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P å denna sida brukar skribenten 
starta med att berätta om ett spe-
ciellt minne från Råne älvdal. 
Eftersom jag är uppväxt i stadsde-
len Björkskatan i Luleå så har jag 
inte några barndomsminnen från 
vår vackra älvdal. Däremot skapas 
det nya minnen från livet här för 
var dag som går.  
 

Jag har bott i Niemisel sedan 2007, 
då jag blev sambo med Tobias, 
numera min käre make. Idag är vi 
fyra i familjen, Elma 11 år och Tore 
6 år. Jag brukar skämtsamt kalla 
oss för normbrytare, för det är inte 
helt självklart för en ung barnfamilj 
att aktivt välja att stanna och leva 
på landsbygden. Man vänjer sig vid 
att ständigt bli ifrågasatt. Ett kon-
staterande som många utom sock-
nens brukar göra är: ”Åh så jobbigt 
det måste vara att pendla så 
långt.” Jag svarar friskt att det är 
den bästa tiden på dagen. Jag hin-
ner lyssna på alla böcker som jag 
vill ta del av, hinner reflektera och 
avsluta tankegångar. Efter det fin-
ner få lust att spinna vidare på äm-
net. 
 

För mig är det lilla livet det finaste 
och tydligen är vår familj lite mo-
dern. För de senaste åren har be-
greppet hemestra blivit allt populä-
rare. Det kan knappast finnas nå-
got mer avkopplande än att ro 
drag på Sågdjupträsk en vindstilla 
julikväll eller bada i Sörbyn eller 
Sandviken. Till det lilla livet hör 
även att handla lokalt. För mig är 
det en ynnest att slippa handla i de 
större matvarubutikerna. För några 
år sedan gjorde vi experimentet att 

sluta storhandla på de större mat-
varukedjorna och istället vecko-
handla på Niemisels Livs. Resulta-
tet blev att våra matkostnader och 
stressnivåer sjönk. Så för er som 
inte har provat, gör det! Det finns 
bara fördelar. 
 

Som stadsbo hörde spontanbesök 
inte till vanligheterna. En av alla 
fina praliner som jag har hittat i 
”bo-på-landsbygden-asken” är just 
spontanbesök. På samma sätt är 
det ideella engagemanget ytterli-
gare en pralin. Jag måste passa på 
att hylla alla de kvinnor och män 
som gör Niemiselsbygden till den 
fantastiska plats den är. De får 
sällan den uppmärksamhet som de 
förtjänar, utan påtar på i det dolda 
med oförminskad kraft år från år. 
År 2018 hade vi ett 20-tal olika 
evenemang och till det måste 
också det årliga underhållet av 
exempelvis skoterleder, elljusspår, 
fotbollsplan och plantering av 
blommor nämnas. Otroligt!  
 

Ett annat konstaterande som utom 
socknens brukar göra är: ”Hur or-
kar ni vara så engagerade?” De 
flesta dagar är svaret enkelt: det 
ger så mycket tillbaka. Det är så 
roligt att se människor uppskatta 
det som görs och anordnas.  Det 
bygger även en stolthet och vi-
känsla över att tillhöra. För mig är 
det ideella arbetet en del i att våra 
barn ska känna stolthet över sin 
uppväxtplats. De ska få med sig 
argumenten så de kan stå upp för 
sitt ursprung och kanske välja att 
bo här som vuxna. Tips! Läs dikten 
Fason av David Väyrynen.  

För massor av år sedan fick jag i 
uppdrag att skanna bilder som 
fanns i bagarstugan vid Älvens hus 
och där hittade jag en riktig skatt. 
Ett fotografi av min mormors far 
och Tobbes farfars far som står 
bredvid varandra på ett vägbygge 
år 1932. Det är förunderligt hur 
lokalhistoria genomsyrar vår nutid. 
Tänk om de sett oss nu, nästan 90 
år senare. 
 

Snart stundar semester och som-
marlov med förhoppningsvis lika 
underbart väder som förra året. 
Hoppas vi ses på pizzakvällen, 
tårtcaféet, Niemiselsdagen eller 
något annat evenemang som an-
ordnas i vår fantastiska bygd.  
 

Vill avsluta med några ord som vår 
granne brukar säga: Lev och 
blomstra! 

Johanna Lundmark bor i Niemisel 
och ser pendlingen till arbetet i 
Luleå som en avkopplande stund. 

 
Fina praliner i landsbygdens ask 

Utgiven av: Råek (Råne älvdals 

rådet i Gunnarsbyns  församling 

ek. förening) 
 

Adress:  Hallonvägen 15 

  961 97 Gunnarsbyn 
 

Telefon:   0924 213 59  
 

Hemsida: www.raek.nu 

Redaktör:  

Lisa Brusewitz, justnu@raek.nu 

 

Ansvarig utgivare:  

Jenny Engström, jenny@raek.nu 

 

Tryck: Luleå Grafiska AB 

 

Upplaga: 1100 ex. 

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, Niemi-

sels Livs och Råneå Medborgarkontor. 

 

Nästa manusstopp: 5 augusti 2019 

 

Påverka tidningens innehåll! 
 

Mejla in bilder och texter till justnu@raek.nu 
 

Bidra med foton tagna i Råne älvdal och rapportera om händelser som berör bygden 
 

Av utrymmesskäl förbehåller redaktionen sig rätten att redigera insänt material 
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Du som bor i Råne älvdal eller är medlem i Råek men inte får denna tidning utdelad - hör av Dig! 

Gunnarsbyns secondhand 
 

måndag  15.00-18.00 
torsdag   10.00-14.00 
lördag (juni-aug) 08.00-12.00  

Servicepunkten 
 

mån-tors 09.00-15.00 
fredag 09.00-12.00 

Återvinningscentralen 
 

måndag  10.00-19.00 
torsdag      07.00-16.00 

lördag (maj-sep)  08.00-12.00  

  

Fixartjänsten är en kommunal service till medborgare i Bodens kommun som har fyllt 70 år och behöver      
vaktmästarhjälp. Syftet är att förebygga skador och ohälsa hos äldre personer som bor i eget boende.  
 

Ring Råek/Servicepunkten! Telefon 0924 213 59 

Fixar’n - i förebyggande syfte 

Exempel på saker Fixar’n hjälper till med: 
 

 Montera och kontrollera brandvarnare. 
 

 Kontrollera trygghetslarm och byte av batteri. 
 

 Ordna mattkanter och fästa sladdar. 
 

 Byta glödlampor, proppar, batterier och smörja lås. 
 

 Hjälpa till att ta ner saker från höga skåp, hänga upp 
eller ta ner gardiner och rullgardiner. 

 

 Hänga upp tavlor, lufta element och flytta mindre 
möbler i bostaden. 

 

 Hämta och lämna saker i vinds- och källarförråd. 
 

 Sandning och lättare snöröjning vid farstukvist eller 
balkong. 

Exempel på saker Fixar’n inte hjälper till med: 
 

 Arbeten som kräver yrkeskunnig hantverkare, som 
EL och VVS. 

 

 Trädgårdsarbete och snöskottning. 
 

 Fönsterputsning. 
 

 Arbeten som normalt ingår i hemtjänst som till ex-
empel städning, tvätt och matinköp. 

 

Vad kostar det? 
 

Om hjälpen tar kortare tid än 30 minuter kostar det 
ingenting. Om hjälpen tar längre tid, så betalar Du 75 
kronor per påbörjad timme.  
 

Betalning sker genom faktura 

Detta gäller för närvarande endast boende i Bodens kommun.                    
Bor Du i Luleå kommun kontaktar Du Råneå Fixar’n 0924 575 73. 

 

  Uthyrning av släp 
 

Perfekt för flyttlasset 
eller förrådsrensningen! 

Råek kör hem  
dina matvaror  

  

 Utkörning tisdagar och fredagar 

 Beställ senast kl. 18.00 dagen före 

 Minimumavstånd 3 km 

 Minimumbelopp 200 kr 

 Kontant betalning eller via bankgiro 

Utkörningsavgift:  

20 kr - över 65 år 

100 kr - under 65 år 

Ring lanthandeln och beställ dina varor:  0924 210 10 

Pris: 300 kr/1-6 tim 
 500 kr/dygn 
 700 kr/helg (fre-sön)
 1500 kr/vecka Ring Råek:  0924 213 59 

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

 Om du vill skänka grejer när buti-
ken är stängd kan du lämna utan-
för eller inne på Råeks kontor. 

 

Råek har beviljats byg-
demedel till en multi-
arena som kommer att 
byggas vid Älvskolan 
och beräknas vara på 
plats redan i höst.  
 

Multiarenan är 12x24 
meter och har två styck-
en 3x2 meters mål på 
gavlarna, fyra stycken 

minimål på långsidorna 
samt ett stativ till bas-
ketbollkorg.  
 

Multiarenan främjar 
folkhälsan och gemen-
skapen samt bidrar till 
bygdens attraktivitet 
och kan även användas 
till rekreations- och be-
söksnäringen. 

Multiarena i Gunnarsbyn  Ny medarbetare på Råek 
 

Vi välkomnar Anna Jo-
hansson som ny genera-
list på Råek. Anna er-
sätter Lisa Brusewitz, 
tidigare boende i 
Överstbyn. Lisa har ar-
betat på Råek sedan 
2012 och slutar på 
grund av flytt söderut.  
 

 

Anna har rötter i Mård-
sel och är uppvuxen i 
Råneå. Efter att ha bott 
på olika orter så har hon 
nu återvänt till Råne 
älvdal och bor i Niemisel 
med 18-årige sonen 
Elias. 
 

 

Anna tycker om att vis-
tas i naturen och under 
vinterhalvåret föredrar 
hon längdskidåkningens 
tystnad framför skoter-
körning. Hon uppskattar 
områdets sladdade sko-
terleder; ”De är fantas-
tiska att åka skidor på!” 
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Har du köpt hus i Råne älvdalsbygden eller har familjen fått tillökning? 
 

Kontakta Råek så kan vi med hjälp av bygdens föreningar uppmärksamma detta.  

Välkommen till bygden! 

Jeremias Kinnunen 
och Hannah Levy har 
köpt hus i Ängesträsk 
där de driver turist-
verksamhet med 24 
slädhundar av typen 
Alaskan husky. Jere-
mias kommer från 
Kalix  och Hannah från 
Connecticut i USA. 

Ä lvskolan väljer att fokusera på 
elevernas hälsa och välmående. En 
av aktiviteterna är rörelsepass. Det 
innebär att eleverna får cirka 30 
minuter mer fysisk aktivitet på 
lektionstid de dagar som de inte 
har ordinarie idrott. Forskning har 
visat att elever som rör på sig har 
lättare att koncentrera sig och ar-
betar mer effektivt på lektionerna. 

Dessa pass har varit väldigt upp-
skattade av eleverna och de arbetar 
bättre när de har haft rörelsepass.  

På rörelsen är några lektioner för-
planerade av lärare och andra pass 
får eleverna själva önska vad de ska 
göra. Några favoriter är killerball, 
dodgeball, gränsbrännboll, vargen 
och indianerna med flera. Om väd-
ret tillåter hålls även rörelse utom-
hus.  

Skolan jobbar även med att elever-
na ska förstå hur viktigt det är att 
äta bra mat och inte ta för mycket 
mat som sedan slängs. Eleverna är 
väldigt duktiga och ibland finns det 
inte en enda matrest i skrapbunken 
efter lunchen. Genom att det är lite 

svinn så har skolan möjlighet att 
bjuda mellanstadiet på frukost en 
dag i veckan.  
 

Årets musikal "Folk och rövare i 
Kamomilla stad" bjöd på mycket 
sång, stor publik och härlig stäm-
ning. Samarbetet med Kulturskolan 
Boden fungerade återigen fantas-
tiskt bra. Ett stort tack till musik-
läraren John, dramapedagogen 
Anna-Karin och danspedagogen 
Anna. I samband med musikalen 
hade skolan öppet hus och elever-
na sålde från ett välbesökt fik.  

G unnarsbyns förskola bygger verksamheten på ute-
vistelser och jobbar enligt läroplanen med samlingar, 
skapande, språk, rörelse, matte, teknik m.m. Här äts 
lunchen utomhus.  

Inspirerade från en utbildningsdag i Kiruna så skapade 
förskolans pedagoger tillsammans med barnen de 
svenska djuren i skogen och förskolan fick därigenom 
ett ”levande” vilt djurliv. 

 
Älvskolan i Gunnarsbyn 

Fanny Collas har 
köpt hus i Överst-
byn. Fanny kom-
mer från Dijon i 
Frankrike och job-
bar som reseförsäl-
jare på Arctic In-
bound med kontor 
på Råek i Gunnars-
byn. 

 
Gunnarsbyns förskola 
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K varnå förskola i Niemisel har firat 10-årsjubileum med öppet hus. Besökarna bjöds på tårta, visades runt i loka-
lerna, gick tipsrunda, blåste såpbubblor, målade och umgicks i det underbara vädret. Ett stort tack till alla som kom!  

 

Kvarnå förskola i Niemisel 

 

 

 

Plats: skolgården i Niemisel 

En dag fylld med massor av aktiviteter  

för både liten och stor! 

Lördag 3 augusti kl. 11-14 
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 B eskedet att Preem ska lägga ned kom som en 
chock för många bybor. För att leva och verka i Niemi-
selsbygden är en av de grundläggande förutsättningar-
na att det finns en möjlighet att tanka både diesel och 
bensin.  
 

Preem har meddelat att man stänger sin anläggning i 
Niemisel den 10 juni 2019. Orsaken till nedläggningen 
sägs vara nya miljödirektiv som innebär behov av inve-
steringar i anläggningen och Preem anser inte att dessa 
investeringar är motiverade på grund av omfattningen 
av försäljningen. Innan Preem lämnar platsen kommer 
de sanera marken från eventuella markföroreningar.  
 

Tisdag den 16 april hölls ett bygdemöte i Älvens hus för 
att hitta en strategi framåt och tillsätta en arbetsgrupp. 
Det märks att frågan väcker ett stort engagemang i 
bygden, då ett 70-tal personer närvarade på mötet. Det 
finns flera goda exempel runt om i vårt län, där man 
har hamnat i samma situation och arbetat fram en håll-
bar lösning. Vid mötet diskuterades olika typer av an-

läggning, ny plats och möjligheter till bidrag. Samman-
fattningsvis så finns det goda förutsättningar att få till 
en bra lösning, men det kommer att kräva arbete.  
 

Därför tillsattes en arbetsgrupp som får i uppdrag att 
utreda frågan och föra bygdens talan. Arbetsgruppen 
består av Hillevi Sandström, Åsa Nilsson Vallenberg, 
Anders Nilsson, Oskar Niemi, Tobias Lundmark, Fredrik 
Lindahl och Anders Gustafsson.  

 
Arbetet för en ny bensinstation i Niemisel  

 

Vi hyr ut: 
 

Bygdegården     större sällskap  - 500kr 
    mindre sällskap - 300kr 
 

Bagarstugan    100kr/dag - egen ved 
    300kr/dag - ved ingår 
 

Bastun    50kr uppstartsavg. + 50kr/person 
 

Vandrarhem (15maj-15okt)  150kr/person/natt 
 

             För mer information:  073-026 28 71 Susanne Öberg 

E n turguide över Vitå- och Råne älvdalar är under 
produktion med beräknad utgivning i juni. Syftet är att 
det ska bli lättare att hitta sevärdheter, planera aktivi-
teter och hitta entreprenörer inom besöksnäringen i 
området.  
 

Fokus ligger på utomhusaktiviteterna cykling, vandring, 
paddling samt ”toppturer” sommartid. Just att bestiga 
berg inom ett geografiskt område har blivit väldigt po-
pulärt de senaste somrarna. Det finns inte utrymme i 
guiden för alla ”pärlor” i området men förhoppningen 
är att det ska bli lättare att hitta ut för boende och be-
sökare, samt väcka nyfikenhet för området. Ett annat 
mål är att visa upp all fin natur och möjligheter till ett 
rikt friluftsliv.  
 

Guiden är ett samarbete mellan Luleå Näringsliv AB, 
Visit Luleå, Upplev Boden, Luleå Turistcenter, Boden 
Turism, Boden Turistcenter, Råek och Medborgarkon-
toret Råneå.  

 
Ny guide över utomhusaktiviteter i Vitå- och Råne älvdalar 
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P å familjegården Granbacka i Niemisel driver Anders 
Nilsson köttproduktion tillsammans med sin fru Pau-
lina. Anders är uppvuxen på gården och 2015 tog han 
över verksamheten från sina föräldrar Ulf och Ann-
Kristine. Anders farfar Ragnar Nilsson köpte Granbacka 
1950. Då fanns där en nedlagd affärsrörelse som bli-
vande storgrossisten Johan Fredrik Skogqvist startade 
år 1906. 
 

Idag finns på Granbacka cirka 200 nötkreatur som be-
står av ungtjurar och stutar (kastrerade tjurar) samt 
kvigor av rasen Black Angus. Gården har stora ladugår-
dar för inomhusvistelse och stora ytor åkermark där 
djuren får beta sommartid. För ungtjurarna finns ett 
mottagningsstall. När tjurkalvarna köps in är de några 
veckor gamla och diar flera gånger om dagen genom en 
mjölkningsmaskin med spene. De kalvar som utmärker 
sig som starka föds upp som ungtjurar. De som särskil-
jer sig som svagare individer föds upp som stutar. I en 
egen inhägnad bor kvigorna Black Angus, en exklusiv 
köttras som ger marmorerat och mört kött.  

 Anders och Paulina trivs att arbeta med köttdjur och 
känslan av frihet under ansvar som sysselsättningen 
innebär. Genom att ha betesdjur satsar de på lokalpro-
ducerat av hög kvalitet och håller samtidigt det lokala 
landskapet öppet. De följer svensk djurlagstiftning och 
säkrar på så sätt att djuren från deras gård har det bra. 
Djurskyddskontroller granskar djurens boxutrymmen 
och säkerställer att djuren har mat och vatten, att de är 
rena och mår bra.  

 Det är mycket logistik kring djurhållning. Varje inköpt 
kalv taggas med ett nummer i en databas och avregi-
streras när de åker till slakt efter cirka 15 månader. 
Djuren utfordras med hö blandat med potatis. Per år 
går det åt cirka 1500 ton hö och cirka 350 ton potatis. 
Förutom utfordring av djuren och påfyllnad av nytt hö i 
djurens utrymmen så består gårdssysslorna även av 
1600 maskintimmar per år. Åkrarna ska plöjas och sås, 
gräset ska slås och förseglas i höbalar. Det krävs logistik 
kring all transport för att maximera ekonomisk körning, 
s.k. EcoDriving. 

När det är dags för slakt levereras Granbackas djur till 
Norrbottensgårdens slakteri i Luleå som garanterar en 
medveten strategi kring krav på uppfödning, slakt och 
förädling. Den största delen av köttet vi äter i Sverige 
är importerad och härstammar från köttproduktioner 
med sämre livsmedelskontroller och lägre krav än de vi 
har i Sverige. Anders berättar att den småskaliga kött-
produktionen i Sverige är en hotad bransch på grund av 
ökade köttpriser men tack vare det årliga jordbruksstö-
det så överlever den än så länge. Anders och Paulina 
värnar om sitt lokalproducerade kvalitetssäkrade kött 
och har en vision om att konsumenten inom en snar 
framtid kan hitta deras eget kött i köttdisken märkt 
med ”Gårdskött från betesdjur på Granbacka gård i 
Niemisel” 

 
Lokalproducerat nötkött från Granbacka gård i Niemisel 

Granbacka i Niemisel har 33 hektar åkermark och ytter-
ligare 110 hektar arrenderas till bete och grovfoder. 

Svensk lokalproducerad köttproduktion minskar. Anders 
Nilsson tillhör troligen sista generationen köttbonde. 

Stutar är lugna och snälla tjurar som kan dela inhäg-
nad med gårdens häst. 

Kalvar har stort sugbehov och diar mjölk från en mjölk-
ningsmaskin med spene. 
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F iskesuget är stort vid den här 
årstiden, redan i maj gör längtan 
sig påmind. Längtan till den första 
fisketuren. Längtan till det första 
hugget. Längtan till underbara  
Råneälven. Längtan överskuggas 
dock av ängslan. Ängslan över situ-
ationen i våra ekosystem. Ängslan 
över läget för Östersjölaxen.  
 

Degerselsbygdens Samfällighets-
förening (DBSF) har tidigare skrivit 
om faran med Tiaminbrist. Bestån-
den av lax riskerar kollaps på grund 
av den rådande bristen på detta 
viktiga vitamin. 
 

DBSF bjöd tidigare in professor 
Lennart Balk till Folkets Hus i Gun-
narsbyn där han höll en föreläs-
ning om de problem Tiaminbristen 
kan leda till i framtiden. Hittills är 
forskningen i sin linda men före-
ningen önskar att forskningen fort-
sätter inom detta område och ger 
därför bidrag till detta forsknings-
projekt.  
 

Tiaminbrist drabbar inte bara 
laxen. Älgen, fåglar, andra fiskar 
och andra däggdjur är också sjuka. 
I USA är älgen utrotad i vissa del-
stater pga. Tiaminbrist. DBSF hop-
pas 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. Utan Tiamin inget liv och ingen 
lax i våra vatten!  

Under våren har Degerselsbygdens 
Samfällighetsförening haft års-
möte. Ny i styrelsen är Pontus 
Bentzer från Lassbyn. Han är en 
hängiven fiskare och även proffs 
på fiskerullar. I övrigt ser styrelsen 
ut som tidigare. Kent Sundberg har 
slutat i styrelsen och föreningen 
tackar honom för hans insatser. 
 

Ifjol placerades tre grillplatser 
längs älven och det kommer att 
sättas ut fler även i år för att öka 
möjligheterna till trivsel för fiskare 
och andra som besöker älven.  
 

 

Den smolträkning som påbörjades 
ifjol har även genomförts i år och 
nu har utrustningen och fångsten 
av smolt fungerat bättre. Arbetet 
runt detta kan följas på facebook 
via Vatten i Norr och även till viss 
del via föreningens egen sida Rå-
neälvens norra kortfiskeområde.  
 

De små laxungarna, som vandrar 
ut från älven och ska påbörja sin 
tillväxtfas i havet, fångas in i en 
smoltfälla som är placerad vid bron 
i Gunnarsbyn. Laxungarna mäts 
och registreras och får en liten 
sändare. Sedan släpps de ut igen 
uppströms fällan och man kan då 
utifrån hur många laxungar som 
återfångas göra beräkningar på det 
totala antalet smolt.  
 

DBSF räknar även stor uppvand-
rande lax som flera år tidigare. 
Nytt för i år är att laxräknaren är 

flyttad till Aspliden. Föreningen 
bedömde att bottenförhållandena 
skulle vara bättre där och gjorde 
undersökningar under vintern. Det 
visade sig sedan när kameran och 
utrustningen installerades att det 
var mycket goda förhållanden där 
för laxräkning. Nu vid skrivande 
stund har laxen börjat vandra upp 
och statistiken för detta presente-
ras på Swedish Laplands hemsida 
för laxvandring för den som är in-
tresserad.  

 

Som vanligt gäller regeln att du ska 
ha en laxplomb vid laxfiske som 
ska fästas på laxen om du avlivar 
den. Information om försäljnings-
ställen finns på hemsidan och   
facebook.  
 

Reglerna kring gösfisket i sjöarna 
och selen kommer att ses över 
under denna säsong. Eftersom 
gösfisket har blivit mycket populärt 
och beståndet fortfarande är rela-
tivt svagt så gäller det att det finns 
regler som inte äventyrar bestån-
det.   
 

Vi i styrelsen för Degerselsbygdens 
Samfällighetsförening hälsar alla 
hjärtligt välkomna att fiska i fantas-
tiska Råneälv! 
 

E-post: info@ranealven.se 
 

Hemsida: www.ranealven.se  
 

Facebook:  
Råneälvens norra kortfiskeområde 
 

 
Inför fiskesäsongen 2019 

Tiaminbrist är oroande för laxbe-
stånden 
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R åne älvdalsrådet i Gunnarsby församling ekonomiska förening bildades 1999 och detta firades i maj i samband 
med den årliga föreningsstämman. Jubileet hölls i danslogen i Sörbyn och över hundra medlemmar kom denna kväll. 
Ordförande för stämman var kommunalråd Johan Gröhn och han skänkte å Bodens kommuns vägar en vacker plakett 
med anledning av att Råek funnits i 20 år. Restaurang Kallkällan serverade varmrätt och dessert och revysällskapet 
Kottarna bjöd på uppträdande som framkallade många skratt. Lotter såldes med fina priser att vinna och i slutet av 
kvällen korades kvällens vinstmästare.  

 
Råek firar 20 år  
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Telefon   0924 - 200 23 

Mån-tors 10-18 

Fredag  10-19 

Lördag  10-14 

Söndag  stängt 

 

 

Midsommarafton:   10-14 
 

Midsommardagen:   stängt 
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Mån-fre: 9.30 - 18.00 
 

Lördag: 9.30 - 14.00 

 
Telefon: 0924 - 210 10 
 

Hemsida: gunnarsbylanthandel.se 
 

E-post: info@gunnarsbylanthandel.se 

 

Söndagsöppet:  
 

23 juni-25 augusti 
 

12.00 - 15.00 

Välkommen att bli medlem  
hälsar Emma, Lotta och Sara! 

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 
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Bli medlem i Raan.nu! 

Raan.nu är en hemsida för       
Råneå med omkringliggande byar 

 

Här hittar du 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. 
 

Texter och bilder efterfrågas 
från gamla övre Råneå socken!   

En kulturgärning för framtiden! 

070 311 19 53 
info@raan.nu 

 

 

Välkommen  
till vår unika 
gårdsbutik! 

 

 
Tennbroderi - Smyckeskurser 

 

Slöjdmaterialförsäljning främst för smyckestillverkning  

 

 
Vå rens Tennbroderi- och 
smyckeskurser i gå ng! 

 

Merå informåtion på  
www.tennsmycken.se 

http://www.tennsmycken.se
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Behöver Du hjälp med att ta bort träd som kräver precisionsfällning?  
 

Hör av dig så fixar vi en gratis offert! 

VI HJÄLPER DIG ATT  
FÄLLA DINA TRÄD 

Innehar F-skatt, ansvarsförsäkring, motorsågsbehörighet SäkerSkog ABCD 

RUT-avdrag 50% på arbetskostnaden 
för villa- och stugägare 

 

Verksam i hela Norrbotten 

Telefon:     070 315 87 89 
E-post: jhskogsvard@outlook.com 

Facebook: @tradfallningnorrbotten 
Instagram: @jhskogsvard 
 

www.tradfallningnorrbotten.se 

 

 

Vi ordnar resan  

- vänd dig till oss med förtroende! 

 
0921 - 150 60 

 
info@bergdahlsbuss.se 

 Råneå Busstrafik AB Carolas Mode 
 

Damkläder 
 

Centrumtorget i Boden 
 

070 535 53 00 

Välkommen 
in! 

Vardagar 11-17 
 

Lördagar 11-14 

 
 

 
 

Fordonsservice  
Rickard Lidberg 

Överstbyn 
 

Måndag - torsdag 7-16, fredag 7-14 
 

Lunchstängt 11-12 
 

070 526 43 26 
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Vi slår upp portarna Midsommardagen  

och har öppet hela sommaren  

t.o.m. söndag 1 september 
 

tisdag - söndag  kl. 12-17 
 

stängt måndagar 

Vi har öppet lördag 14 september & söndag 15 september 
 

i samband med Grön Marknad i Gunnarsbyn 

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

Ni kan även besöka våra lantbruksdjur! 
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Niemisels 
Intresseförening 

 Hantverkarnas Träffpunkt  
i Niemisel 

 

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

 

Lördagar kl. 11-14 
 

För sommarens öppettider  
kolla anslag eller kontakta  

 

Mona: 076 130 85 23 
 

PALTSERVERING  

Onsdag 26 juni kl. 15-18 
 

Vi finns på facebook! 

 

  

  Gunnarsbyns SK 

. 

Bokning 070 312 60 55 

 Sörbyns IF 
 

Vill Du stödja SIF? 
 

Betala medlemskap till  
bankgiro: 5879 - 6251 

eller swish: 123 627 92 10  
 

enskild 100kr / familj 200kr 
 

Skriv fullständiga namn 

 

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

Följ vår grupp 
på facebook! 

 

 
 

 
 

Överstbyns Byaförening 
 

Vi hyr ut vår fina byagård till 
alla slags evenemang: 

 

kalas, bröllop, dop, årsmöten 
 

Tillgång till ljudanläggning 
 

Även övernattnings-
möjligheter finns! 

 

Info & bokning: 073 - 066 51 76 
 

www.overstbyn.se 

PRO Gunnarsbyn 
 

Bli medlem - Ditt stöd är viktigt! 
 

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

 

Kom med i vår gemenskap och 
sociala sammanhållning! 

 

Kom med på våra  
medlemsträffar 

studiecirklar 
resor m.m. 

 

Ring för information: 
Leif Blomkvist 070 670 64 55  

Britt-Marie Blomqvist 070 551 93 49 

 

 PRO Niemisel 
 

Promenader: Tisdagar  
 

Boule: Torsdagar 
 

Sommarbuffé:  
Ons 12 juni  kl. 17-19 

 

Familjemiddag  
Ons 14 augusti kl. 17-19 

 

Höstupptakt (surströmming) 
Ons 28 augusti kl. 15 

 

www.pro.se/niemisel 
 

Kontakt: Ingrid 072-724 02 24 

 

Avs: Råek 
 Hallonvägen 15 
 961 97 Gunnarsbyn 

 

Info & bokning: 0924 - 211 97 

  

Niemisels 
Bygdegårdsförening 

 

Surströmmingspremiär 
 

Torsdag 16 augusti  
kl. 17-19 

 

 Vi hyr ut bygdegården och bagar-

stugan, se annons i tidningen 
 

Info: 073-026 28 71 
Susanne Öberg 

Håll utkik efter  
kommande aktiviteter 

 

BRÄNNBOLLSYRA 
bakiplan 

 

13 JULI 
 

Besök oss gärna  
på facebook! 

Medlemsavgift 2019: 
 

50:- enskild 
150:- familj 

  

PG 482380-3 
 

Ange namn 

Pizzakväll 
Lördag 29 juni kl. 16-20 

 

Tårtcafé 
Fruntimmersveckan 
18-24 juli kl. 18-21  

 

 

Olika tårtor varje kväll 
 

Välkommen till Älvens hus! 
 

Kontakt: Ulrika Ek  070 519 98 51 

Vedaklubben 
Skoter & Fiske 
Fiskepremiär  

Vedatjärn 
Midsommarafton 

kl. 09.00       
Fiskekort säljes vid tjärn 

 

VÄLKOMMEN! 
 

Info: Tommy Ekh 0924 - 212 16 
 

Vi finns på facebook! 
 

Lantmuseum, halmmuseum, 
loppis, cafékvällar, cirkelstudier   

 

Uthyrning av lokal & tvättmaskin 
 
 

Midsommarfirande 
 

Badkiosken i Sörbyn 
 

Se lokala anslag 
 

Vi önskar trevlig sommar! 
 

www.sorbyn-sundsnas.se  
 

tfn 070 - 660 11 47 

Samla vännerna för storbak!   

Bagarstugan är öppen för bokning 
 

Pris: 150 kr/dygn. Egen ved medtages 

Gunnarsbyns  
Byaförening 

Missa inte  
våra arrangemang i juli,  

se kommande annonsering! 

 

 

Lokalproducerat  
Rättvisemärkt 

Ekologiskt  
 

Lördag 14 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! 

Bjurådalens 
Bygdegård i Forsnäs 

 

13 juni kl. 18.00:  
Vandring Avafors bruk 

 

14 augusti kl. 16.30-18.30:  
Paltmiddag  

 

Oktober:  
Servering av gryta 

 

 Kolla affischering ang. datum  
 

Vi önskar en glad sommar! 
 

Frågor: Sibylla 070 341 38 50 
 

Hyra bygdegård/bagarstuga:  
Monica 070 651 50 08 

 

 

Medlemspub 
 

3 augusti 
 

Matservering 
Liveband 

 

Mer info kommer närmare 
 

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

Niemisels AIK 

Gymavgifter:  
 

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

Niemisels  

Fiskevårdsförening 
 

Fiskepremiär Mittitjärn 
  

Midsommardagen  

kl. 19.00 
 
 

Fiskekort säljes vid tjärn 
 

Kräftfiske  
 

8-9-10 augusti 
 

kl. 17.00 - 23.00 
 

 Info: Lennart Nilsson 
070-362 02 17 


