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Ansvarig utgivare:   
 

Råne älvdals rådet i Gunnarsby     

församling ek. förening (Råek) 

 

Adress:  Hallonvägen 15 

 961 97 Gunnarsbyn 

 

Telefon:  0924 - 213 59  

 

Hemsida:  www.raek.nu 

Redaktör:  
 

Lisa Brusewitz, justnu@raek.nu 

 

Upplaga:  
 

ca 1200 ex utdelas gratis i Niemisel- 

och Gunnarsbyområdet samt på    

enstaka platser i Luleå, Råneå och 

Boden. 

Utgivningsdatum 2015:   
 

1 mars 

31 maj 

6 september 

29 november 

 

Nästa manusstopp:  

9 november 2015 

J ag vaknar tidigt av fågelkvitter 
och av en pigg solstråle som hittat 
in genom en glipa i rullgardinen. 
Det doftar sommar och nyklippt 
gräs och jag känner värme och 
frihet. Det är en dag i början av 
augusti och sommaren dröjer sig 
kvar ännu ett tag. Från sovrums-
fönstret ser jag ut över vattnet som 
glittrar stilla och fridfullt. Nere vid 
strandkanten ligger dimman kvar 
efter nattens fuktiga timmar. Al-
packorna betar rofyllt på ängen 
och hönorna söker mask i rabatten 
mellan rosor, lupiner, penséer och 
pion. Barfota och klädd i morgon-
rock dricker jag morgonkaffet ute 
på bron. När jag blickar ut över allt 
detta så känner jag otrolig tack-
samhet över att jag får vara här 
och jag är nöjd och stolt över att 
jag och min familj för sex år sedan 
valde att flytta hit till Gunnarsbyn i 
Råne älvdal.  
 

I Boden lämnade jag vänner, gran-
nar, rutiner och en arbetsplats dit 
jag återvänt varje arbetsdag i drygt 
20 år. Det kändes lite skrämmande 
men spännande ändå. Man vet vad 
man har men aldrig vad man får. 
Visst blev livet komplicerat för oss 
alla i början. Det innebar resor till 
skolor, jobb och träningar. Vecko-
handlingar i stan och en annan 
slags struktur och planering av det 
vardagliga livet. Vi vande oss även 
vid det. Vi fann nya rutiner, nya 
vänner och grannar. De gamla vän-
nerna har vi kvar, de försvinner 
inte på grund av avstånd. Nu känns 
detta liv som det absolut rätta va-
let. Bort från avgaser, ljud och 
stress - till naturen, lugnet och 
tystnaden.  
 

Idag ser mitt liv precis ut som jag 
alltid har önskat mig: att bo på 
landet, kunna ha djur och odla 
egna grödor och ha många barn. 

En stor tacksamhet jag bär med 
mig genom livet är att jag har fått 
bli biologisk moder till fem fantas-
tiska barn och fått möjlighet att ge 
dem en trygg uppväxt på landet.  
Jag är även fostermamma. Vårt 
hem är ett familjehem och är öp-
pet för de barn och föräldrar som 
behöver stöd och hjälp i tillvaron. 
Min egen uppväxt var rätt trasslig 
med frånvarande föräldrar på 
grund av deras problem och sjuk-
domar. Jag upplevde osäkerhet, 
ovisshet och långt ifrån den trygg-
het ett barn behöver. Den trygghet  
jag känner idag och min önskan om 
att få dela med mig av mina egna 
erfarenheter, har gett mig möjlig-
het att finnas till för någon och visa 
någon de goda sidorna i livet och 
få bygga upp någons självkänsla 
och självförtroende. Kan man få ett 
större privilegium? Ge, så får du 
tillbaka, som min mormor Ester 
brukade säga. Det finns så mycket 
vi alla kan ge varandra. Det kostar 
inget och ger samtidigt mångfalt 
tillbaka. Det är ett privilegium att 
se barnen springa barfota i gräset 
och plocka mogna, solvarma jord-
gubbar direkt ur landet. De kan 
hämta färska ägg ur hönshuset så 
att vi kan baka en sockerkaka till-
sammans. Tillsammans vandrar vi i 
skogen och plockar blåbär till egen 
sylt och har picknick på en somma-
räng. Vi kan fiska från bryggan en 
stilla solig morgon och grilla korv 
vid eldstaden en vacker höstkväll 
när naturen byter färg. Vilken yn-
nest att få åka pulka på vintern i 
Gunnarsbybacken här bredvid. Jag 
njuter av att se barnens glädje när 
våren har kommit och de kan cykla 
på landsvägen igen.  
 

Vårt hus var tidigare byns 
"Rikebarnshus", där tio barn växte 
upp för länge sedan och där famil-
jens mjölkkor betade på den äng, 

där nu våra kameldjur har sitt till-
håll. I samma hus där nu 13 barn 
har fått möjligheten att vistas och 
växa upp under olika perioder sen 
vi flyttat hit. Tiderna förändras och 
vi med den. Vi fann vårt paradis på 
jorden av en tillfällighet och utan 
någon som helst anknytning eller 
historia till bygden, har vi fått äran 
att vara bosatta på byns första 
boplats vid Gunnarsgården som en 
gång i tiden byggdes av en man, 
vid just namnet Gunnar. Hit kom 
båtarna efter älven och la till vid 
strandkanten redan på 1500- talet.  
 

Jag sluter mina ögon och tar ett 
djupt andetag, luften är hög och 
klar. Det blir en vacker sensom-
mardag i dag. Nu är det tid att ta 
hand om de små. Tid för att vända 
ännu ett blad i historien, i livets 
bok och njuta av dagen på denna 
underbara plats i norr. Som vi bor 
på för att vi vill, inte för att vi 
måste. 

Annica Larsson bor i Gunnarsbyn 
tillsammans med sin man Jerry, 
döttrarna Amanda 16 år, Matilda  
12 år, sonen Isak 5 år, fyra familje-
hemsplacerade barn samt hund, 
katt, kaniner, marsvin, hönor, tupp 
och alpackor. Resterande familje-
medlemmarna dottern Josephine 
och sonen Jonathan är utflugna. 

 
Det är ett privilegium att få finnas till för någon 
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Råek kör hem dina matvaror  
från Gunnarsby Livs! 

  

 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 

Uthyrning av släp 
 

Perfekt för flyttlasset 
eller förrådsrensningen! 

 Mått:    Pris: 
    Längd: 300 cm  300 kr/1-6 tim 
    Bredd: 160 cm  500 kr/dygn 
    Höjd:   125 cm  1500 kr/vecka 

Råek har bygdens utveckling  
som huvudmål  

 

Servicepunkten 
 

måndag-torsdag  09.00-15.00 
fredag  09.00-12.00 
 

Återvinningsmarknaden 
 

måndag  13.00-19.00 
tisdag-torsdag   09.00-15.00 
fredag  stängt 
 

 

Återvinningscentralen 
  

måndag  10.00-19.00 
torsdag   07.00-16.00 
lördag (maj-sept)  08.00-12.00 
 

Distriktsvården  
 

tisdag  09.00-12.00 
 

 
Måndag - Fredag  09.30-18.00 
 

Lunchstängt           12.00-13.00 
 

Lördag                09.00-13.00 
 

Söndag stängt 

Ombud för Bussgods 
 

Hämta och lämna dina paket hos oss 
 

Ombud för Systembolaget 
 

Beställ senast onsdag kl. 12. för leverans fredag 
 

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 
 

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 

 

Ring 0924 - 210 10 

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 och evenemang.  

 

Vill du få information via e-post? 
 

Mejla Din e-postadress till info@raek.nu  

Råek är där! 
 

 Kom och köp  
vår smarriga  
Råek-kaka! 
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Niemisels Förskola 

K varnå Förskola har kommit igång efter ett välbehöv-
ligt sommarlov och tar vara på det fina vädret och är ute 
så mycket som möjligt. Barnen har plockat blåbär och 
sedan bakat en tårta. Även vinbären på gården är ät-
mogna. Förskolan ser framemot en fin och händelserik 
hösttermin. Några nya barn är på ingång också, så åter-
växten är tryggad.  

         

        

  

Fotboll: EM-kval herrar Sverige-Österrike Tis   8 sep 20.45 

Familjeföreställning: Ankensteins monster  Ons    9 sep 18.00 

Grön Marknad  Lör 12 sep 11.00  

Bio: Flocken  Sön 13 sep 19.00 

Hockey: Luleå HF-Frölunda Lör 19 sep 18.30 

Bio: Insidan ut  Sön 20 sep 17.00 

Hockey: Luleå HF-Skellefteå AIK Fre 25 sep 19.00 

Hockey: Skellefteå AIK-Luleå HF Lör 26 sep 18.30  

Bio: Glada hälsningar från Missångerträsk  Sön 27 sep 19.00 

Hockey: Örebro-Luleå HF  Lör   3 okt 18.30 

Bio: Hook on the Azores  Sön   4 okt 19.00 

Bio: Storöringen  Sön   4 okt 20.00 

Fotboll: EM-kval herrar Liechtenstein-Sverige Fre   9 okt 20.45 

Hockey: Luleå HF-HV71 Lör 10 okt 16.00 

Bio: The Martian Sön 11 okt 19.00 

Hockey: Lindköping-Luleå HF Lör 17 okt 16.00 

Bio: LasseMajas Detektivbyrå - Stella Nostra Sön 18 okt 17.00 

Hockey: Luleå HF-Djurgården Lör 24 okt 18.30 

Bio: Pan Sön 25 okt 17.00 

Hockey: Luleå HF-Färjestad Lör 31 okt 16.00 

Info: 070 - 211 00 45 
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Älvskolan i Gunnarsbyn 

F-3 :an tyckte det var roligt att träffas igen efter långt sommarlov och blev glada när de fick gå till skogen för 
att plocka blåbär. Av bären kommer det att bakas pajer för att säljas på Grön Marknad. Från vänster: Tuula Tallus, 
Nova Broman Lidé, Lovisa Lidberg, Gita Brusewitz, Olivia Rynbäck, Jacob Jacobsen Malm, Leo Broman Lidé, Alvar 
Andersson, Indra Johansson, Liam Rosengren, Aimee Selberg, Saga Rosengren, Sigrid Hansson. 

Här har vi Älvskolans 4-6:a i matsalen, redo för höstterminens utmaningar. Främre bordet: klasslärare Sofia Nordlan-
der, Yasmin Johansson, Emilia Jonsson. Bakre bordet: Linnea Holmström, Nova Karlsson, Matilda Larsson, Hanna 
Kruuka, Alva Rosengren, Elias Rynbäck. Saknas på bild gör Emma Engström och Wilma Blom. 

 

skogsdikning - dikesrensning - skyddsdikning - markberedning  
 

                                   070 318 13 14 
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”År  1868 var ett mycket stökigt år, många bankrån, 
tågrån och andra rån i den vilda västern. Därför kallade 
borgmästaren och sheriffen för Dodge City och indian-
hövdingen för den lokala stammen till ett läger.” 
 

Så inledde Bodens Scoutkår sin inbjudan till somma-
rens stora scoutläger i Grubban utanför Sävast som 
lockade scouter från hela Sverige, däribland åtta scou-
ter och två ledare från Gunnarsbyns Scoutkår. Eftersom 
Gunnarsbyns äldre scouter fått möjlighet att delta i ett 
scoutläger i Tyskland, så var det den yngre styrkan i 
åldrarna 6-9 år som åkte till Grubban för att sova i tält 
två nätter och uppleva vilda västernäventyr. 
 

När Gunnarsbyns Scoutkår anlände torsdagen 30 juli 
var lägret redan i full gång med diverse aktiviteter 
såsom klättring, hinderbana, pilbågsskytte m.m. Läger-
plats delades med Sunderbyn-Gammelstads Scoutkår, 
vilket skapade sammanhållning och trygghet. Under 
fredagen erbjöds bad i Aldersjön och därefter besöktes 
nöjesparken Western Farm i Boden, där scouterna fick 
än mer möjlighet att leva sig in i vilda västerntemat. På 
kvällen anordnades ett lägerbål på Åbersfortet med 
talangjakt och rockkonsert. Lördagsmorgon avslutades 
lägret, tälten revs och naturen återställdes.   

Scoutläger med vilda västerntema 

Tappra cowboys och cowgirls från Gunnarsbyns 
Scoutkår: Emil Arvidsson (Nedre Flåsjön), William Sva-
lenström (Svartbäcken), Emilia Jonsson (Gunnarsbyn), 
Saga Rosengren (Valvträsk), Gita Brusewitz 
(Överstbyn), Saga Sjösten (Norra Prästholm), Liam 
Svalenström (Svartbäcken), Liam Rosengren 
(Valvträsk). På bakre raden ses ledarna Pernilla 
Sjösten och Cecilia Lundborg 

 
Mån - Tors  10 - 18 
 

Fredag  10 - 19 
 

Lördag   10 - 14 
 

Söndag  stängt 

Telefon 0924 - 200 23 

Glad Höst 
önskar Hillevi 
med personal! 

OMBUD FÖR:  

 

Håll utkik efter höstens datum! 
 

Följ oss på facebook. Välkommen! 

www.sorbyn.se 
 

0924 - 220 36 
 

info@sorbyn.se 

Är du intresserad av att veta mer om Gunnarsbyns Scoutkår? Kontakta Mogens Amstrup Jacobsen 070-226 55 41  

E mma Tallus från Sörbyn, dotter till Rolf 
och Tuula Tallus, vann guld i bänkpress vid 
SM-veckan i Sundsvall i juli. Detta var hen-
nes andra medalj, då hon tidigare under 
veckan tog silver i styrkelyft, vilket inne-
fattar delgrenarna knäböj, bänkpress och 
marklyft. Man kan tävla i endast bänkpress 
och guldmedaljen i detta vann Emma ge-
nom att lyfta respektabla 77,5 kilo. Emmas 
resultat i styrkelyft var: knäböj 127,5 kg, 
bänkpress 75 kg, marklyft 145 kg. Emma 
tävlar i viktklass - 57. 

Grattis Emma - svensk mästarinna i bänkpress 

Här ses Emma utföra knäböj. 
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A grocenter i Råne älvdal bedriver betesbaserad natur-
vård och köttproduktion. Bolaget äger 22 får och 9 lamm 
som i vintras förvarades hos en lantbrukare i Aldernäs. 
Under sommarhalvåret har de varit på bete på olika stäl-
len bl.a. i Överstbyn, Lassbyn, Sundsnäs, Aldernäs och i 
Boden. Bybor har fått erbjudande om tillsyn av ulldjuren 
och uppdraget har bestått i att göra hagar och låta dem 
beta. Några får i Sundsnäs lyckades dock smita och gav sig 
vid ett tillfälle ut på vägen och vandrade bort till Sörbyn. 
 

Utöver fåren så sköter Agrocenter om tillsynen av kvigor 
åt andra lantbrukare och arrenderar mark i Sörbyn och i 
Niemisel, där de byggt kohagar. Även några av kvigorna 
lyckades rymma. De gick utefter staketet ner mot vattnet 
för att svalka sig där tar staketet tar slut och kom på så 
sätt utanför hagen. Uppmärksamma bybor har ringt och 
telefonen har gått varm hos Agrocenter i sommar, som 
har fått rycka ut för att samla in djuren. Kvigorna var 22 
stycken i antal från början men då en av kvigorna var ex-
tra rymningsbenägen, så fick hon åka hem till ägaren.  
 

Sandra Fahlesson, tillsynsansvarig på Agrocenter, vill rikta 
ett stort tack till alla som ställt upp med röjning och helg-
tillsyn denna sommar. 

Djur på rymmen 

Billy och Karin Henriksson i Lassbyn har skött tillsynen 
av två av Agrocenters får i sommar. Här skämmer de 
bort dem med knäckebröd. 

 

 
 

 

Fordonsservice  
Rickard Lidberg 

Överstbyn 
 

Måndag - torsdag 7-16 
 

Fredag 7-14 
 

Lunchstängt 11-12 
 

070 - 526 43 26 

ÅRETS NYFÖRETAGARE i BODEN 2014 

N iemisels Intresseförening arrangerade sitt tradit-
ionella tårtcafé i Älvens Hus i Niemisel under fruntim-
mersveckan i juli. Även detta år blev cafét mycket väl-
besökt och sju olika tårtor serverades under veckan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Föreningen hälsar stort tack till alla besökare samt till 
alla som bakat de goda tårtorna. Här är tre av herrarna 
som ansvarade för tårtcaféet på Kristinadagen.  

Tårtfest under fruntimmersveckan 
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Välkommen till bygden alla nya bybor! 

Mikael, Jenny och Viking, född i juni, har 
flyttat till Södra Niemisel.  

I juli föddes Iris som är familjen Lindahls andra barn. Med på bild är storasyster 
Freja, pappa Fredrik och mamma Jenny. 

I Ängesträsk bor Axel med storasyster Elsa, mamma Ann-Marie och pappa Petrus. 
Axel föddes i december 2014. 

Robin föddes i våras. Här med storebror 
David och pappa Per Strand. Mamma 
heter Ida Lövgren. Familjen bor i Niemisel.  

Här är Wilmer som föddes i februari. Med på bild är pappa Håkan Johansson, 
storasyster Melissa och mamma Maja Norberg. Familjen bor i Niemisel.  

I januari 2014 föddes Alice. Här tillsam-
mans med storasyster Isabell. Mamma 
heter Sara Nordström och pappa Per Ola 
Johansson. 
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Bert Johansson har efter 40 år i Piteå återvänt till barndoms-
hemmet i Åträsk där han bor permanent sedan 2013.  

Jaana och Pertti Laapotti har flyttat till Västaback i Niemisel.  

Nyinflyttade till Bjurånäs är Emelie och Magnus Alsiok. 

Ulrika Nilsson har flyttat tillbaka till Gunnarsbyn efter 8 år på 
annan ort. Dottern Linnea har börjat i år 6 på Älvskolan. Fattas 
på bilden gör storebror Jonathan. 

Viveca och Janolov Sundström tillika med Karin och Billy Hen-
riksson har renoverat sina sommarstugor i Lassbyn och bosatt 
sig permanent. 

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 
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Asylboendet i Gunnarsbyn 

G unnarsbyn har fått tillökning i 
form av asylsökande som fått till-
fälligt boende på Lingonvägen 2. 
Antalet människor varierar då nya 
tillkommer och några slussas vi-
dare. I skrivande stund bor 50 per-
soner från nio olika länder på bo-
endet; Ukraina, Azerbajdzjan, Sy-
rien, Irak, Afghanistan, Albanien, 
Somalia, Etiopien och Eritrea.  
 

Yurii och Liya och deras två barn, 
Yaroslav 7 år och Karolina 3 år, 
kommer från staden Kryvyj Rih i 
centrala Ukraina. Deras hem ligger 
5 mil från krigszonen där tjetjenska 
rebeller sätter skräck i befolkning-
en. Bomber och skottlossning hörs 
dagligen. Skolorna tvingas stänga 
när det smäller som värst och 

människor gömmer sig i källare om 
nätterna. Maten i affärerna är 
bristfällig och det som finns kvar 
blir allt dyrare. Yurii blev inkallad i 
kriget och riskerade fängelsestraff 
för vapenvägran. Även Liya, som är 
utbildad sjuksköterska, var tvingad 
att delta och de insåg att situation-
en var ohållbar för deras familj. 
Yuriis äldre bror bor i Stockholm 
sedan 18 år. Han peppade dem att 
ta steget att bege sig till Sverige. 
De beslutade sig för att fly och 
betalade en busschaufför för att i 
hemlighet köra dem till Sverige. De 
anlände till Märsta och klev in på 
Migrationsverket för att söka asyl. 
Efter en första intervju blev de 
skickade till Gävle och redan efter 
två dagar fick de veta att det fanns 

plats för dem på asylboendet i 
Gunnarsbyn. Med hjälp av brodern 
och vänner i Stockholm har de 
köpt en bil.  
- Vi kan inte bli sittande här utan 
måste aktivt ta ansvar för vår livs-
situation, säger de. Sedan de an-
lände till Gunnarsbyn har de plock-
at kilovis med blåbär och sålt till 
bybor. Yurii har yrkeserfarenhet 
som takläggare och målare. Liya är 
utbildad sjuksköterska och mas-
sageterapeut och har även examen 
i ekonomi.  
- Jag vill vidareutbilda mig till lä-
kare, berättar hon. På deras LMA-
kort, som ger dem rätt att vara i 
Sverige under väntetiden, står det 
att de är berättigade att arbeta i 
Sverige. 

Glada tillrop. Kvinnor, män och barn från olika kulturer spelar fotboll tillsammans utanför asylboendet i Gunnarsbyn. 

 

Jan-Olov Larsson, anställd av entreprenören som 
driver asylboendet, får ta del av många skiftande 
levnadsöden. Här tillsammans med Ismail från 
Somalia. 

Liya och Yurii från Ukraina påverkar 
sin ekonomiska situation som asyl-
sökande genom att  plocka blåbär. 

Morteza, 8 år, kommer från Afgha-
nistan och ser fram emot att börja på 
Älvskolan i Gunnarsbyn. 
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  Råneå Busstrafik AB 

N iemisel AIK har öppnat ett 
gym i ideell regi. När Ekonomiska 
Föreningen i Kvarnå (EFIK) slutade 
med skolverksamhet i Kvarnåsko-
lan så startade Niemisel AIK en 
diskussion med hyresvärden Luleå 
kommun angående möjligheten att 
kunna fortsätta nyttja skolans gym-
nastiksal. Beslut togs av Fritidsför-
valtningen att hjälpa idrottsför-
eningen förverkliga idén med att 
driva gym i lokalerna. Förutom 
nedsatt hyra får NAIK bidrag till 
idrottsfrämjande verksamhet.  

 

Genom en enkät, tillgänglig på 
affären i Niemisel, ombads byg-
dens invånare att uppge intresset 
av en träningslokal samt möjlighet-
en till sponsring av verksamheten. 
Enkäten fick genomslag, intresset 
visade sig vara stort och förening-
en gjorde slag i saken och förverkli-
gade gymidén. Under två intensiva 
veckor iordningsställdes lokalen. 
Mellan 10-15 frivilliga hjälpte till 
att rensa och städa ur samt bygga 
om och lyfta in gymutrustning.  

 

Förutom olika träningsmaskiner 
och vikter, finns även ett löpband 
och en crosstrainer av märket ”Star 
Trac”. I slutet av maj stod allt klart 
och 1 juni slog gymmet upp portar-
na. Runt 35 personer har redan 
löst träningskort.   

Föreningen har en samling med 
vimplar från olika idrottsföreningar 
runt om i Sverige. Tillsammans 
med en samling idrottsdiplom ut-
gör vimplarna en utställning som 
finns att beskåda på väggen i gym-
met. NAIK bildades redan 1936 
vilket innebär att vi har ett 80-
årsjubileum att se fram emot nästa 
år.  
 

För öppettider och priser, se 
NAIK:s blänkare på sista sidan. 
 

Nyöppnat gym i Niemisel 

 

...Nestors Café & Diversehandel i Överstbyn 
 

- Hej Ann och Eva, hur har sommaren varit? 
 

- Mycket bra tack! Vi har haft många gäster trots det svajiga väd-
ret. Fram till 16 augusti har vi haft öppet varje dag, förutom mån-
dagar då vi alltid har stängt. Därefter har vi endast öppet på hel-
gerna. Sista helgen vi har öppet är 12-13 september då det är Grön 
Marknad i Gunnarsbyn. Passa på att besöka oss då! Tiderna är 
samma, 12.00-17.00. Vi tackar alla våra besökare i sommar och 
hälsar dem tillbaka nästa år! 

Just Nu! ringde upp... 
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T vå mil norr om Gunnarsbyn 
ligger Norriån. Genom byn rinner 
Mörtträskbäcken där en skvalt-
kvarn från slutet av 1800-talet 
finns bevarad. Kvarnen och 
kvarndammen ägdes gemensamt 
av byn och det var nästan uteslu-
tande korn som maldes. Det fanns 
ingen särskild mjölnare utan var 
och en malde åt sig själv. Även folk 
från grannbyarna använde sig av 
kvarnen. Under första världskriget, 
då privat malning av säd var förbju-
den, användes kvarnen som lönn-
kvarn och den olagliga malningen 
skedde nattetid. Kvarnen var i drift 
fram till 1920-talet. Vid första 
världskrigets slut var dammen för-
störd och byn samlade pengar för 
att få den reparerad. Kvarnen re-
staurerades med medel från Läns-
styrelsen 1980 och dammen 
nyuppfördes 1982-83. 

I Norriån har två industrier funnits. 
I slutet av 1800-talet byggdes ett 
sågverk av en man som kallades 
för ”Söriågubben”. Sågverket, som 
drevs med vattenkraft från 
Mörtträskbäcken, stod där skvalt-
kvarnen står idag och var två vå-
ningar högt. Eftersom ingen väg 
fanns så flottades timmerstockarna 
upp till såghuset och drogs upp till 
övre våningen, där ramsågen var. 
Den andra industrin var ett höns-
hus och var aktivt under 1940-50-
talet. Även denna industri fanns 
vid Mörtträskbäcken.  
 

För 50 år sedan hade byn ett flertal 
affärer, kiosk, café, bensinstation 
och skola. Samhället var livskraftigt 
och näringar som skogsbruk, 
renskötsel och flottning försörjde 
flertalet av de bosatta. Det fanns 
52 hushåll och som mest bodde 

det 275 personer. Genom maski-
nernas inträde försvann arbeten 
hemmavid och invånarna började 
lämna hembyn för att hitta arbete 
på annan ort. I dag bor 29 bofasta i 
Norriån, varav samtliga är äldre än 
60 år. 
 

Från byn härstammar en sägen 
från 1600-talet som återberättas i 
olika versioner. Den handlar om en 
av byns första nybyggare, 
”Lappgubben”, som sades vara så 
missnöjd med sin fru att han be-
stämde sig för att göra sig av med 
henne genom att hälla bly i hennes 
öra medan hon sov. Det råder 
oklarheter huruvida han kom un-
dan med sin gärning eller om han 
blev halshuggen men genom år-
hundranden har lappgubbens ande 
setts köra på älvbacken med en vit 
ren. 

Norriån förr och nu 

Birgitta och Roland Björk engagerar sig i 

Norriåns Intresseförening och bidrar till 

att bygdegården och dess verksamhet 

hålls i gång.  

Lennart Larsson är med sin 90 år byns 

äldste och bor tillsammans med hust-

run Irma i Norriån sedan 1947.  

Dottern Monika Larsson har bott hela sitt 

liv i byn och tror själv att hon ”blir den sista 

som släcker lyset i Norriån”. Här tillsam-

mans med maken Jonny. 

Norriåns skvaltkvarn drevs av vatten från dammen i Mörtträskbäcken. 
Skvaltkvarnar användes i mindre skala för lokal mjölproduktion. Säden mal-
des mellan kvarnstenar med ett horisontellt placerat vattenhjul som med 
en axel sammanbinds direkt med en horisontellt liggande kvarnsten.  

Norriåns bygdegård går att hyra och 

erbjuder matlagnings-, övernattnings- 

och duschmöjligheter.  

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvarnsten
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vattenhjul
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B odens kommun har satt upp 
ett tydligt och kraftfullt mål att öka 
befolkningen till fler än 30 000 in-
vånare. Kommunen har ett stort 
utbud på fantastiska livsmiljöer: 
stora hästgårdar, tomter längs en 
älv eller sjö eller stadsboende. För 
att nå målen med befolknings-
ökning så behöver hus byggas och 
företag behöver växa och rekry-
tera. Tillväxtkontoret har fått i upp-
drag att ge företagen så bra förut-
sättningar som möjligt och skapa 
det bästa företagsklimatet i Norr-
botten. Vi har ett nära samarbete 
med Företagarna Boden och arran-
gerar workshops både i tätorten 
och på landsbygden. Syftet är att 
träffa företagare för att få svar på 
hur vi kan arbeta så att företagen 
kan växa i Boden. Genom work-
shopsarbetet och våra företags-
besök, så kommer vi att arbeta 
fram underlag till en treårig nä-
ringslivsplan som visar på hur vi 
tillsammans kan skapa starkare 
näringsliv.  
 
Företagsbesöken är stommen i vår 
verksamhet och vi har tagit fram 
en modell som vi kommer att an-
vända för att skapa de bästa till-
växtmöjligheterna. Den bygger på 
mellan fem och tio besök i veckan, 
där vi alla besöker samma bransch 
under ett par månader och sedan 
utmynnar det i aktiviteter för just 
den näringen. Mötesplatser, utbild-
ningar och rådgivningen bygger 
också på de signaler som våra före-
tag kommer till oss med, men även 
från den omvärldsbevakning vi gör. 
Vi vill nå fler grupper av företag 
och kommer att pröva olika mötes-
platser och söka samarbeten med 
organisationer som gör att vi möter 
fler företagare. De mötesplatser vi 
har idag har som främsta syfte att 
skapa nätverk, ny kunskap och 
inspiration och formerna är fru-
kostmöten, lunchseminarier och 
näringslivsdagar. Vi hoppas också 
att få förslag på andra former som 
vi kan prova. 
 
Tillväxtförvaltningen styr inform-
ationen till hemsidan och nyhets-
brev. Inbjudan till aktiviteter byg-

ger på att företagen är en del av 
vårt företagsregister. Länk finns på 
hemsidan och vi bistår gärna med 
att svara på frågor. Registret an-
vänder vi för att ge information 
men även för att söka företag som 
t.ex. vill delta på olika utbildningar 
eller mässor. På hemsidan finns 
information om alla våra planerade 
aktiviteter. Tillväxtförvaltningen i 
Boden har även en facebooksida, 
Näringslivsnytt, där allt bra som 
händer i Boden marknadsförs. För 
att få tillväxt genom företag som 
växer, folk som bygger hus och 
renoverar gårdar samt ungdomar 
som känner att de kan förverkliga 
sina drömmar här i Boden, så be-
höver vi berätta om allt bra som 
faktiskt händer. Allt som vi vill att 
alla andra ska skryta om, ska vi 
också skryta om. 
 
Jag har gjort en sammanställning 
om vad som nu är på gång för att 
ge en bild av den tillväxt som vi 
står inför:  
  

- Spira Mare är ett ramprojekt som 
ska stödja tillväxt utanför tätorten. 
Projektsamordnare kommer att 
rekryteras och sitta på Boden Busi-
ness Park (f.d. Skapa). 
 

- Ett antal projekt bedrivs inom 
mat- och foderproduktion, t.ex. 
uppstart av mejerier och gårdsbuti-
ker. 
 

- Ung Företagsamhet arrangerar 
sin årliga mässa med Boden som 
värdkommun 2016. 
 

- Lunchföreläsningar på Boden 
Business Park (f.d. Skapa) tillsam-
mans med Bodens Utveckling AB 
(BUAB). 
 

 - Frukostmöten tillsammans med 
Företagarna. I dagsläget är det 
bara Bodens kommun som är värd. 
 

 - ”Kvinnor som förebilder i Norr-
botten”. Vi har haft en öppen no-
minering via facebook och sedan 
har en jury med representanter 
från Företagarna Boden, Bodens 
Ungdomsråd och Bodens kommun 
valt ut tio kvinnor som kommer att 
vara del av ett arbete för att lyfta 
fram kvinnliga förebilder i länet. 

 - Hållbarhetsveckan 14-20 septem-
ber kommer att innehålla mässa, 
föreläsningar och tävlingar. Pro-
grammet uppdateras på 
www.nolia.se/see 
 

 - Bostadsprojekt. Vi arbetar med 
att ta fram en bra modell som visar 
vilken tillväxtkraft det finns i Bo-
den. En del av arbetet är att ta 
fram ett visuellt material på attrak-
tiva bostadsmiljöer för både små-
hus och flerfamiljshus, men pro-
jektet handlar även om hur vi når 
ut med budskapet. Materialet pla-
neras vara klart i september. 
 

 - I arbetet med Luleåregionen, 
som förutom Boden innefattar 
Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn, 
fortsätter vi att delta vid mässor i 
Stockholm, där ett stort antal visar 
sig vara intresserade av jobb och 
bostad i Boden. I oktober kommer 
vi att vara värd för ett event i Bo-
den där företag från Luleåregionen 
får möjlighet att träffas. 
 

- Näringslivsdag med temat hälsa 
och friskvård är planerad till 23 
september. 
 
Det är mycket mer som händer i 
hela Boden och där behöver jag er 
hjälp med att sprida det både på 
hemma- och bortaplan. Tillsam-
mans kan vi skapa goda förutsätt-
ningar för framtiden. 
 

Jeanette Nilsson  
Tillväxtchef i Bodens kommun 
www.boden.se 

Bodens kommun satsar på tillväxt 
 

http://www.nolia.se/see
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Information från Degerselsbygdens Samfällighetsförening 

Å rets laxfiskesäsong lider mot sitt slut. Det börjar 
vara dags att summera och blicka framåt. Med spän-
ning och förväntan var vi nog många som såg fram mot 
premiären 19 juni. Hur många laxar skulle passera räk-
naren i Gunnarsbyn? Hur skulle förhållandena vara? 
Högt eller lågt vatten? Varmt i vattnet som i juli 2014? 
Hur många nya fiskare skulle hitta vägen till vår älv? 
 

En av de stora nyheterna detta år är införandet av gäl-
plomber. Med hjälp av dessa vill vi förbättra rapporte-
ringen. Fiskekortspriserna är oförändrade, men laxfis-
ket kostar lite mer då man måste ha en gälplomb i 
kombination med ett fiskekort för att fiska lax.  
 

Degerselsbygdens Samfällighetsförening bedriver fiske- 
och beståndsvård med ett särskilt fokus på laxen. För 
att ha koll på laxbeståndet så måste vi veta hur mycket 
fisk som kommer till älven. Vi måste också veta hur 
mycket fisk som fångas och dödas eller återutsätts, s.k. 
Catch and Release. Hur lyckas föryngringen? Det måste 
vi också veta. Utan goda samarbetspartners skulle vi 
inte klara oss.  
 

Laxräknaren fungerar tack vare: 
– Stefan Stridsman på Länsstyrelsen i Norrbotten 
– Tillväxtförvaltningen på Bodens Kommun, som har 
finansierat anslutningsavgiften för det bredband som 
krävs för att sköta datatekniken på distans 
 – Den flytt och justering av läsenheten i vattnet, som vi 
sköter själva. 

Fångstrapporteringen görs via dator eller smartphone 
via system som organisationen Sportfiskarna tillhanda-
håller. Därifrån får vi sedan den statistik vi behöver. 
Varje enskild fiskares rapporter är viktiga och nödvän-
diga. Föryngringen kontrolleras med elfisken på ett 
antal platser längs älven. Då räknar man antalet 
laxyngel. Det görs årligen med inblandning av Statens 
Lantbruksuniversitet i Umeå. 
 

De fiskeregler som gäller för Degerselsbygdens kort-
fiskeområde påverkar och påverkas av vår fiske- och 
beståndsvård. Fiskereglerna är viktiga och nödvändiga. 
Vi bedriver därför tillsyn för att se till reglerna efterlevs 
och förstås. Fisketillsynen hittills under året har varit 
positiv i den bemärkelsen att inga allvarliga incidenter 
rapporterats. 
 

Den slutgiltiga rapporten av årets säsong är inte klar. Vi 
kan dock konstatera att årets uppgång endast är en 
fjärdedel av förra årets. 998 jämfört med 3 707. Åt-
minstone i början av säsongen märkte vi att det var 
många nya fiskare längs älven. Det är naturligtvis väl-
digt glädjande. Trots den minskande uppgången var 
det många som fick känna på Råneälvslaxen. Förmodli-
gen beroende på att förhållandena var näst intill opti-
mala. Vattentemperaturen nådde aldrig ens i närheten 
av badnivåer. Det var mycket vatten i stort sett fram till 
i början av augusti. En del stora fiskar har tagits. Ett 
exempel är en 14,2 kilos landad laxhane. 

 

 
Recept på blåbärspaj! 

     En lite seg paj med vete: 
 

     125 g smör 
     1 ägg 
     2,5 dl strösocker 
     2,5 dl vetemjöl 
     1 tsk bakpulver 
     200 g blåbär 

 
Sätt ugnen på 175 grader. Kläm fast 
ett bakplåtspapper i botten av en form 
med löstagbar kant, 24 cm i diameter. 
 

Smält smöret, låt svalna. Vispa ägg och 
socker pösigt. Blanda vetemjöl och 
bakpulver, rör ned det i äggsmeten. 
Rör ner smöret.  

 
Bred ut smeten i formen. Strö över 
blåbär och grädda på nedersta falsen 
ca 1 timme och 10 minuter. Täck ev. 
med bakplåtspapper. 
 

 
 

 

     En smulpaj utan vete: 
 

     100 gr smör 
     1,5 dl havregryn 
     1,5 dl mandelmjöl 
     0,5 dl kokosflingor 
     0,75 dl socker 
     200 g blåbär 

 

Sätt ugnen på 200 grader. Smörj en 
form,  25x25 cm.  
 

Blanda alla ingredienserna med hän-
derna till en smuldeg och sätt in den i 
kylen en stund.  
 

Häll i blåbären och strö på ett lager 
socker. Smula över degen och grädda i 
ca 30 minuter. 

Servera med vaniljsås eller vaniljglass 
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Sörbyn-Sundsnäs Hembygdsförening 

PRO Niemisel 
 

Familjemiddag 
Torsdag 17/9 kl. 17-19 
Kvarnåskolans matsal 

 

Akrylmålning 
Start måndag 14/9 kl. 10  

Kvarnåskolans matsal 
 

Boule 
Torsdagar kl. 17 

Kvarnåskolans skolgård 
 

Höstpromenader  
Tisdagar kl. 10 

Kvarnåskolans parkering 
 

Info: Ingrid Skogqvist  

0924-202 24 

 

 

 

 

 

 

 PRO Gunnarsbyn 
 

Bli medlem - Ditt stöd är viktigt! 
 

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

Kom med i vår gemenskap    
och sociala sammanhållning! 
 

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 

 
 

 
 

Överstbyns Byaförening 
 

Vi hyr ut vår fina bygdegård 
till alla slags evenemang: 

 

kalas, bröllop, dop, årsmöten 
 

Tillgång till ljudanläggning 
 

Även övernattnings-
möjligheter finns! 

 

Info & bokning: 073 - 066 51 76 
 

www.overstbyn.se 

 Bjurådalens 
Bygdegård i Forsnäs 

 

PALT 
onsdag 21 okt kl. 16.30 - 18.30 

 

TEATER 
medlemmar från RAJ-RAJ band 

lördag 7 nov 
 

Se affischering om exakt tid 
 

Anmälan Karin: 070-568 26 56 
 

JULBORD 
lördag 28 nov 

 

Anmälan Sibylla: 070-341 38 50 
 
 

Hyra bygdegård/bagarstuga:  
 

Monica 070-651 50 08 

Hantverkarnas Träffpunkt  
i Niemisel 

 

Hantverk - Hembakt - Loppis 
 

Öppettider 
fredag kl. 12-15, lördag kl. 11-14 

 

Stickcafé  
tisdag ojämn vecka kl. 18 

 

PALT   
lördag 26/9 kl. 11-14 

 

Kontakt Mona 076 130 85 23 
 

Vi finns på facebook  
 

Välkommen! 

Niemisels 
Intresseförening Välkommen till vårt  

nyöppnade gym! 

Niemisel AIK 

 Degerselsbygdens  

samfällighetsförening 

 

Vi önskar en  

glad höst! 

 

Info: 070 - 553 87 72  
 

www.ranealven.se 
 

Kvinnodag i Niemisel 
 

Lördag 17 oktober  
 

kl. 15.00 i PRO-lokalen 
 

Se kommande anslag 
 

Välkomna! 
 

Kontakt: Ulrika Ek  
070 519 98 51 

Lantmuseum, loppis,  
cafékvällar, cirkelstudier   

 

Uthyrning av lokal & tvättmaskin 
 

PALTMIDDAG 
i september 

datum anges i lokala anslag  
 

Välkommen! 
 

www.sorbyn-sundsnas.se  
 

tfn 070 - 660 11 47 

Vedaklubben 
 

Skoter & Fiske 
 
 

Info: Tommy Ekh  
0924 - 212 16 

 
 

Vi finns på facebook! 

 

 Gunnarsbyns SKGunnarsbyns SK  

Glöm ej betala 
medlemsavgift för 

2015 
50:- enskild 
150:- familj  

PG 482380-3 
Ange namn. 

Vi önskar  
trevlig höst! 

 
Håll utkik efter  

kommande aktiviteter  

Vill Du boka SPA-badet? 

Ring: 070-332 58 33 

 

Info & bokning: 0924 - 211 97 

Samla vännerna  
för storbak  

i vår fina bagarstuga! 
  
 

Pris: 100 kr/dygn.  
Egen ved medtages 

 

Niemisels  

Fiskevårdsförening 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

Info: Lennart Nilsson 
070-362 02 17 

 

 

Kontakt: 070 - 211 00 45 
 

Följ oss på facebook! 

 

Niemisels 
Bygdegårdsförening 

 

Vi hyr ut bygdegården och 
bagarstugan 

 

Alla typer av arrangemang 
upp till 50 personer 

 

Info: 070-362 02 17 

Gunnarsbyns  
Byaförening 

Träningstid 06.00-22.00  
 

Engångskort   50:- 
Månadskort 200:- 
10-gångskort 300:- 
Kvartalskort 500:- 
Halvårskort 800:- 
Årskort                 1200:- 

För köp av gymkort kontakta: 
 

 Henrik Norberg 070-662 48 55 
Andreas Svanberg 072 - 713 55 18 

 

Medlemskap i NAIK krävs:  
familj 200kr, enskild 100kr 

 

Har förälder löst gymkort så tränar  
ungdom (upp till 18 år) för 1/2 priset! 

Cirkus Saga - Upp med fötterna! 
 

Lördag 14 november kl. 15 

lekfull varieté-
föreställning 

med jonglerings-
konst, akrobatik, 

och finurliga 
tricks. 

Lördag 12 september kl. 11-15 

Vi säljer nybakta 
mjukkakor på Grön 

Marknad! 


