Nr 51 - vår 2019

Foto: Anni Storlöpare, Gunnarsbyn

Med naturen runt hörnet

V

årvintern är den bästa tiden på
året i vår älvdal. Härliga, gnistrande soldagar med snö och möjligheter till aktiviteter som ger
energi för kropp och knopp. Här
kommer reflektioner från en utomhusglad Gunnarsbyggare med
härstamning från en släkt som bott
i Gunnarsbyn i flera generationer.
Jag är inte lastgammal men kan
ändå se skillnader mellan dagens
omgivning och leverne i älvdalen
till skillnad från min barndom.
Min årgång var 20 elever som började ettan i Gunnarsbyns skola,
som då låg på backen ovanför huset där jag och min familj bor idag.
Vi hade en godhjärtad lärarinna
med massor av idéer, som drev vår
klass handfast in i skolvärlden och
som tog ofta med oss på utflykter.
Ett starkt skolminne är en cykeltur
till Snipen i Niemisel med strapats
uppför berget och sedan lång tur
hem på cykel. På vintern åkte vi
skidor på älven med varm choklad
och limpsmörgås. Det gav oss ork
att åka ännu längre.
Jag minns att de upptäckter vi barn
gjorde utomhus var spännande
men ibland även lite farliga. Vi höll
till i naturen runt älven oavsett
väder. Vi kröp i vårvattnet i höga
vattentrummor där vattnet strömmade hårt. Cykeln var ett fortskaffningsmedel som tog oss ut i vida
världen. Vi cyklade för att bada i
Sörbyn och i Valvträsk och med
familjen blev det dagsturer till Dignesund i Norriån. Min kusin och jag
drog till Lassbyforsen med cykel i
unga år, sen liftade vi vidare med

en främmande man till butiken i
Sörbyn. Personalen i butiken fångade oss med glass och ringde hem
till våra föräldrar som sökt efter
oss i timmar. Ett inslag på hösten
var att följa med familjen ut i skogen för att plocka bär för att fylla
frysen för vinterns behov.
Åren före skolstarten hade vi en
aktivitet som kallades Sagostund
med Gudrun på Biblioteket i Folkets hus. En samvaro som jag har
vaga men varma och roliga minnen
från. Då kom det barn från alla
intilliggande byar för lek och Gudrun läste sagor. En stor skillnad
från min uppväxt jämfört med att
vara barn och bo i Gunnarsbyområdet idag är att det finns färre
barn, vilket medför att nästan alla
bor långt ifrån varandra. Det kräver ett större engagemang från
föräldrar för att barnen ska få samvaro med varandra.
Jag gillar att göra aktiviteter som
styrs av våra årstider för det finns
en tjusning med dem alla. Detta
har jag med mig från barndomens
olika strapatser som gjorts utomhus i vår älvdal. Jag hoppas att jag
lyckas föra vidare det till min
dotter Elina. Utomhusaktiviteter
ger ro och återhämtning. Efter en
personlig krasch med sorg och bedrövelser i mitten på 90-talet, så
vet jag med säkerhet att det är
samvaro med människor och naturen som ger mig styrka och kraft till
livet.

tur och retur varje vecka till Sunderby sjukhus för att arbeta som
Arbetsterapeut vid Rehabiliteringsmedicin. Ett arbete som är stimulerande och som jag sätter högt
värde på. I vår familj har jag, Andreas och Elina gjort ett aktivt val att
engagera oss i ideella föreningar
som intresserar oss. Jag är aktiv i
styrelsen i Gunnarsbyns Byaförening och kassör i Gunnarsby Lanthandels ekonomiska förening.
Engagemangen tar tid men ger
mycket gemenskap. Ideella krafter
i föreningar gör helt klart skillnad
på utbudet runtomkring. Jag vill
uppmana er som har en liten
smula lust eller har en god idé som
kan drivas och ordnas - ta steget
och bli medlem i en förening. Du
behövs! Det lilla engagemanget
kan göra stor skillnad. För vår familj ger det oss möjlighet att träffa
personer som inte finns i vår närmaste umgängeskrets men berikar
och vidgar våra vyer.

Maria Degerman bor i Gunnarsbyn och spenderar gärna sin fritid
ute i naturen.

Hur är det då att leva vuxenlivet i
Gunnarsbyn? Mina arbetsresor tar
många timmar av min tid, jag rullar

Påverka tidningens innehåll!
Mejla in bilder och texter till justnu@raek.nu
Bidra med foton tagna i Råne älvdal och rapportera om händelser som berör bygden
Av utrymmesskäl förbehåller redaktionen sig rätten att redigera insänt material
Utgiven av: Råek (Råne älvdals

Redaktör:

rådet i Gunnarsbyns församling
ek. förening)

Lisa Brusewitz, justnu@raek.nu

Adress:

Hallonvägen 15
961 97 Gunnarsbyn

Telefon: 0924 213 59
Hemsida: www.raek.nu

Ansvarig utgivare:

Jenny Engström, jenny@raek.nu
Tryck: Luleå Grafiska AB
Upplaga: 1100 ex.
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Utgivningsplan: 4 gånger/år
(vår, sommar, höst, vinter)
Delas ut till boende i byarna kring
Gunnarsbyn och Niemisel och skickas
till övriga medlemmar i Råek. Finns
även på Gunnarsby Lanthandel, Niemisels Livs och Råneå Medborgarkontor.

Nästa manusstopp: 6 maj 2019

Servicepunkten
mån-tors
fredag

Gunnarsbyns secondhand

09.00-15.00 måndag
09.00-12.00 torsdag

Återvinningscentralen

15.00-18.00 måndag
10.00-19.00
10.00-14.00 torsdag
07.00-16.00
lördag (maj-sep) 08.00-12.00

Om du vill skänka grejer när butiken är stängd kan du lämna utanför eller inne på Råeks kontor.

Du som bor i Råne älvdal eller är medlem i Råek men inte får denna tidning utdelad - hör av Dig!

Projektbeslut för Malmens väg
Råek har fått beviljat projektmedel
från Jordbruksverket och Leader för att
utveckla Malmens väg som besöksmål
efter den tidigare genomförda förstudiens resultat.
Projektet startar våren 2019 och omfattar bland annat en upprustning av
vinterleden för sträckan StrömsundVuoddas, utveckling av hemsida och
digital karta för leden, ställplatser för
besökare, uppbyggnad av en ny rast-

plats, se på framtida drift- och
finansieringsmodeller och även ta fram
en utvecklingsplan för sommarleder
som ett komplement till vinterleden.

Välkommen
på 20-års jubileum!
Råek bildades 1999
- det vill vi fira!

Fredag 24 maj
kl. 18:00
Danslogen
i Sörbyparken

Syftet är att tillgängliggöra älvdalen
och naturen under hela året för både
lokalbefolkning och turistverksamhet.

Först årsstämma sedan
mat, mingel & uppträdande

Företagsfrukost i Råne älvdal
Fredag 17 maj kl. 07.30 - 09.00 på Restaurang Kallkällan i Sörbyn
Börja arbetsdagen med gemensam frukost tillsammans med andra företagare från alla typer av branscher
Mingla och lyssna på vad som är på gång i bygden och kommunen
Välkommen!

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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Välkommen till bygden!
Just Nu-redaktionen efterfrågar information om nyfödda och nyinflyttade
Mejla foton till justnu@raek.nu

Bengt-Åke Lundholm har Jonathan Renman har
flyttat från Norrala-Sund flyttat från Lycksele till
till Kvarnträsk.
Sörbyn.

Niklas Hagström och Ida Karlsson, ursprungligen från
Västerbotten, har köpt hus i Sörbyn.

Svante Naess har flyttat från Etiopien till Gunnarsbyn
med sin kenyanska familj. Sönerna Dexter 9 år och
Quentin 6 år har börjat på Älvskolan. Mamma Leah
kommer förhoppningsvis till sommaren.

Älvskolan i Gunnarsbyn

Gunnarsbyns förskola

Öppet hus
onsdag 10 april kl. 18.00
Utställning av elevernas alster

Elevmusikal
”Folk och rövare i Kamomillastad”
i samarbete med Kulturskolan Boden

Alla är välkomna!

Emma och Alex betraktar förmiddagssolen
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Sörbyns idrottsförening bidrar till en aktiv bygd

edan Sörbyns Idrottsförening
vaknade till liv för några år sedan
och den nya styrelsen beslöt att ta
nya tag, så bedriver föreningen
aktiv verksamhet som engagerar
både barn och vuxna, från Prästholm upp till Överstbyn.
På torsdagar anordnas under vinterhalvåret skidträning och under
barmarksäsongen löpträning. Under hösten och vintern har mellan
15-20 barn och ett antal vuxna
samlats vid idrottsgården för en
timmes träning och därefter gemensamt kvällsfika. Träningarna är
kostnadsfria för alla som betalat
medlemskap i föreningen vilket
kostar 100 kronor per år för enskild medlem respektive 200 kronor per år för en hel familj.

Fjolårets klubbmästerskap
Tisdagskvällar samlas barn i åldrarna 4-13 år i Gunnarsbyns gymnastikhall för en timmes träning med
fokus på koordination och glädje.
Alla barn kör gemensamt en bana
med olika stationer som går att

anpassa efter hur länge man tränat
gymnastik och ålder för att alla ska
kunna ha möjlighet att utvecklas så
bra som möjligt efter sin egen potential. Vissa av barnen har varit
med från starten för tre år sedan
samtidigt som flera nya barn har
börjat träna denna termin.
Parallellt med träningsverksamheten fortsätter föreningen sitt jobb
med att rusta upp motionsspåret i
Sörbyn, genom att röja längs spåret och lägga några trummor där
det varit blött. Den största åtgärden har varit att byta ut alla armaturer på både 1,5 och 2,5 kilometersspåren samt räta upp stolpar.
Det kortaste spåret har nu LEDarmaturer på nästan alla stolpar.
Målet är att inom 2-3 år ha nya
armaturer även på 5 kilometersspåret samt att komplettera med
bark och flis på stora delar. Föreningen sköter även preparering av
skidspåren på 1,5, 2,5 och 5 kilometer, för såväl klassisk stil som
skate. Även preparering av skoterlederna på Vitträsket ansvarar idrottsföreningen för.

är varmt välkomna när det anordnas dagar där föreningen samlas
för att göra anläggningarna ännu
bättre.
På försommaren anordnas en städdag kring badstranden och idrottsgården och i år kommer föreningen även sammankalla en extra dag
för att röja upp kring elljusspåret
och förstärka vissa sträckor med
grus samt även sprida ut bark på
vissa sträckor.

Städdag vid badstranden
Framöver kommer föreningen att
gå ut med ett erbjudande till företag i området om att sponsra barnverksamheten inför inköp av värmekläder. Utöver det planerar
idrottsföreningen att anordna ett
träningsläger under försommaren.

Allt arbete som läggs ner i föreningen sker på ideell basis och hjälpen som bygdens människor bidrar
med uppskattas mycket. Föreningen hälsar att alla som vill hjälpa till

Kvarnå förskola i Niemisel

K

varnå förskola har som profil ”Natur, Äventyr och Skapande”. Detta läsår jobbar förskolan med ett äventyrsprojekt med hjälp av sagofiguren Kotte som har anknytning till den magiska skogen. Barnen jobbar med olika uppdrag som de fått av Kotte och deras tankar och fantasi styr äventyrsprojektet vidare. I den dagliga verksamheten
läggs även fokus på digitalisering och språkutveckling. Till höger i bild ses snigelkompisarna Blad och Superugglan.
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En levnadsskildring från Valvträsk

erit Selberg är 81 år och bor
med sin man Sixten i Valvträsk.
Tillsammans har de tre barn och
sex barnbarn. Berit är född och
uppvuxen på ett hemman i Brändberg, på södra sidan av Råne älv
cirka 1,5 mil norr om Valvträsk.
Brändberg bytte sedermera namn
till Klingersel när byarna slogs ihop.
När Berit berättar sin levnadshistoria framträder en barndom med
väldigt många syskon, som alla
efter bästa förmåga fick hjälpa till
på familjens gård. Den stora familjen skapade gemenskap och fick
uppleva många glädjeämnen tillsammans men även en hel del tragiska dödsfall.

Sixten och Berit Selberg i Valvträsk

Berits pappa hette Albin Johansson
och var änkeman när han gifte sig
med Berits mamma, som hette
Lydia Berg. Faderns första hustru,
en ung kvinna från Västerbotten,
dog endast 30 år gammal och Albin
blev ensam med fyra söner. Lydia,
som var 24 år när hon gifte sig med
Albin, tog på sig modersrollen och
klev in i äktenskapet som styvmor
åt Albins pojkar. Albin arbetade i
skogen och Lydia tog hand om barnen och hushållssysslorna. Jobbet
på gården var slitsamt med skötsel
av kor, grisar, får och höns. Det
fanns varken vatten eller elström
indraget. Förutom att fostra Albins
söner födde Lydia 14 egna barn.
– Jag kan inte fatta hur mamma
orkade med allt, säger Berit.
Tillvaron var hård, dödsfall var en
del av livet. Berit har fått berättat
för sig om lille Ragnar, Lydias
tredje son, som dog bara några
veckor efter födseln. Han föddes
på vintern, huset var kallt och dragit och den för tidigt födde pojken
klarade sig inte. En annan son, Harald dog före han fyllt tre år.
Yngst i syskonskaran var Berit och
hennes tvillingsyster Betty. De två

stod varandra mycket nära och när
Betty av en olyckshändelse omkom
endast elva år gammal, tog Berit
det mycket hårt. Den stora saknaden och sorgen efter tvillingsystern
har färgat hela hennes liv. Olyckan
hände på vägen hem från skolan
när Betty på ett tragiskt sätt föll av
skolskjutsen. Just denna dag skulle
skoleleverna inte ha vanliga
lektioner med skolarbete, istället
skulle lärarinnan bjuda på tårta
och de skulle få möblera om skolbänkarna i klassrummet. Berit och
Betty hade sett fram emot detta
för nu skulle de bli placerade bredvid varandra. Skolan låg i Valvträsk
och för att kunna ta sig till skolbussen på andra sidan älven så rodde
barnen på sommaren och gick på
isen om vintern. Eftersom det var
sent på hösten hade isen frusit på
älven medan det var öppet vatten
vid forsen och knepigt att ta sig
över med båten. När de skulle
bege sig på morgonen tyckte
mamma Lydia att de kunde stanna
hemma den dagen, eftersom det
var så besvärligt på älven. – Men
mamma, utbrast Betty, det är ju
årets roligaste skoldag!
När skoldagen var slut åkte de inte
hem med den vanliga skolbussen
utan trängde ihop sig i en taxiskjuts. Betty höll sig vid något tillfälle i dörrhandtaget, dörren gick
upp och hon föll handlöst ut ur
bilen och landade på några stenar.
Chauffören lyfte upp den svårt
skadade flickan och lade henne i
bilen hos barnen. Det rann blod
och hon jämrade sig. Storebror
Gunnar höll i kroppen och Berit
höll om huvudet. Berit minns hur
hon försiktigt knöt upp knuten på
sin systers mössa. Hon fick följa
med till sjukhuset i Boden och se
på när Betty bars in på bår. En sjuksyster fick syn på Berit där hon
stod klädd i likadana kläder som
den skadade flickan som nyss anlänt och sa förskräckt: – Men hur
kan du stå här nu, alldeles nyss låg
du halvdöd!
Betty blev kvar på sjukhuset och
Berit blev skjutsad hem. Då började hon gråta för hon hade aldrig
varit ifrån sin syster. Som tröst fick
hon choklad, den stoppade hon i
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jackfickan för att ge hälften till
Betty när hon kom hem, för de
brukade alltid dela allt. Men Betty
kom aldrig hem.
Pappa Albin som led av hjärtfel dog
i en ålder av 58 år, när Berit och
Betty var sex år gamla. Hans tre
sista år tillbringade han hemma då
han var för sjuk för att arbeta. Till
skillnad från då han arbetade i skogen, så hade han nu tid att leka
med Berit och Betty. När han blev
sämre låg han sista tiden i en säng i
köket. Berit och Betty satt bredvid
honom och sjöng.

Berit och Betty

När fadern dog placerade de äldre
bröderna kroppen på ett sofflock
som de bar in i kallt ouppvärmt
rum och låste dörren. - Det var tur
att de låste, för annars hade nog
Betty och jag smugit in för att hälsa
på pappa, säger Berit och ler.
De utflyttade syskonen med familjer kom hem för att ta avsked av
fadern. Han lades i en öppen kista i
det stora köket som fylldes av gråtande människor. Det sades att nu
har Albin fått komma till sitt himmelska hem så nu har han det bra.
Berit som visste att det vankades
fika, blev less på allt prat och all
gråt. Till slut sa hon ifrån, att nu
fick det vara nog med grinandet;
"Pappa har det ju bra nu i det där
himmelska hemmet!"

Lydia med söner och döttrar

Berits mamma Lydia var inte heller
särskilt gammal när hon dog. Hon
blev 65 år, året var 1959 och Berit
var 22 år. Den enda av Berits syskon som fortfarande lever är storasyster Miriam. Hon är 88 år och
bor på Forsbacka i Råneå.
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Mer bredband i Råne älvdal

nder bredbandsutbyggnadens
programperiod 2012-2020 har Bodens kommun byggt bredband i
Gunnarsbyn, Lassbyn, SundsnäsSörbyn och Överstbyn. Det skedde
åren 2013-2014 och innebar etapp
1 och 2 av 5. Etapp 3 byggdes under 2015 men därefter parkerade
Bodens kommun bredbandsutbyggnaden för etapp 4 och 5. Finansieringsmodellen ändrades så att fastighetsägaren skulle betala 30% av
totala bredbandskostnaden och det
resulterade i färre anmälningar och
det gick inte räkna hem projektet.

Bodens kommun har genomfört en
upphandling som vanns av Telia,
vilket innebär bl.a. att Telia tar över
projektstöden av Bodens kommun
för etapp 4 och 5. Bredbandsarbeten kommer påbörjas i år och
färdigställas 2020. I etapp 5 ingår
Valvträsk men i dagsläget finns
ingen tidsplan och prioritering klar.
Telia skickar inom kort ut ett erbjudande till permanentboende och
fritidshusägare i Valvträsk och det
kommer anordnas två informationskvällar i mars månad på Saga
Folkets Hus i Boden.

Då Telia har bestämt sig för att
bygga bredband i Valvträsk kommer de att se positivt på om det då
också finns fler fastighetsägare i
redan utbyggda byar i Gunnarsbyområdet som vill köpa en fiberanslutning. Råek kommer tillsammans med projektledaren Bert-Erik
Vestermark inventera intresset i
dessa byar och därefter informera
Telia hur stort intresset är.
Info och frågor:
Bert-Erik Vestermark: 070-2974245

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
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Telefon: 070 - 311 19 53
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Sörbyn-Sundsnäs är pristagare i dubbel bemärkelse

örbyn-Sundsnäs fick under
2018 motta dubbel uppskattning
från Bodens kommun. I juli fick
Hembygdsföreningen ta emot
Årets kulturpris och i december
blev byn utsedd av Bodens landsbygdsråd till Årets by 2018 i Bodens kommun. Vardera pris gav 10
000 kronor och är fina erkännanden för allt det arbete som byns
ideella krafter har lagt ned.

Rolf Svanberg, Berit Birin, Lisbeth
Lind Svanberg, Rakel Groth, Helena
Selberg, Håkan Nilsson och Kenth
Sundberg tog emot Årets Kulturpris
Motiveringen för Årets by löd:
"Sörbyn är en småort i Bodens
kommun med cirka 100 bofasta. I
byn finns bland annat fest- och
campingplats, fotbollsplan, elljusspår, terrängspår, badplats, kanotning, fiske (röding), promenadstigar. Det finns även ett landsbygdsmuseum med verktyg och föremål
från svunna tider som är inrymt i
Hembygdsgården som tidigare var
en skola.

Sörbyn-Sundsnäs byautvecklingsgrupp är den sammanhållande
länken i bygdens aktiviteter och
består av representanter för Sörbyn-Sundsnäs Hembygdsförening,
Sörbyns IF, Sörbyns Viltområde,
Sörbyn-Sundsnäs
Fiskeförening,
Byamännen i Sörbyn-Sundsnäs
samt ortens företagare.
Hembygdsföreningen medlemmar
har lagt ned mer än 4300 timmar
med att dokumentera och fotografera föremål till sitt lantmuseum
och har tagit emot samt installerat
ett halmmuseum i hembygdsgården. Förutom det har medlemmar
och styrelse anordnat aktiviteter i
form av föredrag, bildvisningar,
kafékvällar, middagar och studiecirklar. Lokalen har använts 145
gånger och besökts av cirka 3500
personer.

Den fina badstranden har besökts
flitigt då vädret tillåtit detta. Medlemmarna har då bemannat en
badkiosk med försäljning av glass
och fika med olika godsaker.

Kenth Sundberg, Lisbeth och Rolf
Svanberg framför Sommarkiosken
Idrottsföreningen har på samma
sätt bedrivit ungdomsverksamhet
med ungdomar från alla omkringliggande byar med gymnastik, löpträning och skidåkning. Engagemanget med både ideella ledare
och framför allt ungdomar har betytt mycket för bygden.
Förutom allt detta har övriga föreningar och sammanslutningar, bidragit med positiva verksamheter
som berikat bygden och stärkt
sammanhållningen.”

Landsbygdsstrateg Leif Engström,
Rakel Groth och Rolf Svanberg i
Bodens Stadshus

Badplatsen vid Vitträsket är ett uppskattat besöksmål i Råne älvdal under varma sommardagar.
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Niemisel med närliggande byar utsedd till Årets bygd i Luleå

tmärkelsen blev offentlig vid kommunfullmäktige i
Luleå i december 2018, då Niemisel som bygd fick ta
emot 15 000 kronor i prispengar samt tre skyltar ”Årets
bygd 2019” för permanent placering. Motiveringen löd:

sträckningen. Loppets comeback i mars förra året blev
en succé trots snövädret.
I bygden anordnas även olika kulturevenemang såsom
Kottarnas Revy som varje år har tio fullsatta föreställningar och som år 2019 firar 25-årsjubileum. Sommaren
2018 anordnades för tredje året i rad marknaden ”Mat
& hantverk i naturbygd” i Bjurådalens bygdegård, där ett
30-tal utställare sålde bland annat grönsaker, honung,
ost och hantverk i silver, trä, tovat och stickat. I augusti
anordnades den årliga Niemiselsdagen som numera
även kompletteras med en pubkväll för Niemisels AIK:s
medlemmar.

”Niemisel har idag många företagare inom en bredd av
branscher. I byn finns även förskola, lanthandelsbutik
samt en automatstation. Bygden har under 2017 tagit
fram en gemensam bygdeutvecklingsplan och har under
2018 arbetat med de aktiviteter man listat i aktivitetsplanen samt en informationsfolder som delats ut till
främst besökare. Samarbetet över kommungränsen till
Bodens kommun, främst rörande Malmens väg, ser man
också som en möjlighet till framtida utveckling av bygden.”

I Niemisel finns flertalet duktiga och mångfasetterade
företagare som skapar sysselsättning och ett underlag
för service. Niemisels Livs som utöver att vara den lokala
matvaruaffären och ombud för apotek, DHL och Systembolaget, också administrerar försäljning av fiskekort
samt fungerar som informell turistinformation. Affären
är en samlingsplats och viktig nod för turisterna. I bygdeutvecklingsplanen bestämdes att en lokal informationsfolder skulle framarbetas, att informationstavla utanför
affären skulle rustas samt att det skulle ges plats åt
turistinformation inne i affären.
Alla aktiviteter är genomförda och det är tydligt att turister och andra besökare uppskattar arbetet. Informationsfoldern trycktes i 400 exemplar och hade en rykande åtgång när den delades ut på Niemisels Livs och
Medborgarkontoret i Råneå.

För fyra år sedan stängde Kvarnå friskola och skeptiker
menade att det var slutet för Niemiselsbygdens utveckling. Trots det fortsätter unga människor att bosätta sig i
bygden och engagemanget hos bygdens människor fortsätter med oförminskad kraft.

Bygden mobiliserar sig årligen för att säkerställa att skoterleder, elljusspår, fotbollsplan, isplan, badplatser och
andra allmänna platser ger ett positivt intryck och stimulerar till gemenskap och rörelse. Niemisels AIK erbjöd sig
förra våren att riva det förfallna omklädningsrummet i
Kärrhuset, vilket ledde till ett lyckat samverkansprojekt
där Luleå kommun bekostade arbetet. Under hösten
2018 har även elljusspåret rustas genom röjning, grusning och utkörning av bark, allt för att ge bygdens människor ett fint motionsspår att nyttja året runt.

Under arbetet med att ta fram en bygdeutvecklingsplan
för Niemisel med närliggande byar fick bygdeutvecklingsgruppen upp ögonen för allt det ideella arbete som
gjorts under senaste året och det arbete som återkommer årligen och som gör bygden levande. I begreppet
Niemisel med närliggande byar inräknas småorterna
Niemisel, Bjurå, Mjöträsk, Niemisels station, Fällträsk,
Forsnäs, Ängesträsk och omgivande landsbygd.
Efter att friskolan lades ned så fortsatte den Ekonomiska
föreningen i Kvarnå (Efik) att driva Kvarnå förskola. Föreningen är förskolans huvudman och har över 100 medlemmar som består av privatpersoner, föreningar och
företag i bygden och bedriver sin verksamhet utan
vinstintresse. Samverkan med bygdens människor i alla
åldrar, föreningar och företag m.m. är en naturlig del i
arbetet. Det är även ett led i att skapa delaktighet och
inflytande som bidrar till en god livsmiljö.

Niemiselsbygdens människor har gemensamt åstadkommit massor både i form av evenemang men även löpnade underhåll som skapar förutsättningar för en levande bygd dit människor vill flytta och verka.

Under året har bygden arbetat med de aktiviteter som
listats i bygdeutvecklingsplanen, både de årliga men
även de prioriterade i aktivitetsplanen. Under sommaren
hålls hantverkscafé i Folkets hus i Bjurå. Det är ett välbesökt café som möjliggör för lokala hantverkare att visa
och sälja sina alster. En årlig tradition är också det
tårtcafé som håller öppet varje kväll under fruntimmersveckan. Till förra sommarens upplaga bakades cirka 60
tårtor av Niemiselbygdens föreningar. PRO anordnar
regelbundet familjemiddagar. Även i år anordnas Råneälvdalsloppet, där bygden ansvarar för en del av

Oskar Niemi (NAIK), Johanna Lundmark (Bygdeutvecklingsgruppen) Ulrika Ek (Niemisels intresseförening), Birger och Gudrun Wennström (Kottarna)
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Den sista utposten före vildmarken

n av världens bästa snöskoterområden sägs finnas i
byn Mårdsel. Här har entreprenörerna Fredrik Broman
och Jonas Gejke förvärvat den gamla affärslokalen och
totalrenoverat den till en boendeanläggning för besökare från hela världen. The Outpost är ett litet, flexibelt
hotell som passar som lyxboende åt den rike amerikanen, såväl som självhushåll åt den lokale skoteråkaren.

Efter endast sex månader var den omfattande renoveringen klar. I januari öppnade The Outpost för allmänheten och har många inbokade gäster. Det är Jonas
som har huvudansvaret för ruljangsen och är främst
den som tar emot gästerna och guidar dem. Till sin
hjälp har han en av de boende i Mårdsel, Britta Persson, som är timanställd. Hon ansvarar bland annat för
matlagning, bak, disk, städ och bäddning av sängar.
Kontakten med de boende i Mårdsel är bra och genom
skoterföreningen i Mårdsel finns resurser som gärna
hjälper till att skoterguida gäster.

Foto: Pär Bäckström, NSD

Efter T-korsningen i Mårdsel, där vägen delar sig västerut mot Edefors och österut mot Nattavaara, så finns
stor yta orörd vildmark och placeringen av The Outpost
är på så sätt den sista utposten, därav namnet. Huset
har två lägenheter med varsitt badrum och fullt utrustat kök. Det finns sex sovrum med sammanlagt tio bäddar om man vill bo bekvämt. Med extrasängar, bäddbar
soffa och våningssängar så får det plats 17 personer.
Området erbjuder utmärkta fisk- och jaktmarker och
möjlighet till fantastisk skoterkörning kring polcirkeln,
dessutom mycket liten ljusförorening.

Foto: Fredrik Broman

Avslutningsvis kan nämnas att en av världens mest erkända resefotografer, Ewan Bell, gör just nu en stor
fotobok, ”Cooking in cabins”, där ett kapitel kommer
handla om Brittas sju sorters kakor, ett kapitel om The
Outpost i Mårdsel och ett kapitel om Aurora Safari
Camp i Lassbyn.

Foto: Fredrik Broman

Mer information om The Outpost finns på Facebook,
Instagram och www.arcticgetaways.com

Foto: Fredrik Broman

Finansiering till renoveringen av huset var till en början
ett stort problem. Jonas och Fredriks företagsbank gick
inte med på att låna pengar till projektet på grund av
att fastighetsvärdet i Mårdsel är lägre än i övriga Norrbotten och det fanns inte i bankens strategi att satsa på
landsbygden. Detta är ett problem generellt och innebär att det är svårt för landsbygdsföretagare att expandera sin affärsverksamhet. Skam den som ger sig, till
slut lyckades Jonas och Fredrik att övertyga en annan
bank, Swedbank, att tro på deras idé. Den banken är
idag mycket nöjd med sitt investeringsbeslut, då resultatet har visat sig över förväntan. Swedbank har meddelat att de är villiga att hjälpa företaget även vid framtida investeringar.

Foto: Fredrik Broman
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Aktuellt i Degerselsbygdens Samfällighetsförening

ilmaren Petri Storlöpare har
under 2018 följt Bert-Erik Vestermark, styrelseledamot i Degerselsbygdens
Samfällighetsförening,
(DBSF) och gjort en långfilm om
fisket och fiskeförvaltningen inom
denna del av älven. Här återges en
hel del vackra naturskildringar men
även styrelsens arbete. Filmen
Drömmar om lax finns på Youtube.

verklighet så att ån kan återfå sin
forna potential.
Rengårdstjärn, som tidigare användes som ”Put & Take”-sjö, har legat i träda några år men sjön kommer nu att arrenderas av Pontus
Bentzer och Andreas Lind. Styrelsen hoppas deras satsning där blir
framgångsrik och att sjön blir ett
attraktivt besöksmål.
Ett allmänt informationsmöte
kommer att hållas den 5 Maj kl.
18.00 i Folkets hus.
Årsmötet blir den 7 april kl. 19.00.

Foto: Petri Storlöpare

Ifjol inköptes tre grillplatser och
arbetet med att öka trivseln vid
våra vatten fortsätter även i år.
Ytterligare tre grillplatser med
eldstad och bänkar kommer att
köpas in. Kom gärna med förslag
på placering av dessa på facebooksidan Råneälvens norra kortfiskeområde.

Foto: Petri Storlöpare

Under några år har återställningsarbeten utförts i Abramsån i ett
projekt finansierat av stiftelsen
Rewilding Sweden. Rewilding Sweden har nu lämnat in en ny projektansökan för att fortsätta satsningen i Abramsån. Det som främst
behöver göras är att ta bort de
timmerbröten som nu utgör totala
vandringshinder för öringen. Styrelsen hoppas detta projekt blir

Foto: Petri Storlöpare

Degerselsbygdens Samfällighetsförening har uppmärksammat vår
tids förmodligen största och allvarligaste miljöproblem. Det är i princip okänt för allmänheten. Det i sig
är minst sagt anmärkningsvärt.
DBSF vill vara med och öka kunskapen. I höstas inbjöds därför
professor Lennart Balk från Stockholms universitet till det allmänna
höstmöte som hölls i Gunnarsbyns
Folkets hus, där organisationen
Save the Baltic Salmon deltog tillsammans med Balk.
Vad är Tiamin och vilken betydelse
har det i naturen? Det är ett vitamin, B1, som är nödvändigt för
levande organismer. Det är således
något som vi människor likväl som
laxen och andra djur behöver. Vitaminet lagras inte i kroppen utan
måste ständigt tillföras. Det kommer via födan. Tiaminet finns från
början i de gröna växterna och
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vandrar uppåt i näringskedjan.
Processen med att bilda Tiamin är
idag påverkad. Det är inte helt
vetenskapligt klarlagt vad som stör
bildandet av det livsviktiga vitaminet. Professor Balk och hans team
tror sig vara nära gåtans lösning.
Det som hittills framkommit pekar
på att det är en luftburen ”smitta”.
Det förs med luften i öst-västlig
riktning. Det är förhärskande vindar som uppträder likt kanaler.
Med det menas att vindarna blåser
på ett och samma ställe i en och
samma riktning. Tiaminbristen
finns inte överallt. I Sverige märker
vi av den i och runt Östersjön samt
i Syd- och Mellansverige.
Det drabbar inte bara laxen. Älgen,
fåglar, andra fiskar och andra
däggdjur är också sjuka. I USA och
Kanada är älgen utrotad i vissa
delstater pga. Tiaminbrist. Professor Balk och hans team saknar
pengar för att slutföra denna extremt viktiga forskning. DBSF hoppas att med dessa rader göra så att
fler får upp ögonen för detta mycket allvarliga problem. Om inget
görs så är risken mer än stor att
flera arter kommer att dö ut. Troligen beror den artdöd som observerats på Tiaminbristen. Utan
detta ämne inget liv!

Foto: Per Lundström

E-post: info@ranealven.se
Hemsida: www.ranealven.se
Facebook:
Råneälvens norra kortfiskeområde

Välkommen
till vår unika
gårdsbutik!

Tennbroderi - Smyckeskurser
Slöjdmaterialförsäljning främst för smyckestillverkning

Vårens Tennbroderi- och
smyckeskurser i gång!
Merå informåtion på
www.tennsmycken.se

Telefon 0924 - 200 23

Här finns allt du behöver
till vårens grillutflykter!

Mån-tors
Fredag
Lördag
Söndag

10-18
10-19
10-14
stängt

Hällskåpet, Niemisel
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Lördag 23 mars
Åk efter den kulturhistoriska Malmens väg till Råneå
Gemensam start kl. 10.00 i
Gunnarsbyn och Niemisel
samt kl. 11.00 i Böle.
Valfri åkstil.

För information och anmälan: ranealvdalsloppet.se

Välkommen som deltagare eller åskådare
till en folkfest i Råneälvdal!

Mån-fre: 9.30 - 18.00
Lördag:

9.30 - 14.00

Telefon: 0924 - 210 10
Hemsida: gunnarsbylanthandel.se
E-post:

Välkommen att bli medlem
hälsar Emma, Lotta och Sara!

info@gunnarsbylanthandel.se

Bli medlem i
Gunnarsbyområdets Lanthandel och service
ek. förening:
Medlemsinsats à 1000kr eller 5000kr
Bankgiro 5086-0220 eller Swish 123 267 86 21
Uppge namn, postadress och ev. e-post

13

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 AIK

Årsmöte

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

måndag 18 mars kl. 19

Niemisels
Bygdegårdsförening

Våffelcafé
lördag 23 mars kl. 11-15
i Älvens hus

Vi hyr ut bygdegården och
bagarstugan

Valborgsmässoafton
brasan tänds kl. 20
på gamla grusplanen

Alla typer av arrangemang
upp till 50 personer

För info
kontakta
Ulrika Ek
070 519 98 51

Info: 070-362 02 17

Vedaklubben
Skoter & Fiske
Skoterns Dag

Gunnarsbyns SK
Håll utkik efter
kommande aktiviteter

lördag 16 mars kl. 11-14

Besök oss gärna
på facebook!

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

Bokning 070 312 60 55

ÅRSMÖTE

Niemisels
Intresseförening

10 mars kl. 17.00
Bakiplan

Välkomna!
Info: Tommy Ekh 070 - 541 94 67
Vi finns på facebook!

Välkommen till vårt gym!

Har en förälder löst gymkort så
tränar ungdom upp till 18 år gratis.
Annars halva priset upp till 18 år.
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
Studiecirkel om fåglar
i slutet av mars
Intresseanmälan till Sibylla

Valborgsmässoafton
kl. 16.30-19.30
pizza - våreld - sång

Fågelexkursion Yttreträsket
i maj
Vid frågor: Sibylla 070 341 38 50
Hyra bygdegård/bagarstuga:
Monica 070 651 50 08

Hantverkarnas Träffpunkt
i Niemisel
Hantverk - Garn - Loppis
Hembakt - Bär - Saft - Sylt

Konst på bio:

Mån 11 mars 19.00
Näckrosor av Monet
- vattnets och ljusets magi
Bio:

Helan & Halvan
Sön 31 mars
19.00
Konst på bio:

Öppet:
Lördagar kl. 11-14

Uthyrning av lokal & tvättmaskin

Stickcafé

Kommande aktiviteter:

Tisdagar ojämna veckor kl. 18

Se lokala anslag

Vi finns på facebook!
Kontakt Mona 076 130 85 23

Välkommen!

Den unge
Picasso
Mån 8 april 19.00
Följ oss på facebook!

Lantmuseum, halmmuseum,
loppis, cafékvällar, cirkelstudier

PRO Gunnarsbyn

tfn 070 - 660 11 47

PRO Niemisel

Skriv fullständiga namn

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

Vintercafé

Årsmöte
Onsdag 6 mars kl. 15.00

Fiskepremiär

Familjemiddag

Mittitjärn

Onsdag 17 april
kl. 17.00-19.00

lördag 30 mars
kl. 09.00

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

enskild 100kr / familj 200kr

Gunnarsbyns
Byaförening

Bli medlem - Ditt stöd är viktigt!

Kom med på våra
medlemsträffar
studiecirklar
resor m.m.

Betala medlemskap till
bankgiro: 5879 - 6251
eller swish: 123 627 92 10

Niemisels
Fiskevårdsförening

Varje ny medlem ger ökad styrka
till att värna om de intressen
som berör oss pensionärer.
Kom med i vår gemenskap och
sociala sammanhållning!

Vill Du stödja SIF?

Följ vår grupp
på facebook!

www.sorbyn-sundsnas.se
070-211 00 45

Sörbyns IF

Café

i bagarstugan
Lördag 23 mars
11.00-14.30

Torsdagar kl. 13.00

Kom med
i vår förening!

www.pro.se/niemisel

Info: Lennart Nilsson
070 362 02 17

Kontakt: Ingrid 072-724 02 24
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Info & bokning: 0924 - 211

