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Landsbygd, nationaldag och saknad

D

etta skriver jag en söndag i
början av maj från köksbordet i
Rensundet vid den unika Råneälven. När jag tittar ut genom
fönstret kan jag betrakta älvens
varierande yta växla mellan öppet
vatten, issörja och snötäckta ispartier. I horisonten finns det ännu
delvis snötäckta Snöberget. I holken på en av strandens aspar har
knipan flyttat in. Går jag ut på altanen kan jag höra svanarnas rop
bort mot Degerselet. Det är i sanning fridfullt! I den miljön flyger
tankarna lätt iväg, så denna inledning av Just Nu! kom att handla om
landsbygd, nationaldag och saknad.
Landsbygd
Att ha möjligheten att bo på landsbygden är alltför få förunnat, men
det är även alltför många som inte
inser fördelen. När jag fick förtroendet att vara kommunalråd i Boden fick jag av flera frågan om jag
nu borde flytta in till ”stan”. Jag
blev förvånad över frågan men
insåg att den ställdes i okunskap
över hur det är att bo på landsbygden. Varför finns okunskapen och
vad bottnar den i? Är det kanske vi
själva som inte förmår att beskriva
vår tillvaro på ett positivt sätt? Tar
vi det för självklart att alla borde
veta?
Berättar vi om njutningen att en
morgon sätta sig på trappan med
en kopp kaffe och lyssna till fåglarnas intensiva kvitter eller om den
ljumma sommarkvällens tystnad
vid det spegelblanka vattnet? Talar
vi om att det faktiskt inte är längre
än en knapp timme till ett jobb i
Boden eller Luleå? Berättar vi om
det aktiva föreningslivet och allt
som det ger både barn och vuxna?
Säger vi att här finns den vardagsservice vi behöver - allt från gym

till affärer, hantverkare, bensinmackar och en modern bilverkstad
m.m? Det finns så många goda
argument till att välja sitt boende
på landsbygden och vi som bor här
är de bästa marknadsförarna.
Nationaldagen
Den 6 juni firar vi nationaldagen. Vi
firar vårt Sverige och var och en av
oss har sin bild av landet. Jag beskriver gärna mitt Sverige utifrån
årets skiftningar i tid och traditioner men även med de mångkulturella influenserna som berikar oss.
Det är väntan i maj på försommarens grönska, skolavslutning i kyrkan med ”Den blomstertid nu kommer” och ”Idas sommarvisa”. Det
är midsommar med årets längsta
dag och ”små grodorna” runt en
lövad och blomsterprydd stång, sill
och snaps. Det är den korta intensiva sommaren när allt som man
förutsatt sig att göra ska hinnas
med. Det är även höstens vackra
färger, skörden av trädgårdens
växter och allemansrättens möjligheter till att fritt plocka bär och
svamp. Efter hösten kommer den
mörka november som följs av advent med ljus i fönster och på gårdar. Det är julen med traditioner
som Kalle Anka, julbord och julotta
och återigen ”små grodorna”. Nu
sker det runt granen. Det är vårvintern när solen gnistrar mot snön
och vi lockas till skoterutflykt, pimpelfiske och skidåkning.
Mitt Sverige är också vårt kulturarv
och våra värden. Det är inbjudande
till andra kulturer och har en
acceptans för mångfald som berikar och det präglas av öppenhet
och nyfikenhet. I mitt Sverige lär vi
oss att se och förstå det goda hos
varandra, vi respekterar varandras
unika identitet. Vi ökar kunskapen
om varandras kultur och religion.

I mitt Sverige ingår nu pizza, spagetti och kebab i husmanskosten.
I mitt Sverige har jag, som de flesta
av oss, idoler/personer som berör.
Några av dem är Charlotte Kalla,
Eva Dahlgren och Torgny Lindgren.
Det är också Zlatan Ibrahimovic,
Laleh och Theodor Kallifatides. I
mitt Sverige hälsar vi nya medborgare välkomna. I mitt Sverige värderas alla lika, oavsett kön, hudfärg,
religion eller sexuell läggning. Vi
värnar om jämlikheten, friheten
och jämställdheten. Så ser mitt
Sverige ut!
Saknad
Morsdag ger barn och makar chans
att ära sin mamma och fru/sambo.
Det finns dock en morsdag för
tjugo år sedan, den 28 maj 1995,
som på ett dramatiskt sätt byttes
från glädje och fest till sorg och
förtvivlan. Vid forsolyckan i Råneälven förlorade åtta unga människor sitt liv. För många av oss i älvdalen kommer den dagen alltid att
finnas med och vid denna årstid
påminna oss om sorg och saknad.

Inge Andersson, Kommunalråd
Bodens kommun, önskar trevlig
sommar!
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Hallonvägen 15
961 97 Gunnarsbyn

Telefon:

0924 - 213 59

Hemsida:

www.raek.nu

Upplaga:
ca 1000 ex utdelas gratis i Niemiseloch Gunnarsbyområdet samt på
enstaka platser i Luleå, Råneå och
Boden.
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Nästa manusstopp:
17 augusti 2015

Öppettider:
Servicepunkten
måndag-torsdag
fredag

09.00-15.00
09.00-12.00

Återvinningsmarknaden
måndag
09.00-19.00
tisdag-torsdag
09.00-14.00
fredag
09.00-12.00
Hemleverans av dagligvaror
från Gunnarsby Livs

 tisdagar och fredagar
 minimumbelopp 200 kr
 beställ senast kl 18 dan före:
Gunnarsby Livs
0924-210 10
Utkörningsavgift:
100 kr - under 65 år
20 kr - över 65 år

Återvinningscentralen
måndag
10.00-19.00
torsdag
07.00-16.00
lördag (maj-sept) 08.00-12.00
Distriktsvården
tisdag
semesterstängt
öppnar igen

09.00-12.00
9 juni-4 aug
11 aug

Råek vill stärka samverkan mellan byarna och
arbetar med att förbättra bygdens service,
skapa nya arbetstillfällen samt öka
inflyttningen till Råne älvdal.

Besök hemsidan www.raek.nu
Vi sprider information om
lokala aktiviteter & evenemang.
Vår e-postbank ökar men fortfarande saknas
en stor del av bygdens e-postadresser!
Ta del av vad som händer i bygden!
Mejla Din e-postadress till info@raek.nu

Sommarens semestervikarie

Uthyrning av släp

Under semesterperioden är det
Lage Mattsson, Gunnarsbyn,
som tar emot Dig på Återvinningscentralen.

Perfekt för flyttlasset
eller vårrensningen!
Mått:
Längd: 300 cm
Bredd: 160 cm
Höjd: 125 cm

Råek har bygdens utveckling
som huvudmål

Pris:
300 kr/1-6 tim
500 kr/dygn
1500 kr/vecka

Andra arbetsuppgifter kopplade
till Råek är bl.a. tillsyn av Älvskolan, matutkörningar och
fixartjänsten.

Ombud för Bussgods
Hämta och lämna dina paket hos oss
Ombud för Systembolaget
Beställ senast onsdag kl. 12. för leverans fredag
(Inför midsommarafton beställ senast tisdag kl. 12)
Ombud för Mekonomens sortiment
Ring 0921-36 06 60 och beställ dina delar fraktfritt till oss
Ombud för Apoteket
Försäljning av receptfria läkemedel
Lämna in dina recept och hämta ut medicinen hos oss

Lage ansvarar för
ÅVC i sommar.

Mån-fre:
Lunchstängt:
Lördag:
Söndagsöppet 28/6 - 26/7:

09.30-18.00
12.00-13.00
09.00-13.00
12.00-15.00

Nationaldagen:
Midsommarafton:
Midsommardagen:

stängt
09.00-13.00
stängt

Hemleverans av varor genom Råek
tisdagar och fredagar
Beställ senast kl. 18.00 dagen före

Välkommen in eller ring oss på telefon 0924-210 10
Mån-Tor
Fredag
Lördag
Söndag

Ombud för:

10-18
10-19
10-14
stängt

Telefon
0924 - 200 23

Nationaldagen 6 juni: stängt
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Midsommarafton:

10-14

Midsommardagen:

stängt

R

Årsstämma med mat och underhållning

åeks årliga föreningsstämma hölls detta år på Restaurang Kallkällan i Sörbyn, där det bjöds på smarrig lasagne.
Själva årsmötet avklarades snabbt och smidigt med Catarina Ask, Boden, som årsmötesordförande. Därefter var det
dags för kvällens höjdpunkt: underhållning av sångduon Markus Fagervall & Tony Björkenvall med finstämd musik
och vackert sammanvävda röster. Anna Lidé, Lassbyn, passade på att intervjua de musikaliska gästerna, som båda
har sitt ursprung i Norrbotten. De berättade om hur de möttes och började skriva låtar tillsammans. Som avslutning
på stämman bjöds det på kaffe och kaka och tillfälle för socialt prat. Glatt överraskande var att 82 medlemmar,
varav flera nya, kommit till Sörbyn denna lyckade kväll. Styrelsen som tillsattes för verksamhetsår 2015-2016 är:
Ordförande: Peter Selberg Nyvägen
Vice ordförande: Jonny Hallman Valvträsk
Verkställande ledamot: Jenny Engström Gunnarsbyn
Övriga ledamöter: Camilla Svanberg Sörbyn, Ingrid Stridfeldt Sörbyn, Johanna Karlberg Lillånäs, Rolf Tallus Sörbyn,
Hans Engström Valvträsk, Kalle Önneskog Gunnarsbyn, Mikael Dalman Dalbacka
Foto: Jenny Maya Edlund, Råne Älvdals Yogastudio

Välkommen att bli medlem!
Råek är en medlemsägd ekonomisk förening som arbetar med att utveckla Råne älvdalsbygden.
Ju fler medlemmar Råek har, desto tyngre väger argumenten för utveckling av landsbygdens service.
Ett livslångt medlemskap kostar endast 100 kr för privatperson, 1000 kr för förening/företag och sätts
in på bankgiro 5553-4382. Kom ihåg att ange namn och adress så skickas andelsbevis till Dig.
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Vi välkomnar alla nya bybor till bygden!

Sofi Backström har flyttat från
Boden till Sörbyn. Ursprungligen
kommer hon från Strömsund i
Jämtland.

Alex Johansson föddes i december 2014 och bor på Klövervägen
i Gunnarsbyn.

LÖSGÖRA HUS
Det bubblar i Råne älvdal!
Människor vill flytta hit!
Vi måste hjälpas åt att få kontakt med
fastighetsägarna till de hus som ingen bor i.
Hör av dig till Råek om du vet någon som
kan tänkas sälja eller hyra ut sitt hus.
Tack på förhand!
info@raek.nu / 0924-213 59

ÖPPET I SOMMAR:
Mat & fika
0924 - 510 37
info@melderstein.se
www.melderstein.se

Restaurangen öppen 29/6 - 29/7
må - fre kl. 12-17

Kaffe med hembakat bröd
Laxsmörgås
Godis och glass

Övriga tider och dagar på beställning

Sova över

Folkets Hus
Bjurå

Här kan du även köpa mycket fint
hantverk från ortens hantverkare

!

Vi öppnar midsommardagen
med jordgubbstårta och kaffe

Hela sommaren från 220:-/person

en
m
om
lk

Våra nyrenoverade rum har dusch & wc
Melderstein Herrgård ligger vackert och ostört efter väg 760,
12 km från Råneå och E 4:an. Endast 5 mil från Luleå, Boden och Kalix.

Vä

Öppet 20 juni - 2 augusti 2015
Alla dagar 10 - 18

Sommarens öppettider:
tisdag - söndag 12.00-17.00
20 juni - 16 augusti
stängt måndagar
juni

Vi har även öppet följande helger:
augusti
september

6/6 - 7/6
13/6 - 14/6

22/8 - 23/8
29/8 - 30/8

5/9 - 6/9
12/9 - 13/9

070-243 35 27

073-066 51 76

www.nestorscafe.se
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Älvskolan i Gunnarsbyn

Älvskolans skolavslutning
Fredag 12 juni kl. 09.00
Sång och musik av eleverna
i Gunnarsbyns kyrka
Efteråt blir det tårtkalas
utanför församlingshemmet

Välkomna!
”Rocka sockorna”-dagen
Alla barnen på skolan och förskolan hade på sig två olika
sockor för att visa att alla har
rätt att vara annorlunda samt
hedra de som har Downs
syndrom. Evenemanget, som
skapats på facebook, är ett
svar på den amerikanska kampanjen "Rock your socks"
skapad av Down Syndrome
International.

Frekventa radiopratare
Anna Lidé, Lassbyn, är radioproducent på P4 Norrbotten och har under våren samtalat med elever i
F-3:an om olika ämnen. Intervjuerna har sedan sänts i
Morgon i P4 Norrbotten på fredagsmorgnarna. Här är
ett utdrag från samtalet med Nova, Saga R, Indra, Leo
och Saga S när de resonerar kring vem Plupp är, den
lilla blåhåriga osynligen som i år fyller 60 år.
Kan ni beskriva Plupp?
- Han är en liten pyssling som är osynlig för människor och som kan tala med djur.
Är Plupp en kille eller en tjej?
- Hen.
Vad betyder att man är en hen?
- Det betyder att man är tjej och kille, eller nåt av det.
Plupp fyller 60 år. Vad tror ni Plupp skulle vilja ha i
födelsedagspresent?
- Norrsken! Solförmörkelse!
Hur gammal tror ni Plupp är i böckerna?
- Jättegammal.
Hur tror ni det skulle vara att ha Plupp i klassen?
- Det kunde nog vara lite konstigt. Han kanske tar
med sina vänner och stökar till överallt.
Plupp har ju väldigt många vänner som kan komma,
vilka vänner då?
- Bävrar. Det finns ju också rävar och ekorrar.
- Björnar tycker väldigt mycket om Plupp. Jag har hittat en bild där de kramar om Plupp.
Var bor Plupp någonstans?
- I fjällen, i en liten kåta med mossa och träpinnar.
- Han bor i Norrbotten, i en skog.
Fyrfaldigt leve för Plupp?
-Hip hip, hurra, hurra, hurra, hurraaaa!

Var tar våra sopor vägen? Råne älvdals miljöråd arrangerade en studieresa till sopstationen och reningsverket i Boden för att ta reda på vad som händer med soporna vi kastar och var bajset tar vägen. Kenneth
Strand körde bussen, lunch åts på Björknässkolan och
dagen avslutades med glass på Konditori Opalen.

Gurkexperiment
Eleverna i F-3:an
får följa vikten
och utseendet på
5 cm gurka under
några dagar.

Fröprojekt
För att följa fröets utveckling från frö till planta har
eleverna i F-3:an sått frön i tomma CD-fodral och även i
blött papper i en glasburk. Om projektet lyckas så börjar plantorna att blomma och får fram nya frön.
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Kvarnå Friförskola i Niemisel
På Kvarnå Friförskola har det spanats efter vårtecken och lekts ute i det vackra vädret. Tidigare under vårterminen
tränade barnen på vintersporter, skridskoåkning och skidåkning. Lilla Vasaloppet i mars uppskattades mycket av alla
åldrar och grillad korv var gott efteråt. Barnen har även fått forska om djur i norrländsk natur och lärt sig om djurspår. De större barnen skapade ett björnide och strax efteråt flyttade en björn in! Tre nya barn har börjat på förskolan - de är så välkomna!

Snön har smält och bilarna används flitigt.

I mars deltog barnen i Lilla Vasaloppet.

Grillad korv är gott efter skidåkning.

Här tränas det skridskoåkning.

Ekologisk byaodling
Råne älvdals miljöråd (Råek, Gunnarsbyns församling och Älvskolan) startar upp en
ekologisk byaodling i liten skala genom att bygga odlingslådor och tillhandahålla
odlingsduk, ekologisk jord och bevattning. Odlingslådorna kommer att vara cirka 4
m långa, 80 cm breda och 60 cm höga och placeras på central mark i Gunnarsbyn.
Plantor/grönsaker köper var och en in själva.
För att finansiera byaodlingen behövs insamling från alla som är intresserade av att
delta. Denna odlingsdonation är f.n. 500 kr/år. Betalas till bankgiro 5553-4382
(Råek)
Idén bakom projektet innefattar en gemensamhetsskapande aktivitet som på längre
sikt kan leda till ökad ekologisk matproduktion i bygden och högre grad av självförsörjning. Är Du intresserad av att vara med och odla? Vill Du ha mer information?
Tveka inte att kontakta Råek, 0924 - 213 59. Välkommen att delta!
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Företag i Niemisel- och Gunnarsbyområdet
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Vilka företag saknas? Är det någon uppgift som inte stämmer? Kontakta info@raek.nu
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Råne älvdal - där människors engagemang och framtidstro skapar tillväxt!

R

åne älvdal Utveckling har som övergripande målsättning att på ett effektivt, affärsmässigt och välkomnande sätt skapa tillväxt i Råne älvdal regionen som
ligger i topp vid jämförelse med valt specifikt område i
landet.

Råne älvdal Utveckling har som verksamhetsidé att
skapa tillväxt i Råne älvdal genom att verka för nyetablering av företag och företagsutveckling samt initiera
och bedriva projektverksamhet för företagsutveckling.
Framgångsfaktorer kommer vara vår förmåga att genom förnyelsevilja och ett entreprenöriellt arbetssätt
skapa och bibehålla goda relationer, erbjuda kompetens och viktiga nätverk, vara en arena för bättre affärer för Råne älvdal regionens entreprenörer.

Det har under de senare åren bedrivits ett omfattande
utvecklingsarbete i Niemisel- och Gunnarsbyområdet
med syftet att öka områdets attraktionsvärde för människor att bo och verka i. Detta arbete har gett nödvändig erfarenhet och kunskap om de villkor som råder för
ökad tillväxt. Det måste nu nyttjas i ett större geografiskt område där samverkan med för området viktiga
aktörer kommer öka genomförandekraften i det utvecklingsarbete som nu måste till.

Råne älvdal Utveckling ska verka för att befintliga och
nya branscher i samverkan utvecklas till ett starkt
”småföretagarkluster” bl.a. genom att ha extra fokus
på innovativa och för området av samarbetsparterna
uttalade viktiga insatser.

Ett ökat företagande är en viktig förutsättning för att
många av de goda idéer och innovationer som människor bär på ska övergå i långsiktig bärkraftig verksamhet. Viktiga områden att vidareutveckla är verksamheter som har sin grund i det vi redan har i området nämligen skogen, älven och de stora markområdena.

Tänk om alla de idéer och projekt som människor har
bara skulle uppnå en del av de ambitioner och mål som
finns så skulle utvecklingen och framtidstron ta ytterligare fart!
Yngve Johansson, VD

Råne älvdal Utveckling har genom nytänkande och ett
entreprenöriellt arbetssätt skapat nya former och resurser för områdets utveckling. Målsättningen ska alltid
vara att skapa tillväxt i alla dess former. Samarbete
mellan branscher, kommuner och andra för området
proaktiva aktörer är en avgörande förutsättning.

www.ranealvdalutveckling.se
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Valborgsmäss med Niemisels Intresseförening

V

alborgsmässoafton startade med fackeltåg från affären i Niemisel, en återinförd tradition som uppskattades mycket, främst av alla
barn. Väl på plats vid majbrasan uppe på
gamla grusplanen hade facklorna uppgiften
att få fart på elden, något som lyckades bra.
Kvällen bjöd på fikaförsäljning, korvgrillning
och tipsrunda för barnen. Många hade hittat
ut i det vackra vårvädret och både yngre och
äldre samlades för gemenskap. För barnen
var tipsrundan med efterföljande prisutdelning ett viktigt inslag under kvällen. Alla barn
fick självklart pris!
Yvonne Nilsson, Sylvia Kristoffersson, Ingrid o Anders Skogqvist firade vårens ankomst

Alva Sandström med pris från tipsrundan

Brasan tändes med facklorna från fackeltåget

Maria Ek med sonen Albin

Råneå Busstrafik AB

Fordonsservice
Rickard Lidberg
Överstbyn
Måndag - torsdag 7-16
Fredag 7-14
Lunchstängt 11-12

070 - 526 43 26
ÅRETS NYFÖRETAGARE i BODEN 2014

11

Bygdens siste mjölkbonde

D

jur har alltid intresserat Stig Sundberg i Valvträsk.
Redan som sexåring skidade han till andra sidan sjön
för att titta på kor och i åttaårsåldern köpte han en fårtacka. När han var arton år slog han till och köpte sin
första ko. Pengarna hade han tjänat genom att plocka
tallkottar för 1 krona/litern och plantera frön till ny
plantering. Det här var i början av 60-talet, han var
tretton år och skolkade från skolan i Niemisel. Istället
tjänade han bra med pengar.

Under 70-talet lades Bodens Mejeri ned och Stig erbjöds jobb på mejeriet i Luleå. Han valde efter en tid att
sluta och istället öka koantalet hemma på gården och
fortsätta med den egna mjölkproduktionen. Det höll
han på med till år 2008, då han valde att sluta med
mjölkproduktion för gott på grund av alla nya krångliga
bestämmelser och regler. Han sålde flera fjällkor och
några tjurkalvar. Idag har han kvar tre mjölkkor, sex
tjurar och sex tackor. Årligen gör Länsstyrelsen i Luleå
djurkontroller för att kontrollera hur djuren mår. Detta
innebär en hög kostnad för den enskilde bonden. Stig
menar att eftersom hans kor lever länge, i vissa fall
över tjugo år vilket genererar sju generationer mjölkkor, så innebär det att hans kor har det bra. På grund
av myndighetens strikta regelverk, funderar Stig på att
helt lägga av och då har bygden inte längre någon
mjölkbonde.

Stig köpte kvigor och tjurar och han fick alltfler mjölkkor. För att en kviga ska bli en mjölkko så behöver den
kalva en gång. Efter skoltiden fick han arbete på Mejeriet i Boden. Arbetsdagen började klockan sju på morgonen. Innan han gav sig av till arbetspasset på mejeriet, mjölkade han alla korna hemma på gården. Arbetet på Mejeriet innebar att handtömma flera tusen liter
mjölk som levererats från mjölkbönder runtom i länet,
för att sedan packas i tetrapack som på den tiden var
trekantiga. Efter arbetsdagens slut skulle korna hemma
mjölkas igen.
Parallellt med arbetet i Boden så levererade han mjölk i
flaskor till mejeriet genom att lämna flaskor på mjölkbryggan i Gunnarsbyn. Senare övergick mjölken till att
hämtas av tankbilar. Stig fick hyra stora mjölktankar på
500 liter som tankbilen sög mjölken ur. Detta var betydligt mer praktiskt, nu slapp han köra mjölkflaskor till
Gunnarsbyn varje dag.

Stig Sundberg har haft kor i femtio år.

Välkomna nästa år igen
hälsar tävlingsledningen
www.ranealvdalsoppet.se
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Utförsäljning i Hantverkshuset K

B

erit Birin, född Åkerström, föddes i missionshuset i Sörbyn
1939. I tonåren flyttade hon till Stockholm, bildade familj och
fick tre döttrar. Hon fick arbete i en garnaffär och därefter i en
tygaffär. Senare utbildade hon sig till textillärare och när utbildningen var klar fick hon tjänst i Värmland. Så fort möjlighet
gavs tog hon chansen att lära sig nya saker t.ex. halmslöjdstillverkning, damastvävning, rosenmålning och fotografering.
Några år senare, när alla barn lämnat boet, bröt hon upp från
Värmland och flyttade till Hälsingland. Där startade hon
”Textilverkstan” i en stor fastighet som bland annat innehöll
butik, vävstuga, café, halmslöjdstillverkning och utställningar.
Verksamheten i Hälsingland avslutades när hemlängtan blev
för stor och Berit flyttade tillbaka till Sörbyn år 2000. Vid hemkomsten tjänstgjorde hon ett kortare tag i Boden och startade
samtidigt upp ”Hantverkshuset K” i gamla Konsumbutiken i
Sörbyn. Där har hon bedrivit verksamhet fram till nu, år 2015,
då hon beslutat sig för att avsluta sitt företagande och flytta till
Boden.
Just nu pågår utförsäljning av olika sorters slöjd, tyger, garner, smide, vävstolar, mattrasor, begagnade böcker, begagnade kläder och mycket annat. Håll
utkik efter annonsering om affärens
öppettider. Även huset (gamla Konsumbutiken, Sörbyn 35) är till salu.
Om ni vill titta på huset eller besöka
affären, ring Berit Birin 0924-220 30.
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Information från Degerselsbygdens Samfällighetsförening
Laxfiskestarten i Råne älv

gälplomben. En plomb MÅSTE medföras vid fiske efter
lax. Den ska fästas på laxen i enlighet med de instruktioner som ges. Vi ser gärna att catch and release
praktiseras. En gälplomb kommer att kosta 300 kronor.

Styrelsen i Degerselsbygdens Samfällighetsförening
förtydligar på förekommen anledning att laxfiskestarten är 19 juni. Detta regleras i Havs- och Vattenmyndighetens föreskrifter.

Kortfiskeområdet är ändrat fr.o.m. 26 april 2015

Älvdalsspecifik laxförvaltning

Råneälvdalskortet är från ovanstående datum giltigt
från Råneträsket till och med Bodens kommun med
vissa undantag. De framgår av den reviderade fiskekortsbilagan. Se www.ranealven.se för mer information.

Råneälven är en av de första där älvdalsspecifik förvaltning ska införas. Det innebär att det är älvens egna
förutsättningar som bland annat bestämmer hur regler,
tillsyn och eventuella andra insatser ska göras. Detta
innebär ett intensivt samarbete mellan olika parter;
myndigheter, organisationer, sportfiskare , fiskevattenägare och Degerselsbygdens Samfällighetsförening.

Satsningar på fiskevårdande åtgärder
Fiskekortspengarna går oavkortat till fiskevård och fiskebefrämjande åtgärder. Som ett led i att få bättre statistik och underlag till förvaltning, har Degerselsbygdens Samfällighetsförening tillsammans med Länsstyrelsen investerat i en fiskräknare som räknar uppvandrande fisk. Den är placerad i Gunnarsbyn.

Översyn av regler och fiskekortsbilagan
Förvaltningen av fiskbestånden är en process som
måste anpassas utifrån många olika synvinklar. Vi fokuserar nu som bekant på laxen. Det handlar om åtgärder
för att säkerställa etablering av lekmogen lax i så stor
del av älvsystemet som möjligt. Med en ökande laxstam så ökar även intresset från sportfiskare. Det i sin
tur ställer särskilda krav på regler, tillsyn och efterlevnad. Med de nya regler som införs från och med i år
försöker vi möta och tillgodose olika intressen. Men till
syvende och sist så är det ett starkare bestånd som
måste väga tyngst.

Fångstrapportering
Fångstrapportering kommer att vara obligatoriskt för
de som köper gälplomber. Fångstrapporteringen är
mycket enkel och görs via mobiltelefon eller dator.
Fångstrapporteringen är ett led i den laxförvaltning
som nu byggs upp i kombination med ändrade regler,
fiskezoner och fiskräknaren.
Köp fiskekortet på nätet

Viktiga datum för laxfisket i Råne älv.

Fiskekort köps enkelt via dator eller mobiltelefon på
www.fiskekort.se/ranealven.

För att ge beståndet chansen att stärkas så gäller följande: 19 juni t.o.m. 31 juli är det tillåtet att avliva 1 lax
per dag och fiskare, dock totalt max 3 laxar. 1 – 31 augusti gäller catch and release, dvs. samtlig lax ska återutsättas.
Fiskekortspriser 2015
Fiskekortspriserna kommer att förbli på nuvarande
nivåer. Sett ur ett laxfiske- och förvaltningsperspektiv
anser vi att dessa priser är för låga. Men vi vill inte göra
en generell höjning av priserna utan vi vill visa hänsyn
mot alla de som väljer att fiska efter andra arter. Vi har
bland annat av den anledningen följt Länsstyrelsens
införande av Gälplomber, i Lainioälven, förra sommaren. Vår bedömning är att detta är det bästa alternativet för Råneälven.
Gälplomber vid laxfiske
För att fiska lax måste fiskekortet kompletteras med en
gälplomb. Du måste lösa ett årskort tillsammans med

Foto: Palle Andersson, Sörbyn Turism
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Laxfiske i Råneälven 2015 – Gälplomber införs

änsstyrelsen genomförde under 2014 en försöksverksamhet för utveckling av förvaltningen av laxfisket i den
del av Lainioälven som lyder under Länsstyrelsen. Försöksverksamheten innebar att så kallade gälplomber, för att
märka fångade och avlivade laxar, infördes som obligatoriskt komplement till de vanliga fiskekorten. Utvärderingen
av försöksverksamheten är väldigt positiv. Det gör att Degerselsbygdens Samfällighetsförening avser att införa gälplomber redan till innevarande år. De regler som detta kräver kommer att tillföras Råne älvdals kortfiskeområdes
fiskekortsbilaga. Ett långsiktigt hållbart nyttjande av Råneälvens lax samtidigt som stammens utvecklingsmöjligheter
säkras, kräver att förvaltningen av laxfisket utvecklas. Viktiga faktorer är exempelvis möjligheten att följa upp och
styra fångstuttaget. Råneälven har en unik stam av vild lax som har ett högt bevarandevärde. Var och en av de laxar
som överlever den långa vandringen från sina tillväxtområden i södra Östersjön till sina lekplatser i älven, har ett
stort biologiskt och genetiskt värde för stammens fortlevnad. Samtidigt är Råneälvens lax en viktig resurs för
sportfisket och turistnäringens utveckling i älvdalen.
De regler som gäller för laxfisket och hanteringen av gälplomber och fångstrapportering är dessa:
Fiskeregler

• Underlåtelse att lämna fångstrapport medför att man
utestängs från att köpa gälplomber följande säsong.

• Fiske efter lax är endast tillåtet med giltigt årsfiskekort (Råne älvdalskortet) och med innehav av särskild
gälplomb (”tag”) för märkning av avlivad lax. Laxfiskare
måste alltså lösa ett årskort förutom gälplomben.

• Maximalt antal gälplomber som kan köpas är 3 gälplomber.
• Barn under 16 år som fiskar i sällskap med målsman
kan inte köpa gälplomb men kan använda gälplomb
inköpt av målsman.

• Innehav av gälplomb krävs även om fiskaren har för
avsikt att återutsätta all fångad lax. På uppmaning av
fisketillsynsman ska giltig och oanvänd gälplomb kunna
uppvisas tillsammans med giltigt fiskekort.

• Gälplomben är giltig och möjlig att använda under
hela den tillåtna laxfiskesäsongen. En gälplomb som
inköps i början på säsongen men inte använts kan således användas vid ett senare tillfälle.

• Gälplomben ska fästas genom laxens mun och gällock
direkt efter avlivning och på ett sådant sätt att gälplomben är permanent låst och inte kan öppnas.

• Gälplomberna är numrerade och får ej överlåtas till
annan fiskare.

• Gälplomben ska sitta kvar på laxen fram tills den tillagas eller styckas/filéas för infrysning.

• En använd gälplomb får inte återanvändas.

• Innehav av avlivad lax som saknar märkning med giltig gälplomb eller där gälplomben inte är permanent
låst innebär ett brott mot fiskereglerna och kan medföra påföljder såsom polisanmälan och avstängning
från fiske.

• Ingen återbetalning sker för oanvända gälplomber.

• Det är tillåtet att avliva maximalt 1 lax per fiskande
och dag, under perioden 19 juni – 31 juli, oavsett hur
många gälplomber man införskaffat. Det är tillåtet att
lösa flera gälplomber vid samma tillfälle, dock max 3
gälplomber per år.
Inköp av gälplomb och fångstrapportering
• Gälplomber kan köpas och hämtas på de försäljningsställen som redovisas på fiskekortbilagan. De kommer
att tillhandahållas cirka en vecka innan fiskestarten. Se
www.ranealven.se för aktuell information.
• Pris: 300 kronor/gälplomb.
• Vid inköp av gälplomb ska giltigt årsfiskekort och
identifikationshandlingar (t.ex. körkort) uppvisas. Vid
köpet registreras köparens personuppgifter och fiskekortnummer.
• Till gälplomben medföljer krav på obligatorisk fångstrapport. Fångstrapporteringen är mycket enkel och
görs via mobiltelefon eller dator. Fångstrapporteringen
är ett led i den laxförvaltning Degerselsbygden nu bygger upp i kombination med ändrade regler, fiskezoner
och fiskräknaren i Gunnarsbyn. Rapportering ska ha
skett senast 2015-09-15.

Foto: Palle Andersson, Sörbyn Turism
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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

Tårtcafé

Niemisel
AIK

fruntimmersveckan
18-24 juli
kl. 18-21
i Älvens Hus
Välkomna!

Har ni frågor kring
vår verksamhet
kontakta:

Kontakt: Ulrika Ek
070 519 98 51

Henrik Norberg
070 - 662 48 55

Niemisels
Intresseförening
Niemisels
Bygdegårdsförening
Nationaldagen kl 11-15
Försäljning av kaffe & gobit,
halstrad strömming på tunnbröd,
nybakta mjukkakor

Torsdag 20 augusti kl 16-19
Kom och ät surströmming!

Andreas Svanberg
072 - 713 55 18

Kaffe & kaka

Info: 070-362 02 17

Vedaklubben
Skoter & Fiske
Fiskepremiär
Vedatjärn

Gunnarsbyns SK
BRÄNNBOLLSYRA
&
MEDLEMSPUB
4 juli
Vill Du boka SPA-badet?
Ring: 070-332 58 33
Glöm ej betala
medlemsavgift för
2015
50:- enskild
150:- familj
PG 482380-3
Ange namn.

Lördag 12 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!

22-23 augusti kl. 11.00
Marknad med
Hushållningssällskapet
i och runt vår bygdegård

Midsommarafton
kl. 09.00
Fiskekort säljes vid tjärn
VÄLKOMMEN!

grönsaker, bakverk, hantverk m.m.

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

17 september kl. 16.30-18.30
Ärtsoppa m.m.

Andakt i kapellet i samband med
marknaden, se affischering

Frågor: Sibylla 070-341 38 50
Hyra bygdegård/bagarstuga:
Monica 070-651 50 08

Sörbyn-Sundsnäs Hembygdsförening

Lokalproducerat
Rättvisemärkt
Ekologiskt

Bjurådalens
Bygdegård i Forsnäs

Lantmuseum, loppis, cafékvällar
cirkelstudier i släkt–& bygdeforskning
Uthyrning av lokal & tvättmaskin

Nationaldagsfirande
Tal av juridikprofessor Göran Lind
Bilutställning av
Norrlands Motorhistoriker
Servering

Hantverkarnas Träffpunkt
i Niemisel

Degerselsbygdens
samfällighetsförening

Öppettider:
Fredag 12 - 15
Lördag 11 - 14
Öppettider under sommaren
kolla facebook
eller kontakta Mona
076 130 85 23

Vi önskar en
glad sommar!
Info: 070 - 553 87 72
www.ranealven.se

Trevlig sommar!
Hantverk
Hembakt

www.sorbyn-sundsnas.se
tfn 070 - 660 11 47

Loppis

PRO Gunnarsbyn

PRO Niemisel

Bli medlem - Ditt stöd är viktigt!

Sommarens resa

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

Luleå Hamnfestival

Kom med i vår gemenskap
och sociala sammanhållning!

Boule

Fiskekort säljes vid tjärn

Passa på att köpa
nybakta mjukkakor!

Torsdagar kl. 11
Kvarnåskolans skolgård

Kräftfiske

Samla vännerna för storbak!

13-14-15 augusti
kl. 17.00 - 23.00

Pris: 100 kr/dygn. Egen ved medtages

Kom med på våra
medlemsträffar
studiecirklar
resor m.m.
Ring för information:
Margareta Hansson 070 654 43 69
Britt-Marie Blomqvist 070 551 93 49

Niemisels
Fiskevårdsförening

Burträsk 11 juni

Gäddfiskefestival

Fiskepremiär Mittitjärn
Midsommardagen
kl. 19.00

Vi medverkar med två
hantverksbord 11 juli

Promenader
Tisdagar kl. 10
Kvarnåskolans parkering

Info: Lennart Nilsson
070-362 02 17

Info: Ingrid Skogqvist
0924-202 24

Lördag 27 juni kl. 15.00
Startkort säljs fr kl. 12 i bagarstugan

Bagarstugan är öppen för bokning

Gunnarsbyns
Byaförening
Info & bokning: 0924 - 211 97
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