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Råne älv nedströms Långforsen, Niemisel. Foto: Leif Olsson 

Detta nummer består av utvalda texter 
från tidigare utgivna Just Nu! 
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Första numret av Just Nu! gavs ut hösten 2006 med syftet att stärka samhörigheten och samver-
kan i Niemisel- och Gunnarsbyområdet. Sedan dess har ytterligare 52 nummer producerats och 
delats ut till boende i området.  
 

Med anledning av att Råek firar 20 år så består detta nummer av tidigare publicerade texter.  
Inledningssidan bjuder på en härligt höstlig text från JustNu! nr 9 år 2008, skriven av Ingela Lind-
bäck, Överstbyn: 

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 november 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 

Återblickar med Råne älvdals bygdetidning 

Hösten är en vacker årstid och vi 
njuter av alla vackra färger och 
skådespel som naturen bjuder oss 
på. Träden skiftar i olika röda och 
gula nyanser och det är härligt att 
vistas ute i naturen. Blåbär, lingon 
och hjortron plockas och frysarna 
fylls med bär inför vintern. Vi 
avnjuter många läckerheter när vi 
bakar pajer och kakor, kokar saft, 
sylt och gelé av bären vi plockat 
under sensommaren och hösten.  

 

Potatisen och grönsakerna är 
upplockade från landen. Bönderna 
har slagit och tagit in årets skörd. 
Skolorna är i full gång, en del har 
börjat i nya skolor och klasser och 
lär känna nya kamrater. De som 
har haft sen semester har börjat 
jobba och livet faller in i de dagliga 
rutiner som är ens vardag under 
större delen av året.  

Det är dags för älg- och småvilts-
jakter och det berättas många 
spännande jakthistorier  vid sam-
lingarna kring eldarna ute i skogar-
na. Fiskenät och mjärdar vittjas för 
sista gången detta år och tas upp 
ut sjön, båtar och bryggor tas in för 
vinterförvaring. Gräset klipps en 
sista gång och insekterna minskar 
för att snart försvinna helt. Djuren 
förbereder sig inför vintern de 
med, björnarna äter upp sig or-
dentligt inför vinterns långa sömn i 
idet och flyttfåglarna flyger till var-
mare länder för att vänta in nästa 
vårs ankomst.  

 

Hösten är en väldigt aktiv och vack-
er årstid som jag hoppas att alla tar 
vara på. Var ute i naturen och 
ströva och upplev allt det fina vi 
har så nära inpå oss här ute på 

landsbygden. Frisk luft gör susen 
och vi håller oss pigga och mår bra. 
 

Ordet "höst" betyder "skörd" och 
är besläktat med "hösta" och 
"inhösta", det vill säga samla eller 
hämta in. Hösten är alltså ur-
sprungligen skördetiden. Förr i 
poesi beskrevs hösten ofta som 
"trist". Sommaren var slut och det 
skulle snart bli vinter Många poe-
ter jämförde hösten med när folk 
blev gamla. (Wikipedia) 

Foto: Råek, Överstbyträsket Foto: Fredrik Broman 

Nr 1  

År 2006 
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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 

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. 

 

Ingrid Stridfeldt, Sörbyn (ordf) 
Mikael Dalman, Dalbacka (vice ordf.) 
Jenny Engström, Gunnarsbyn (verksamhetsledare) 
Ann-Louice Lövgren-Engström, Boden/Fällträsk 
Anna-Karin Andersson, Sörbyn 
Andreas Ek, Gunnarsbyn 
Kalle Önneskog, Gunnarsbyn 
Hans Engström, Valvträsk 
Niklas Wede, Överstbyn 
Eva Nilsson, Lassbyn 

  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. 

Råeks styrelse 2019/2020 

 

 

 

Har Du tips om försäljning  
eller uthyrning av hus?  

 

Vet Du någon som vill  
köpa eller hyra? 

 

Kontakta Råek 0924-213 59 

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!  

Lösgöra hus 

 Har du köpt hus eller  
har familjen fått tillökning? 

 

Hör av dig till Råek så kan vi med hjälp av  
bygdens föreningar uppmärksamma detta  

Råek (Råne älvdalsrådets ekonomiska förening) bilda-
des 1999 och arbetar bland annat med att utveckla 
Råne älvdalsbygden, förbättra bygdens service, skapa 
arbetstillfällen samt öka inflyttningen till Råne älvdal. 
 

Stöd bygdens utveckling - bli medlem i Råek! 
 

Engångsavgift: 100 kr privatperson, 1000 kr företag 
 

Bankgiro: 5553 - 4382 
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Sunna från Forsträskhed 
önskar sig asfalterad väg 
till Niemisel så det blir 
lättare att cykla dit. 

Kristoffer från Niemisel 
önskar  att det fanns 
snabbare internet. 

 

Just Nu! Nr 1 År 2006, text av Björn Hernefeldt 

Berättelse från bygden 

Lokalt vet folk att en häst gick ned sig i Bjurån i vintras. 
Vad de inte vet är att det var min fjording Zingo och att 
jag höll på att drunkna när jag försökte få upp honom. 
Jag försökte simma under med ett rep och fastnade 
under isen på nedsidan om hästen. Men jag lyckades ta 
mig upp på torra land och vidare in i husvärmen. Där 
drabbades jag av uppkastningar och bytte skyndsamt 
till torra kläder. Därefter ringde jag till Räddningstjäns-
ten och lämnade mitt mobilnummer.  
 

Med ett paket hårdbröd och en hink havre gick jag ned 
igen till Bjurån och lade mig raklång på den blöta isen. 
Så låg jag ca två timmar och matade hästen för hand 
för att han skulle hålla lite värme.  
 

Efter de långa timmarna kom Räddningstjänsten från 
Gunnarsbyn. De fick krypa genom skogen med sin ut-
rustning. Vi fick slita hårt och länge innan vi fick upp 
hästen. Det kunde ske efter att ha sågat oss in med 

motorsåg mot stranden. När hästen äntligen kom upp 
var den blodig på underbenen och stegrade sig så alla 
fick kasta sig åt sidan. Jag hängde under halsen på ho-
nom och fick stopp på honom just där buskagen börjar 
vid skogskanten.  
 

Väl uppe stod han sedan utanför stallet med benen 
brett isär och snarkade. Min son kom just förbi och vi 
hjälptes åt att bulta in honom i ett bås där han fick 
varmt vatten och havre samt ett nytt varmt hästtäcke.  
 

Jag åt antibiotika lång tid för att få bukt med lungbe-
svären efter det upprörda åvattnet jag fick i lungorna. 
Det tog nästan tre månader innan jag var kurant, men 
hästen fick inga men. 

 

Just Nu! Nr 2 År 2006 

Vad är viktigt för dig som bor i bygden? 

- Vi har äntligen fått en ungdomsgård i Överstbyn som vi önskat, svarar Jennifer.  
- Vi önskar bara en bättre TV, stereo, möbler å sånt, fler biokvällar och andra händelser.  
- Vi vill att TV-rummet är mer ostört och att ungdomsgården kan vara öppen på lördagar också. Vi önskar att fler 
vuxna hjälper till så att det blir mindre jobb för dem som ställer upp nu. 
- Vi tjejer saknar idrott också som fotboll, innebandy, ishockey eller annat för tjejer, säger Lisett. Linus önskar en 
ishall med ismaskin och Robin vill ha en crossbana för cykel och motorsport. 

Bakre raden från vänster: Annie Wernersson, Linus Wernersson, Jennifer Hansson. 
Nedre raden från vänster: Sanna Åkerström, Hanna Svanberg, Lisett Selberg, Robin 
Öhrling.  
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Joel, Oskar och William provsitter brandbilen Oskar, Linnea, William och Elina har 
gjort en egen liten hög att leka i. 

Närhet till uteliv är en av de finaste egenskaperna hos 
en förskola på landet. 

Nyttigt lärande blandas med spännande kunskaper. 
Efter en brandövningsvecka på förskolan fick barnen 
lära sig hur de ska göra vid eldsvåda. De fick titta när-
mare på Gunnarsbyns brandbil. Joel, Oskar och William 
som fick provsitta i brandbilen tyckte det var super-
spännande. ”Vi ska bli brandmän och rädda folk när vi 
blir stor”. 

En annan viktig sak är att alla barn har fått egna reflex-
västar så nu syns de  under mörka vinterkvällar när de 
är ute och leker. Barnen har hälsat på Älvskolan i Gun-
narsbyn och deltagit i Skoljoggen. Redskap i naturen 
bäddar för mjuka lekar. Under hösten har de samlat löv 
i högar, som blev riktiga mjukisar och perfekta att leka i. 

   

Just Nu! Nr 6 År 2007, text av Lena Fahlesson 

Tallkottens förskola i Sörbyn 

Joel, Oskar och William provsitter brand-
bilen i Gunnarsbyn. 

Närhet till uteliv är en av de finaste egen-
skaperna hos en förskola på landet. 

Oskar, Linnea, William och Elina har 
gjort en egen liten hög att leka i. 

Linn kollar fotografen och 
Elina kollar kassan. 
”Kronor en, kronor två …” 

Det var inte lätt att välja bland 
godsakerna som barnen hade 
bakat. Det hördes många         
”Mmmm, va´ gott, undra vad 
som är godast” 

En elev från högstadiet kanske häp-
nade över allt som hänt under de tio 
åren som Växa funnits. Man kan 
kanske även säga att Växa har vuxit 
i samma takt som barnen. 

   

Just Nu! Nr 10 År 2008 

10-årsjubileum för Älvskolans Växafik 

Det var bullfest hela da´n när barnen firade sin skola. Lärare, andra vuxna och elever besökte fiket. Den 6 oktober 
2008 hade Växafiket funnits i 10 år och det skulle naturligtvis firas. Under dagen kunde den som ville dricka kaffe 
med hembakt bröd givetvis göra detta. Och självklart var det barnen som var bagarna. 
 

Fröken Tuula hade gjort ett bildkollage över Växas verksamhet som imponerade på besökarna, små som stora. 
- Har det hänt så här mycke´, utbrast en och annan fikagäst. 

Här är fröknarna Tuula och 
Sigrid mellan två stora 
småttingar som var elever för 
tio år sedan. 
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Gustav Nilsson Äng-
esträsk, Johan Lans-
gren Råneå: 
 

Fler fritidsaktiviteter 
som cykelramp och 
hinderbana. Jag tycker 

att Kvarnåskolan är jättebra, trevliga kompi-
sar och väldigt bra personal.  
 

Jag bor i Råneå men åker till Niemisel för att 
få gå skolan här! Vi gör så mycket roligt, är 
ute i naturen och lär, har teater, musikskola, 
fadderverksamhet, trevlig arbetsmiljö som 
skapar lugn och ro. 

 
Jessica Johansson, Mårten Salomonsson 
Niemisel: 
Det måste finnas skola 
och förskola, fler ar-
betstillfällen, lägre 
bränslepriser om vi 
ska kunna bo kvar på 
landsbygden. 

 
Karin Antonsson Bjurå: 
 

Skolan är viktig för en 
bygds överlevnad. Vem vill 
annars flytta hit!? Det ska 
finnas möjlighet att pendla 
om det ej finns jobb på 
orten och då måste det 
finnas sådan kommunikation så att detta 
görs möjligt! Fixa jobb till orten, någon 
etablering av något slag vore bra. 

 
Britt-Mari Persson Bjurå: 
 

I första hand måste vi 
tänka på barnen och barn-
familjerna. Förutsättning-
en är att skolan finns och 
dessutom fler fritidsaktivi-
teter. Utöka badsäsongen 

med en utomhuspool. Teater- och musik-
engagemang, målar- och danskurser,  
textilverkstad, blomkurser och dylikt. 

 

Just Nu! Nr 7 År 2008 

Bygdens folk svarar på viktiga frågor 

Hur kan vi öka inflyttningen? 
Hur kan en bygd bli attraktivare? 

 
Irma Laitila Ängesträsk: 
 

Skapa ett företagarcentrum 
och företagslokaler. Bättre 
kommunikation. Vi måste 
samåka mer för bränsle är 
dyrt! Aktiviteter som log- 
och motionsdans, ridning 
eller ridskola. Kyrkan kanske 
kan ordna barn- och ungdomsaktiviteter i 
bygden? Vi måste satsa på barn och ungdo-
mar. 

 
 

Stina 3 år Niemisel: 
 

Jag vill ha mer kompi-
sar på förskolan! 

 
 
 

Olov, Åsa och Rasmus 
Nilsson Niemisel: 
 

En bra skola är num-
mer ett! Aktiviteter på 
fritiden och funge-
rande kommunikation. 

 
Marianne Älgamo  
Niemisel: Sänkta bensin-
priser är A och O om vi 
ska kunna bo på lands-
bygden överhuvudtaget! 

 
Mari Jönsson Niemisel 
 

Absolut en skola! Vi 
måste fylla tomma hus 
med permanent bo-
ende för att bygden 
ska överleva. 

 
Jenny Öberg och 
Maja Öberg Niemi-
sel: 
 

Skola och affär ska 
finnas! Ordna fler 
evenemang med nöjen där bygden både 
ställer upp och deltar i det som ordnas. 
Bättre kommunikation, det är hopplöst att 
t ex ta sig hem från Luleå och Råneå på 
kvällarna, när man har varit på basketträ-

 
Helen Nilsson S:a Präst-
holm 
 

En bra skola är viktigt. Vi 
måste synas mer i media 
och visa hur bra vi har det, 
vilken fantastisk och unik 

 Ida Johansson och 
Elina Antonsson Bjurå: 
 

Det är jätteviktigt att 
skolan i bygden finns! 
Affär är också viktigt. 
Café året om skulle 

vara kul. Fin lekpark lockar fler barnfamil-
jer. Fler bussturer. Starta en liten industri, 
det skulle ge jobb! 
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Lär känna mårdhunden 
 

Jägareförbundet genomför nu en intensiv inform-
ationskampanj i syfte att sprida kunskap om mårdhun-
den. Fler observationer och även fällda djur skapar 
misstankar om att en etablering kan vara på gång i lä-
net. Det är därför viktigt att alla och envar även icke 
jägare ges kunskap om detta djur, dess utseende mm 
så att vi alla kan hjälpas åt att inrapportera obser-
vationer för att kunna kartlägga utbredning och ge un-
derlag för lämpliga åtgärder. 
 

Arten, ett hunddjur ursprungligen från Asien och in-
planterad i Ryssland med början på 30-talet och orsa-
ken till det var dess fina päls, som man betraktar som 
värdefull och därigenom kunde ge inkomster till delar 
av befolkningen då kanske framförallt på landsbygden. 
Finns i Finland i ett mycket stort antal, cirka en miljon! 
 
Faror med mårdhunden 
 

Vi vill inte att denna främmande art etablerar sig i Sve-
rige! Varför? Några skäl: Den skulle kunna ge stora ne-
gativa effekter på vårt djurliv,  i synnerhet markhäck-
ande fåglar i våtmarker. 
 

Den skulle kunna vara en effektiv spridare av sjukdo-
mar som rabies men även fler oönskade parasiter, där-
ibland en bandmask som primärt lever i hunddjur. In-
fekterade djur kan genom sin avföring som läggs i sko-
gen på eller nära svamp och bär leda till att sjukdomen 

(ägg) överförs till människa, med farlig leversvikt som 
följd. Ett annat viktigt argument för att kontrollera och  
 
försöka utrota denna art är vårt åtagande enligt gäl-
lande konventioner om främmande arter som kan 
störa ekosystem,  livsmiljöer såväl som  inhemska arter. 
 
Utseende och fältkännetecken 
 

Mårdhunden är ett medelstort hunddjur. Hos ett vuxet 
djur är kroppens längd från nos till svansrot ca 50-70 
cm, svansen ca 20-25, mankhöjd ca 30-40 cm, vikten 5-
10 kg, tyngst på hösten. Korta ben, som upplevs svarta,  
tjock långhårig päls, spräcklig i grått, sommarpälsen 
ofta lite ljusare, kan bli lite gulbrun i färgen. Korta run-
dade öron. Pannan och tinningen är ljusa och runt 
ögon går ett skarpt avgränsat fält och ger ett intryck av 
en ”rövarmask”. Håret på kinderna och halsens sidor är 
mycket långt och bildar där kindskägg och krage. Spå-
ren är små runda som mest påminner om en katt i stor-
lek. Den går också ”bredare” än t ex räven. 
 

Den har en mycket hög reproduktionsförmåga, köns-
mogen redan före ett års ålder. Normal kullstorlek 9-10 
valpar, men kan ha betydligt fler. Den föder sina ungar 
i ett gryt, naturlig hålighet eller grävt av räv eller gräv-
ling. På vintern sover den i ett gryt men är ofta ute och 
i farten under blidväder.  
 
Observationer och jakt 
 

Om Du ser en mårdhund, rapportera snarast till Jägare-
förbundet Norrbotten (Luleå) eller till lokal jägare Du 
känner. Märk ut platsen där Du sett den om möjligt och 
ta rätt på vad den platsen kallas, kontrollera med karta. 
Som jägare bör Du ta tillfället att fälla djuret, den är 
tillåten för jakt året runt och får jagas med hagel eller 
kulgevär lägst klass 3. 

Mårdhunden i sin rövarmask är inte kräsen med födan, 
den äter allt! 

Mårdhunden  lägger på sig en ordentlig fettreserv inför 
vintern. 

Just Nu! Nr 12 År 2009, text och illustrationer av Eddy Engström 

Mårdhunden  
- en fara för inhemska arter 
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För att långsiktigt bevara och håll-
bart nyttja våra kulturväxtresurser 
finns sedan några år tillbaka ett 
nationellt program för odlad mång-
fald (POM), som har tagits fram av 
Jordbruksverket. Man har inventerat 
i sex års tid och har gått ut med olika 
fröupprop för att samla in gamla och 
odlingsvärda sorter. Det var efter en 
sådan uppmaning som Gudrun Eng-
ström i Rörån spetsade öronen och 
skickade in sin farmors schalottenlök 
tillsammans med bakgrunden i text 
och bilder. 
 

Väl framme hos POM dissekerades 
löken och med modern DNA-teknik 
kunde man konstatera att den är 
unik. 
 

Nedan följer Gudruns egen be-
rättelse ur sitt odlingsperspektiv: 
 

Min farmor hette Maria Bernadina 
Skogkvist f 1870 i Mjöfjärden Råne 
församling. Hon gifte sig 1896 med 
min farfar Lars Anton Skogkvist och 
de fick 7 barn. Hon bodde i Degersel 
efter makens död 1919, fram till 
1935 då hon flyttade till sonen Fa-
bian som hade jordbruk på ”Hägna” 
Vedafallet. Därifrån har jag mina 
minnen om faster Dagmars och far-
mors trädgård. Jag är född 1935 och 
bodde i samma by fram till 1944. 
Farmor dog 1949. 

Förutom lök och potatis odlades 
morötter, kålrötter, rödbetor socker-
ärt och blommor. Perennaväxter 
som jordgubbar, rabarber, svarta 
vinbär, riddarsporre och stormhatt. 
De odlade grönsaker och potatis för 
sitt eget uppehälle. Sättlök liksom 
potatis byttes grannar emellan. 
 

Mitt intresse för växter och odling 
väcktes tidigt, jag fick en Flora av 
min mamma vid 8-årsåldern och 
lärde mig namnen på vilda växter. 
Mamma hade också en liten träd-
gård. 
 

Jag har sedan jag flyttade hit till 
Rörån 1953, från ett litet trädgårds-
land med morötter ärter schalotten-
lök och blommor utvidgat med ytter-
ligare ett land samt växthus. I växt-
huset odlar jag tomater, gurka, pap-
rika, aubergine, spansk peppar, ros-
marin och basilika. 
 

På mina grönsaksland odlar jag nu-
mera olika sorters grönsaker men 
även jordgubbar, hallon, svarta vin-
bär, allåkerbär med mera. Det blir 
även en hel del örter både på friland 
och i växthus. 
 

Och blommor förstås, både perenna 
och annuella. Jag börjar så ungefär 
25 maj. Då sår jag frön av rotfrukter, 
en vecka senare går lök, samt plan-
tor av bönor och kål i jorden. 

Schalottenlöken  lägger jag i vatten 
över natten och sätter den grunt, 
endast med toppen uppe, cirka 20 
centimeters avstånd. Jag sätter cirka 
20-30 lökar, det räcker för vårt års-
behov. Jag skördar löken i slutet av 
augugusti. Det har då blivit 10-15 
nya lökar i en knippe. Förutom scha-
lottenlök odlar jag gul och röd lök, 
salladslök, vitlök och purjolök. 
 

Jag använder schalottenlöken i  
köttsoppa, köttfärs, stek samt i vissa 
sill- och strömmingsinläggningar. Att 
jag odlar den beror på att den är 
lättodlad och ger en god smak. Mitt  
namnförslag på löken, då den har 
odlats utmed Råne älv i lång tid 
blev... 
 

Råne älvdals  schalottenlök 
 

        ... och det föll i god jord. 
 
 

 

Just Nu! Nr 15 År 2010, text av Gudrun Engström 

Råne älvdals schalottenlök -  Alium cepa 

Farmor i bagarstugan där hon bodde 
sommartid. Hon hade många blom-
mor i sitt fönster och ute odlades 
penséer, smultron, stormhatt och 
mycket mer. 

Odlingshälsningar från Gudrun, som under hösten färgar sina gröna fingrar 
härligt jordbruna. 
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Just Nu! Nr 15 År 2010, text och bild av Susanne Öberg och Marja-Leena Tallus Johansson 

Onsdag 16 december 2009 hade 
Hälsogallerian invigning av sin mö-
tesplats: Kvarnå Friskolas skolrestau-
rang. Inbjudna var brukare och per-
sonal i hemtjänsten, PRO-Niemisel, 
elever och personal från friskolan. 
Dessutom deltog några ur EFIK:s 
styrelse, några från  Hälsogallerians 
projektledningsgrupp samt ett antal 
bybor. Norrbottens Kuriren dök 
också upp och gjorde ett stort fint 
reportage. 
 

Alla dessa fick njuta av en härlig jul-
lunch, dricka kaffe och vara med när 
en av hemtjänstens äldsta, Östen 
Wikström och en av friskolans 
yngsta, Josefin Larsson höll i bandet 
som sedan klipptes itu av Ottilia 
Sundström. Därmed var Hälsogalle-
rian invigd. Det var en lyckad dag 
med fin samvaro mellan unga och 
gamla, där dagen avslutades med ett 
julpotpurri framförd av Kvarnå Fri-
skolas elever. 
 

Vi ser nu fram emot fler möten i 
skolrestaurangen. Under våren ska 
caféer hållas minst en gång i måna-
den. Kreativa kvinnor från Hant-
verksbutiken i Niemisel kommer att 
hålla i tre caféer. De kommer att 
sälja kaffe med bröd, visa upp hant-
verk samt ha försäljning av matbröd 
och gofika. Vi hälsar alla bygdens 
entreprenörer välkomna att ingå i 

Hälsogallerian och visa upp sig på 
mötesplatsen. 
 

Friskolans elever kommer också att 
hålla café.  Just nu har de kört igång 
med att lära sig spela gitarr med 
hjälp av Kulturskolan i Luleå Kom-
mun. Det ska så småningom ut-
mynna i underhållning för de som 
besöker skolrestaurangens caféer. 
Eleverna kommer också att baka och 
sälja sitt eget fikabröd. Ibland kom-
mer medlemmar ur PRO att tillsam-
mans med eleverna ansvara för bak-
ningen. Ett mycket bra tillfälle för 
undervisning i hemkunskap och kun-
skapsöverföring från en äldre till en 
yngre generation. 

Hälsogallerian kommer att ha egna 
cafédagar där vi säljer fika och bju-
der på någon slags underhållning, 
t.ex. Svenska kyrkan, föreläsare, 
friskolans elever m.m. 
 

Hälsogallerians nära samarbete med 
Kvarnå Friskola fortsätter. Brevväx-
lingen mellan äldre och yngre är i full 
gång. Några besök hemma hos de 
äldre har förskolans barn också hun-
nit med. Brukarna i hemtjänsten och 
medlemmar i PRO Niemisel har nu 
möjlighet att äta lunch i skolrestau-
rangen. En trevlig aktivitet för de 
äldre och en naturlig kontakt mellan 
unga och gamla.  
 

Den äldsta och den yngsta övervakar invigningen av projektet Hälsogallerian. 

Hälsogallerian i Niemisel 

Vi berättar gärna mer om Projektet 
Marja-Leena T Johansson 070-677 03 70 
Susanne Öberg 073-026 28 71  

 
Hälsogallerians styr- och projektgrupp: Ann-Charlott 
Norberg, Kristina Nilsson, Mats Eliasson, Pia Bergström, 
Ann-Britt Winsa, Maria Ek. Sittande fr. v. Yngve Johans-
son, Karin Hansson, Lena Malm med lille Jakob i famnen. 

Projektägare var Ekonomiska föreningen i Kvarnå och projektle-
dare var Susanne Öberg och Marja-Leena Tallus Johansson. 
 

Just Nu! Nr 13 År 20xx 

Invigning av Hälsogallerian 

Hälsogallerian var ett 3-årigt projekt med syfte att bl.a. skapa attraktivare bygd genom att ta tillvara den lokala 
kraften, där samverkan med lokalsamhället, bygden, skolan och föreningslivet skapar en grund för bygdens utveckl-
ing. Ett lyckat projekt som skapade utbyte och kunskapsöverföring mellan äldre och yngre generationer genom bl.a. 
brevväxling och gemensamma bakningstillfällen. 
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Just Nu! Nr 17 År 2010, text och bild av Karl-Lennart Eriksson 

Vilken grej vi ställde till med under 
fredagskvällen 20 augusti 2010. Jag 
vågar nog påstå att det var den 
största festen som har varit i byn 
genom alla tider. 
 

Grunden till allt lades för ett år se-
dan när Jason Diakité (Timbuktu) vid 
ett besök i Valvträsk kom i samspråk 
med Harry Sundberg som då be-
rättade om hur vi brukar anordna en 
årlig Valvträskdag för våra medlem-
mar. Harry berättade vidare att Valv-
träskdagen 2009 hade inställts och 
att vi därför var sugna på att göra 
något extra detta år. Jason, som 
onekligen har tagit Valvträsk till sitt 
hjärta, erbjöd sig. 
– Jag kommer! 
 

Byaföreningens styrelse beslöt att 
lägga locket på i avvaktan på resul-
tatet av de förhandlingar som nu 
följde. Sent på våren stod det klart 
för oss att evenemanget skulle 
kunna förverkligas, men när vi då 
släppte lite på sekretessen upp-
täckte vi att hemlighållandet hade 
varit onödigt -  för ingen trodde oss!  
 

Vi hade förhoppningen att locka 300-
500 gäster men desto längre tiden 
gick började vi ana att intresset för 
vår festival kanske var större än vad 
vi hade kunnat tro. Vi, som knappast 
visste vad en webbsida är, hade i 
elfte timmen skapat en sådan med 
hjälp av våra barn. 
 

Och det var aktiviteten på internet 
som fick oss att dubblera beställ-
ningen av hamburgare, flytta två 
små hus för att få större utrymme, 
fylla ut gårdsplanen med tio billass 
fyllnads-jord och sälja majbrasan. En 
ny trappa för att underlätta tillträdet 
till serveringen, blev färdig tre tim-
mar före festivalstarten. 
 

Och människorna började komma, 
långt innan det var öppningsdags 
och de fortsatte att komma fler och 
fler under hela kvällen. En hel äng, 
flera hektar stor, fylldes av parke-
rade bilar och på en äng intill parke-
rades husvagnar och tält sattes upp. 
Valvträskarn stugby var fullbelagd 
likväl som allt tillgängligt privat bo-
ende i byn. Mer än 1400 gäster kom 
medan det totala antalet personer 
inne på festplatsen uppskattades till 
cirka 1500. 
 

Den blandade publiken gav oss fler-
falt tillbaka med sitt positiva gensvar 

och recensionerna från TV och press, 
som bevakade festivalen, var ly-
sande. Det blev en succé! 
 

En vecka efter festivalen har vi börjat 
återhämta oss. Men vardagen är 
ändå inte densamma med alla grattis 
och glada tillrop som möter oss vid 
personliga möten och inte minst på 
Internet. 
 

Den blandade publiken som bestod 
av ungdomar, barnfamiljer och pens-
ionärer bidrog till den harmoniska 
stämning som gjorde festivalen till 
en succé. 
 

Vi är glada över den respons som vi 
har fått och vi är stolta över att vi 
lyckades sätta Valvträsk på kartan. Vi 
är också stolta över att vi kunde ge-
nomföra Valvträskfestivalen utan att 
tära på kommunens kassa. Vi har 
istället bidragit till kommunen med 
ett allmänt festtillstånd och ett fan-
tastiskt välkomnat evenemang, 
främst för ungdom. 
 
 

Valvträskfestivalen  
 

- ett osannolikt, galet och helt lysande arrangemang 

– Färdig, nu kan ni komma! 

Två lyckliga tjejer och artisten Tim-
buktu. 
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 Gruppträningar: 
 

   Bygg & Bränn och Tabata  
   söndagar  kl. 19-20  (start 8/9) 
 

   Easy cirkelträning   
   måndagar kl. 10-11  (start 9/9) 
 

   Funktionell cirkelträning  
   onsdagar  kl. 18-19  (start 11/9) 
 

   Avgift för gruppträning: 500 kr/termin 

Avgifter för träningskort: 
 

År      1600 kr 
Halvår       900 kr 
Tre månader      500 kr 
En månad       200 kr 
En gång        50 kr 
Deponering av gymnyckel     100 kr 
 

Köp träningskort på Råek alt. via bankgiro 340-2138 
 

För mer info: 070-696 60 79 

Gymmet i Gunnarsbyn – hösten 2019 
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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  

 

 
Hö stens Tennbröderi- öch 
smyckeskurser i gå ng! 

 

Merå införmåtiön 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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Telefon   0924 - 200 23 

Mån-tors 10-18 

Fredag  10-19 

Lördag  10-14 

Söndag  stängt 

Glad höst  

önskar Hillevi  

med personal! 

Utsikt från Snipen, Niemisel 
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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 
 

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 

Fällkniven 
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Avs: Råek 
 Hallonvägen 15 
 961 97 Gunnarsbyn 

 Bjurådalens 
Bygdegård i Forsnäs 

 
 

Kolla affischering  
för kommande aktiviteter 

 

 

Vi önskar  
en fin höst till alla! 

 
 

Frågor: Sibylla 070 341 38 50 
 

Hyra bygdegård/bagarstuga:  
Monica 070 651 50 08 

 

 

Niemisels 
Intresseförening 

 

 

  

  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 

Hantverkarnas Träffpunkt  
i Niemisel 

 

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

 

Öppet:  

Lördagar kl. 11-14 
 

Övriga tider se anslag  
och facebook  

eller kontakta Mona  
076 130 85 23 

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 

 

Niemisels  

Fiskevårdsförening 
 

PRO Niemisel 
  

     Boule: Torsd kl 15.00 
 

 

Promenader: Tis kl. 10.00 
 

Cirkel i gympa: Start i okt 

 
 

PRO-lokalen i Kvarnåskolan 
 

www.pro.se/niemisel 
 

Kontakt: Ingrid 072-724 02 24 
 

Kom med i vår förening! 
 

 

Medlemsavgift 2019: 
 

50:- enskild 
150:- familj 

  

PG 482380-3 
 

Ange namn 

 

 

Grön Marknad 
Lördag 14 September 

11.00– 15.00 

Teater 
Mio, min Mio 

Sönd 15/9 kl. 15.00 
Inträde 50 kr 

 

Lantmuseum, halmmuseum, 
loppis, cafékvällar, cirkelstudier   

 

Uthyrning av lokal & tvättmaskin 
 

Kommande aktiviteter: 
 

Se lokala anslag 
 

Välkommen! 
 

www.sorbyn-sundsnas.se  
 

tfn 070 - 660 11 47 

 Gunnarsbyns  
Byaförening 

Info & bokning: 0924 - 211 97 

 

 

Välkommen till vårt gym! 
 

Medlemskap i NAIK krävs:  
Enskild 100kr, Familj 200kr 

 

Bg 175-1288 - Swish 123 040 11 74 
 

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 

Niemisels AIK 

Gymavgifter:  
 

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

Info: Lennart Nilsson 
070-362 02 17 

För information  

kontakta Ulrika Ek   

tel: 070 519 98 51 

Vi önskar  
trevlig höst! 

  

Håll utkik efter  
kommande aktiviteter  

  

Vill Du boka SPA-badet? 

Ring: 070-332 58 33 

Vedaklubben 
  

Skoter & Fiske 
  
  

Info: Tommy Ekh  
0924 - 212 16 

  
  

Vi finns på facebook! 

 

Samla vännerna  

för storbak  

i vår fina bagarstuga!   

  

Pris: 150 kr/dygn.  

Egen ved medtages 

Magishow 
Den magiska 

hatten 
Lörd 26/10 kl. 15.00 

Inträde 50 kr 

Följ oss på facebook!       070-211 00 45      

Niemisels 
Bygdegårdsförening 

 

Älvens Hus firar 25 år 
5-6 oktober  

   

Konst: Hans Englund m.fl. 
 

Öppen bagarstuga 
 

Fikabjudning 
 

Dogs of Hope: Linnea Kolding  
 

Råneå Församling 
 

För mer info:  
 

073-026 28 71 
 

Susanne Öberg 


