan denna säsong.

Marianne ser med glädje sin mark åter odlas och ser
fram emot att följa projektet från frö till färdiga grönsaker. Odlingen sker på varsamt sätt och inga gifter tillförs
markerna utan allt odlas med naturlig gödsling. Vattnet
hämtas direkt från älven, så inga tömda brunnar som
följd.

Grunden till projektet är flera:




Kommunen vill öka den lokala livsmedelsproduktionen helt i linje med den nationella och regionala livsmedelsstrategin

Det kommer finnas möjlighet att köpa närproducerade
grönsaker och när det är dags för försäljning är det viktigt att byborna ställer upp och handlar. Det finns fler
som är intresserade av att upplåta mark för odling och
vem vet, på några år har vi säkert fler odlingar på markerna med många, kanske nya, grönsaker och grödor.

Det finns en vilja i Södra Prästholm (Marianne) att få
till odling av grönsaker, gärna med koppling till integration och utbildning. Marianne har även lämplig
mark att odla på.
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Nyplanterad vitkål

Vitkålsplantor 24 juli

Familjen Lovchanska-Ivanov, som är med och driver
odlingsprojektet i Södra Prästholm, kom från Bulgarien
till Sverige 2015. Idag bor familjen i Råneå och består
av Elitsa och Ivan och deras två barn Nikolaj och Naska.
I Sverige har de jobbat inom olika branscher bland annat restaurang, vård, park och natur. I dag är både
Elitsa och Ivan anställda åt Luleå kommun. Hela familjen är mycket intresserad av odling. Både Elitsa och
Ivan är uppvuxna med odling och i Bulgarien drev de
handelsträdgård med frilands- och växthusodling. Semestrarna tillbringar de i Bulgarien hos sina föräldrar
och hjälper till med att skörda säsongens grönsaker och
frukter.

Arbetet med odlingsprojektet gör familjen på sin fritid
och de väntar med spänning på att få se resultatet av
planteringen. Går allt enligt planerna så kommer de till
hösten att skörda bl.a. vitkål, zucchini och persilja, som
då också kommer att finnas till försäljning.
Familjen har en hälsning: ”Vi vill tacka alla som trott på
oss och som hjälpt oss att förverkliga en dröm, drömmen att få jobba med odling här i Sverige, det som vi
tycker så mycket om. Det har varit så fantastiskt med
den hjälp vi fått, allt från goda råd, frösådd, möjlighet
att få arrendera mark som i sin tur lantbrukare gjort
iordning…och mycket mera, tack till alla för allt!”
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Fällkniven tillverkar världens bästa knivar

ällkniven är ett familjeföretag i
Boden som levt nära naturen i generationer. Med passion för jakt
och fiske vet de vad som förväntas
av en riktigt bra kniv. Företaget har
varit i knivbranschen i mer än 35 år
och har under den tiden skaffat sig
gedigen kunskap om knivar.
Peter Hjortberger är företagets
grundare. Han kommer från Norrköping och är snickare i grunden.
Tillsammans med sin hustru AnnSofie bor han i Abramsån, i AnnSofies föräldrahem. Peters stora
jaktintresse fick honom att få upp
ögonen för bra fällknivar. På 80talet fanns några tillverkare i USA
och Peter började läsa på om amerikanska knivar. Det var så framgångssagan startade.

Företaget grundades 1984 som
importfirma och började designa
egna knivar 1987. Sedan dess är
Fällkniven en av Sveriges främsta
knivspecialister, är Hovleverantör
och har blivit erkänd för sina knivar
i hela världen som de starkaste
serietillverkade knivarna i rostfritt
stål. Tillverkningen av knivarna
sker på en fabrik i Japan och pro-

dukterna är anpassade för jägare
och utemänniskor utifrån deras
behov och önskemål.
Fällkniven har nära kontakt med
kunder och tillverkare. Det har gett
företaget stor erfarenhet under
årens lopp. De exporterar idag sina
knivar till över 40 länder, främst till
Kina och USA, och är ledande tillverkare av överlevnadsknivar. Deras första kniv, F1-kniven, gjorde
en otrolig framgång och har sålts i
flera hundra tusen exemplar.
Denna kniv är sedan 1995 flygvapnets officiella överlevnadskniv och
används också inom andra delar av
det svenska försvaret. Fällkniven
arbetar ständigt med produktutveckling när det gäller nya typer av
stål. Företaget har kontakt med
Luleå Tekniska Universitet som
testar deras tillverkade knivar och
även testar nya stålsorter.

I Myrträsk har Erik och Peter Hjortberger gjort i ordning en kursgård

Företaget har expanderat under de
senaste året genom att förvärva
ett hus i Myrträsk, cirka en mil väster om Gunnarsbyn. Huset är byggt
1860 och har renoverats för att
användas som kursgård. Parallellt
med idén att hålla kurser om knivar så har företaget gett ut en faktabok, Knivens ABC. Boken är den
första i sitt slag och är ett värdefullt komplement till den information som finns på nätet om knivar.

Bastu med relax i Fällknivens kursgård

Sedan några år är sonen Erik företagets VD och har åtta anställda.
Fällknivens butik ligger på Granatvägen i Boden och där finns det
möjlighet att se och handla från
sortimentet, samt även beskåda en
liten utställning i form av gamla
knivmodeller som producerats
genom åren.

Ann-Sofie och Peter Hjortberger framför hemmet i Abramsån tillsammans med sonen Erik och hans fru Maria
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27 september 2018
Var: Western Farm
Tid: 10.30 - 19.00
Ingår: Lunch, fika och middag
Pris: 495 kr
Anmälan: senast 20 September till
www.bodenbusiness.se

För företagare, tillväxt och platsens utveckling
Näringslivsdagen Boden Business Day 2017 blev en succé! Därför var det självklart
för oss att göra en repris på evenemanget - torsdagen 27 september slår vi upp
portarna för ännu en inspirerande heldag på Western Farm!
Boden Business Day är den perfekta näringslivsdagen för dig och ditt företag och
ett gyllene tillfälle att knyta nya kontakter, lyssna på inspirerande föreläsningar och
delta i spännande seminarier.

Boden Business Day genomförs i samverkan mellan Bodens kommun, Boden Event, Företagarna Boden och Bodens Utveckling AB

Inbjudan till

Upphandlingsdag med fokus på
servicetjänster på landsbygden!
Onsdag 19 september kl. 09.30 - 15.00
Sörbyn Turism & Konferens

Deltar gör:

Leif Engström, Näringslivsutvecklare Bodens kommun
Bertil Degerlund, Projektledare Hela Sverige ska leva
Jenny Engström, Verksamhetsledare RÅEK
Jan Öhrvall och Kåre
, EDEK
Theresa Hägglund, Upphandlingschef Bodens kommun
Gunnar Casserstedt, VD Kildalens Utveckling AB (svb)
Jaqueline Hellsten, Verksamhetsledare Leader Sörmlandskusten

Några punkter på programmet:
Vilken service är möjlig på en servicepunkt?
Inkludering av första samhällsnivån
Avståndets betydelse för innovativa lösningar
Servicepunkten ett verktyg för att göra ord till handling
Skafferiavtal - en upphandlingsmetod som gynnar små aktörer
Inspiration från Stavsjömodellen och Kildalens Utveckling AB (svb)
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Vitaminbrist hotar laxen

ånga är de som förfärats och förundrats av den
varma och nederbördsfattiga sommaren. Förra årets
rekordkalla sommar verkar redan vara glömd. Vädret
varierar från år till år och över tid. Det har så gjort i
tusentals år. Fiskarna har det förmodligen besvärligt
med de förhållanden som har varit i år. Årets laxstigning är sett till antalet fiskar som passerat räknaren i
Gunnarsbyn lovande. Emellertid grasserar ett osynligt,
men lömskt fenomen, Tiaminbrist, hos älvens laxar.

tig och för våra funktioner nödvändig komponent som
för de vilda djuren. För att få en mer komplett bild så
rekommenderar jag att ni kontaktar Kenneth Karlsson
på Save the Baltic.

Tiaminbrist – ett tämligen okänt men inte desto mindre
allvarligt hot mot våra laxstammar. Du har kanske hört
M-74 omnämnas? Det var det året, 1974, som dödligheten bland laxens yngel hamnade i fokus. Detta såg
man mycket tydligt i kompensationsodlingarna i våra
utbyggda älvar. Väldigt få yngel överlevde. En forskare
testade olika hypoteser varav tiaminet var en. Han tillsatte tiamin i bassänger med fisk. I stort sett samtliga
yngel överlevde tack vare den behandlingen. Det är
mycket svårare att observera detta i våra vildlaxälvar,
men problemet finns tyvärr även här i Råneälven. Tiaminbristen drabbar inte bara ynglen utan framförallt
honorna, men även hanarna drabbas. Fiskarnas immunförsvar försämras och kan leda till sekundära infektioner och sedermera döden.

Lax med missfärgningar och hudskador har blivit en vanlig
syn för fiskaren Kenneth Karlsson. ”Man ser direkt att de inte
är friska. Det vi ser är sjukdomarna men fisken dör indirekt
av tiaminbrist.”
Foto: Tommy Vestersund

Vad kan vi som enskilda göra? Självklart fiska Catch and
Release. En levande lax får en chans att leka, en död…
Det är inte minst viktigt att sätta sig in i frågan och vara
aktiva. Delta i föreläsningar. Vara med och påverka. Vi
från Degerselsbygdens Samfällighetsförening kommer
att bjuda in till ett möte där denna viktiga för att inte
säga ödesfråga står i centrum. Forskningen som
Lennart Balk driver och medverkar i behöver stöd. Det
kostar pengar och intresset från samhället är kanske
inte det största.

Professor Lennart Balk är övertygad om att tiaminbrist
ligger bakom laxdöden.
Foto: Jonas Andersson

Sverige har en av de främsta forskarna i världen med
avseende på Tiaminbristen och jakten på dess orsaker.
Han heter Lennart Balk och är professor vid Stockholms
universitet. Tiamin, vitamin B1, finns i de gröna växterna. Det förs sedan vidare i näringskedjan från växtätare
till predatorer. Tiaminbristen är inte ett isolerat laxproblem utan landlevande djur drabbas också. Fåglar, älgar, rådjur och hjortar för att nämna några. Vi människor kan också drabbas. Tiaminet är för oss en lika vik-

Utbrottet av M-74 är mycket oroande för laxbestånden.
Foto: Per Lundström

Urban Sandberg, Ordförande DBSF
Kontakt: info@ranealven.se
Se mer på www.ranealven.se
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Välkommen
till vår unika
gårdsbutik!

Tennbroderi - Smyckeskurser
Slöjdmaterialförsäljning främst för smyckestillverkning

Glad höst
önskar Hillevi
med personal!

Telefon 0924 - 200 23

Mån-tors
Fredag
Lördag
Söndag

Utsikt från Snipen, Niemisel
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10-18
10-19
10-14
stängt

Gymmet i Gunnarsbyn – hösten 2018
Gruppträningar:

Avgifter för träningskort:

Bygg & Bränn och Tabata
söndagar kl. 19-20 (start 16/9)

År
Halvår
Tre månader
En månad
En gång
Deponering av gymnyckel

Easy cirkelträning
måndagar kl. 10-11 (start 17/9)
Funktionell cirkelträning
onsdagar kl. 18-19 (start 19/9)

1600 kr
900 kr
500 kr
200 kr
50 kr
50 kr

Köp träningskort på Råek alt. via bankgiro 340-2138

Avgift för gruppträning: 500 kr/termin

För mer info: 070-696 60 79

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

Varmt tack till alla kunder
som handlat hos oss denna
sommar - tack vare er så
blomstrar lanthandeln!

Välkommen hälsar
Emma, Lotta och Sara!
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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!

18

19

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
För information
kontakta Ulrika Ek
tel: 070 519 98 51

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

Vedaklubben

Vi önskar
trevlig höst!

Skoter & Fiske
Info: Tommy Ekh
0924 - 212 16
Bokning 070 312 60 55

Vi finns på facebook!

Vill Du boka SPA-badet?
Ring: 070-332 58 33
Medlemsavgift 2018:
50:- enskild
150:- familj
PG 482380-3
Ange namn

Hantverk - Garn - Loppis
Hembakt - Bär - Saft - Sylt

OPERA
Lantmuseum, halmmuseum,
loppis, cafékvällar, cirkelstudier

TEATER & KONSERT

Tjära människa
Tors 11/10 kl. 19.00

MUSIKAL
Follies
Följ oss på facebook!

Öppet:
Lördagar kl. 11-14

Uthyrning av lokal & tvättmaskin

Övriga tider se anslag
och facebook
eller kontakta Mona
076 130 85 23

Kommande aktiviteter:
Se lokala anslag

Välkommen!
070-211 00 45

tfn 070 - 660 11 47

PRO Gunnarsbyn

PRO Niemisel

Bli medlem - Ditt stöd är viktigt!

Cirkel i målning: Mån kl. 10.00
Promenader: Tis kl. 10.00
Cirkel i gympa: Start i sep

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

50:200:500:800:1200:-

Bjurådalens
Bygdegård i Forsnäs
Kolla affischering
för kommande aktiviteter

Vi önskar
en fin höst 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

Ons 14/11 kl. 19.00

Har en förälder löst gymkort så
tränar ungdom upp till 18 år gratis.
Annars halva priset upp till 18 år.

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

Sön 30/9 kl. 19.00

Medlemskap i NAIK krävs:
Enskild 100kr, Familj 200kr
Bg 175-1288 - Swish 123 040 11 74

Gymavgifter:
Engångskort
Månadskort
3-månaderskort
Halvårskort
Helårskort

Gunnarsbyns SK

Madama Butterfly

Välkommen till vårt gym!

Tobias Lundmark 070 311 81 19
Oskar Niemi 072 206 81 82

Info: 070-362 02 17

Håll utkik efter
kommande aktiviteter

Niemisels AIK

Niemisels
Fiskevårdsförening

Gunnarsbyns
Byaförening
Samla vännerna
för storbak
i vår fina bagarstuga!

Familjemiddagar

Pris: 100 kr/dygn.
Egen ved medtages

12/9, 17/10, 14/11
kl. 17.00-19.00
PRO-lokalen i Kvarnåskolan

www.pro.se/niemisel

Info: Lennart Nilsson
070-362 02 17

Kontakt: Ingrid 0924-202 24
Kom med i vår förening!

Info & bokning: 0924 - 211 97

20

