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I ngrid Stridfeldt heter jag och 
kommer från Sörbyn. Det har varit 
mitt sätt att presentera mig vart jag 
än har befunnit mig. Fortsättning-
en har ofta blivit i Råne älvdal   
mellan Kalix älv och Lule älv i Norr-
botten. Sju mil från Luleå och fyra 
mil nordost om Boden. 
 

Jag är stolt över att bo i en by, att 
finnas i ett sammanhang som löpt 
över generationer av människor. 
Stoltheten och känslan delar jag 
säkert med många älvdalsbor. 
 

När jag växte upp i Sörbyn var byn 
en utpräglad jordbruksby med allt 
vad det innebar. Det som är speci-
ellt med att ha växt upp på en 
bondgård under 50-talet är att det 
jag har upplevt har upphört att 
finnas. Städning av vinterladugår-
den, flytt av djuren till sommarbete 
och sommarladugården, att flytta 
ut från huset och bo i bagarstugan 
för att det stora huset skulle stä-
das, golven fernissas och huset 
stängas för sommaren. Bilderna 
som dyker upp är en evig sommar 
med slåtterängar, blommor och 
djur. 
 

När jag var 18 år åkte jag iväg till 
Umeå för att utbilda mig till socio-
nom. Sverige låg öppet men Luleå 
blev den plats där jag började min 
yrkesbana inom personalområdet. 
Till Sörbyn flyttade min man Hans 
och jag 1981. Jag har aldrig ångrat 
mig trots alla mil som jag kört och 
all den tid som jag tillbringat i   
bilen. Barnen har vuxit upp i en 
miljö som jag kände väl sen barn-
domen. Vi var många som flyttade 
till Råne älvdal i den gröna våg som 
rullade  och det öppnade en för-
skola i Sörbyn med två avdelningar. 
 

Jag har alltid varit intresserad av 
ideellt arbete och har varit verk-
sam i olika styrelser. När barnen 
gick i skolan var jag ordförande i 
Hem- och skolaföreningen i Gun-
narsbyn och jobbade med frågor 
som gällde barnens säkerhet vid på 
och avstigning av bussarna. Före-
ningen skrev mängder av skrivelser 
för att få bommar till järnvägsöver-
gången i Degersel och vi hade ett 
fint samarbete med lärarna och 
rektorn i Boden.  

 

Under 1990-talet var jag aktiv som 
ordförande i Hembygdsföreningen 
i Sörbyn och engagerad i byaut-
vecklingsfrågor.  När Råek bildades  
1999 satt jag även med i interims-
styrelsen och insåg då att nu gällde 
det att trappa ner det ideella för 
att jobbet tog allt mer tid i anspråk. 
Jag började pendla till Luleå 2002 
på hösten och dagarna blev långa. 
Hans och jag åkte tillsammans och 
det gjorde vi fram till att Sörby 
Tryck startade 2008 och min man 
fick 25 meter till jobbet. Vid den 
tiden hade jag börjat arbetet som 
personaldirektör på NLL och det 
arbetet knöt ihop allt som jag lärt 
mig under alla år.  
 

Jag hade ansvaret för samtliga pro-
cesser inom personalområdet. Det 
innebar att arbeta mycket med 
kompetensförsörjningsfrågor, mas-
sor med möten internt med led-
ningsgruppen, medarbetare och de 
fackliga representanterna i lands-
tingen och externa med universi-
tet, kommuner andra landsting. 
Kortfattat det mest utmanande, 
krävande och roliga arbete man 
kan tänka sig. 
 

Nu ligger mitt yrkesverksamma liv 
bakom mig. Jag pensionerade mig 
under våren 2015 och hade en plan 
att syssla med trädgårdsodling, 
läsa språk, resa, ja göra allt som jag 
inte riktigt hunnit med tidigare. 
Det blev inte riktigt som jag tänkt 
mig. Jag har efter ett och ett halvt 
års pensionering ånyo fyllt min 
agenda med flera styrelseuppdrag. 
Jag är ordförande i styrelsen för 
Råek och ordförande i Bodens 
LandsbygdsRåd, ledamot för den 
ideella sektorn inom Bodens kom-
mun i Spira Mare samt ledamot i 
Råne Älvdal Utveckling AB. Ut-
vecklings- och samverkansfrågor 
har alltid intresserat mig och om 
jag kopplar tillbaka till min presen-
tation som Råneälvdalsbo så är det 
bingo för mig att arbeta i dessa 
styrelser. De har alla som syfte att 
utveckla landsbygden fast på lite 
olika sätt.  
 

Råek är den organisation som lig-
ger mig varmast om hjärtat, dels 
för att jag var med om att starta 

den, dels för att den på olika sätt 
finns i närområdet med sina tjäns-
ter och aktiviteter. Frågorna som 
diskuteras handlar om hur vi ska få 
till resultat av verksamheten som 
leder till utveckling för bygden. 
Vårt uppdrag ligger inom den del 
av älven som rinner genom Bodens 
kommun och de byar som finns där 
men vi samarbetar och samverkar 
också med representanter från 
byarna ner mot Råneå centralort. 
Samverkan är viktig för bygdens 
utveckling. Att lyssna på vad folk 
säger och sedan skriva ansökningar 
med det som grund är ett 
jättestarkt bygge. Om vi inte sam-
verkat så intensivt som vi gjort 
under året som gått, så hade vi 
aldrig klarat projektet att starta 
lanthandel i Gunnarsbyn. Bygden 
har fått mycket beröm och flera 
priser och jag hoppas att alla kän-
ner att det är allas vårt gemen-
samma beröm. 
 

Det är så intressant att försöka se 
framåt, vad kommer att hända i 
våra byar, hur kommer utveckling-
en att bli i fortsättningen? Jag ser 
ljusen tändas i husen på ”kammen” 
i Sörbyn och jag minns min granne 
som gladde sig så innerligt när lju-
set tändes i vårt hus efter ca 15 års 
mörker. Låt oss tända ljusen i hu-
sen, låt oss samarbeta framåt. Det 
gäller att agera sig in i framtiden, 
inte sitta stilla och tro att allt hän-
der av sig själv. 
 

Jag avslutar med en tidig önskan 
om att ni alla får En God Jul och Ett 
Gott Nytt År! 

Samverkan är viktig för utveckling 
 

Ingrid Stridfeldt, Ordförande i Råek 
Sörbyn, Norrbotten, Sverige 
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 Råek kör hem dina matvaror  
från Gunnarsby Lanthandel 

  

 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 till lanthandeln och beställ dina varor:  0924 210 10 

 

 
 

 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 Servicepunkten 0924 213 59  
Vår fixare Kenneth hjälper Dig!  Kenneth Strand hjälper Gunni Dalman på Dalbacka att skotta 

fram farstukvisten. 

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. 

Servicepunkten 
 

måndag-torsdag  09.00-15.00 
fredag  09.00-12.00 
 

Återvinningsmarknaden 
 

måndag  14.00-17.00 
tisdag-torsdag   12.00-15.00 

Återvinningscentralen 
  

måndag 10.00-19.00 
torsdag  07.00-16.00 
 

Distriktsvården  
 

tisdag jämn vecka 09.00-12.00 

 

Du som bor i bygden men inte får detta bygdeblad utdelat - hör av Dig! 

 

Uthyrning av släp 
 

Perfekt för flyttlasset 
eller förrådsrensningen! 

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

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

Råek har Råne älvdalsbygdens utveckling som huvudmål och arbetar med att stärka samverkan mellan 
byarna, förbättra bygdens service, skapa nya arbetstillfällen samt öka inflyttningen till Råne älvdal.  

 

På hemsidan www.raek.nu finns information om lokala aktiviteter och evenemang.  
 

Vill du få information via e-post? Mejla Din e-postadress till info@raek.nu  

 

Lucköppning 
 

Återvinnings-
marknaden 

 

Måndag 12/12 
kl. 18.00 

 

Välkommen! 

* * * 

Ansvarig utgivare: Råne älvdals 

rådet i Gunnarsbyns  församling ek. 

förening (Råek) 
 

Adress: Hallonvägen 15, 961 97 

Gunnarsbyn 
 

Telefon: 0924 213 59  
 

Hemsida: www.raek.nu 

Redaktör: Lisa Brusewitz 
 

Mejl: justnu@raek.nu 

 

Upplaga: ca 1000 exemplar utdelas 

gratis i Niemisel- och Gunnarsby-

området samt på  enstaka platser i 

Luleå, Råneå och Boden. 

 

Tryck: Lule Grafiska 

 

Utgivningsplan: 4 gånger/år  

(vår, sommar, höst, vinter) 

 

Nästa manusstopp:  

6 februari 2017 
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Varje dag fram till jul är ett fönster smyckat till kalenderlucka. Välkomna att låta december-
lugnet infinna sig i samband med lucköppningarna. Vi samlas på plats, sjunger en julpsalm och 
drar undan skynket och jublar!  

Årets fönsterkalender 

Tors  1/12  18.00 Kent Sundberg, Sörbyn 203 
 

Fre  2/12  18.00 Rättvisehandeln (församlingshemmet i Gbyn) 
 

Lör 3/12  15.00 Ungdomsföreningen i g:a posten, Gammelbov. 1 
 

Sön  4/12  10.00 Valvträsk byagård (inför byagudstjänsten) 
 

Mån 5/12   18.00 Lassbyns Hembygdsgård, Lassbyn 200 
 

Tis 6/12  18.00 Gunnarsbyns Byaförening, Bagarstugan, Gbyn 
 

Ons 7/12  09.30 Förskolan i Gunnarsbyn 
 

Tors 8/12  18.00 Elisabeth och Rolf Hansson-Öhlund, Sörbyn 308 
 

Fre 9/12  18.00 Kerstin och Hans Engström, Valvträsk 14 
 

Lör 10/12  18.00 vakant 
 

Sön 11/12  14.00 Niemisels Intresseförening, Älvens Hus Niemisel 
 

Mån 12/12  18.00 Återvinningsmarknaden, Hallonvägen 15, Gbyn 

Tis 13/12  18.00 Marika Landfors m familj, Överstbyn 403  
 

Ons 14/12  18.00 Norriåns Intresseförening, Byagården, Norriån 
 

Tors 15/12  18.00 vakant 
 

Fre 16/12  18.00 Anders, Sofia & Elias Hedlund, Sörbyn 312 
 

Lör 17/12  13.00 Hantverkarnas Träffpunkt, Bergändev.1, Niemisel 
 

Sön 18/12  15.00 Folkets Hus, Lingonvägen 6, Gbyn 
 

Mån 19/12  18.00 Räddningstjänsten, Träskvägen 2, Gbyn 
 

Tis 20/12  18.00 Olof och Sibylla Engman, Tallberg 110 
 

Ons 21/12  18.00 Gbyns Scoutkår (mitt emot församlingshemmet) 
 

Tors 22/12  18.00 Niemisels Livs, Niemisel 
 

Fre 23/12  18.00 Lena & Mogens, Prästgården, Gunnarsbyn 
 

Lör 24/12  12.00 Gunnarsbyns kyrka (jul kring krubban) 

Kvarnå förskola i Niemisel 

U nder den långa vackra hösten har Kvarnå förskola 
varit ute mycket i skog och mark. Barnen har fått foto-
grafera fina saker som de har hittat ute och bilderna 
har samlats i ett collage på förskolan.  
 

En dag gjorde förskolan en trevlig utflykt till Anette 
Lundström i Forsnäs. Där fick barnen se höns och hun-
dar samt rida häst och åka fyrhjuling. En minnesvärd 
dag!  

I skogen vid skolan dök SkogsMulla upp som var och 
skötte om djuren som bor där. Hon berättade att folk 
kastar skräp i skogen och ville därför ha hjälp med att 
städa. Barnen gjorde det och åkte sedan till Åter-
vinningscentralen i Gunnarsbyn för att lämna skräpet 
och fick där lära sig hur man ska sopsortera.  
 

Sex nya barn har under hösten börjat på förskolan som 
nu har 16 stycken sammanlagt. 
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Några av kvällens festdeltagare, ovan från vänster: Signe Jacobsen Malm, Sanaa Jadalla, Nova Broman Lidé, Emelie 
Dalman, Wisam Jadalla, Sofia Hansson, Jacob Jacobsen Malm, Lukas Hansson  

Älvskolan i Gunnarsbyn 

Å rets Halloweenfest anordnades av 4-5:an och bjöd sedvanligt på disco, maskerad-
tävling, spökinspirerat fika, fiskedamm och läskiga spökrundor. Den nedsläckta gym-
nastiksalen var ordentligt partypyntad med ljusslingor, discolampor och halloween-
ballonger och fylldes med skräckinjagande byabarn i olika åldrar, även äldre elever. 
När det var dags att utse läskigaste utstyrseln fick deltagarna var sitt nummer som alla 
övriga i lokalen fick rösta på. Vinnare blev Alva Rosengren från Valvträsk! 
Före spökrundorna lästes en läskig spökhistoria upp och de som vågade följde en led-
sagare genom mörka klassrum med skrämseleffekter, otäcka ljud och oförutsägbara 
varelser som smög omkring... 

Några av kvällens festarrangörer, från vänster: Leo Broman Lidé, Emilia Jonsson, Gita Brusewitz, Homa Fazeli 

 Luciafirande 
 

Tisdag 13 december kl. 12.00 
 

Älvskolan uppträder med Luciatåg i Gunnarsbyns kyrka 
 

Efteråt erbjuds risgrynsgröt i församlingshemmet  
 

På Älvskolan serveras fika 
 

Välkommen till trevlig samvaro! 

Foton: Anna Lidé 
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F öräldrasamverkan på förskolan. Mogens Amstrup kom med en låda full med kastanjer som han och barnen 
Jacob och Signe samlat under deras besök i Mogens föräldrahem i Flensburg i Nordtyskland. På de ställen i södra 
Sverige och i norra Europa där kastanjeträd växer förekommer ofta en familjetradition att på hösten plocka ned-
fallna kastanjer och tillverka fantasifigurer med hjälp av tändstickor och garn. Hål i kastanjerna görs med t.ex. en 
korkskruv. Barnen i Gunnarsbyn pysslade glatt ihop spindelnät, giraffer, kameler, hundar med mera. 

Gunnarsbyns förskola 

 Påverka tidningens innehåll - mejla in bilder och texter till justnu@raek.nu 
 

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

Av utrymmesskäl förbehåller redaktionen sig rätten att redigera insänt material. 
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B odens kommun har gett näringslivsutvecklare Leif 
Engström utökning av resurser genom Jenny Engström 
på Servicepunkten i Gunnarsbyn och Per-Anders Eriks-
son på Servicepunkten i Harads. Tillsammans arbetar 
de med att utveckla näringslivet på landsbygden. Upp-
draget består bl.a. i  att samverka och nätverka med 
företag som vill växa och har behov av att utöka sin 
kompetens och/eller anställa mer personal.  
 

Jenny och Per-Anders kontakter med företag fås ge-
nom företagsbesök och olika nätverksträffar. Förutom 
företagsfrukost i Sörbyn och i Harads kommer Jenny 

och Per-Anders även att besöka andra företagsträffar, 
t.ex. företagsfrukosten i Boden Business Park. Uppdra-
get innebär även att uppmuntra företagen att söka 
stöd hos Länsstyrelsen och Spira Mare 2020 samt att 
samverka med Arbetsförmedlingen.  
 

För att få företagen på landsbygden att våga expandera 
så är det viktigt att servicen bibehålls, exempelvis    
distriktssköterskemottagning, skola, affär, kollektivtra-
fik med mera. Kommunens mål är fler stolta företagare 
i Boden som anställer och behåller lönsamheten.  

Nytt uppdrag till Servicepunkten för att klara mål om tillväxt 

 

Thor föddes 2 september. Här är hela familjen Ek-Olesen i 
Niemisel: storebror Albin 4 år, pappa Ante och mamma Maria. 

Joachim Hurtig och Pernilla Wallström är ett 
ungt par som under våren flyttat till Niemisel. 

Thomas Löfgren och Karin Degerlund har flyttat 
från Luleå till Rörån. 

Emma föddes 13 juni och bor i Sörbyn med mamma Sofi Back-
ström och pappa Erik Hansson. 

Lena Bergdahl har efter 
många år i Boden flyttat till 
föräldrahemmet i Valvträsk. 

 

Företagsfrukost i Råne älvdal 
 

Fredag 9 december 
Kl. 07.30-09.00 

 

Restaurang Kallkällan i Sörbyn 
 

Kom och ät frukost, nätverka med bygdens företagare 
och hör några företagare berätta om sina verksamheter 

 

Kostnadsfritt 

Kontaktuppgifter: 
 

Jenny Engström 
jenny@raek.nu 
070 696 60 79 
 

Per-Anders Eriksson 
bjassand@gmail.com 
070 318 06 16  

Just Nu! efterfrågar information om nyfödda och nyinflyttade 
 

Mejla foton till justnu@raek.nu 
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Lyckad integration i Niemisel 

I  våras öppnade ett asylboende i Niemisel och ganska snart kraftsamlade bygden, med PRO i spetsen, för att göra 
levnadssituationen lättare för de nyanlända. Besök gjordes på asylboendet i Gunnarsbyn för att få inspiration av 
volontärarbetet där och kontakt etablerades med Studieförbundet Bilda. 
 

- För en lyckad integrering är det mycket viktigt att de lär sig svenska, säger Karin Hansson, initiativtagare till svensk-
undervisningen i Niemisel. Förutom språkundervisning erbjuds de asylsökande även lektioner i bild. Andra aktivite-
ter som finns är boule och stickcafé på torsdagar. Idag är de fyra lägenheterna på Bergändevägen fyllda med barn-
familjer från Afghanistan. Flera kvinnor på boendet har visat intresse för sömnad och några privatpersoner har 
skänkt symaskiner varav en är stationerad på caféet, där det inte bara stickas utan även tillverkas väskor och lapp-
täcken.  

Stolta deltagare visar upp sina målerialster. I mitten bakre raden ses Inga-Britt Johansson och Gunvor Sundqvist som 
håller i bildlektionerna som denna dag handlade om att måla hus i akvarell.  

Mostafa Safari är 17 år och ser fram emot att få börja gymnasiet i Luleå. Bröderna Amir, 2, och Parsa, 4, tycker om 
att gå på förskolan i Niemisel. Varje tisdag och onsdag undervisar Karin Skogqvist, Lis-Marie Norberg och Karin Hans-
son i svenska. De har delat in sina elever i tre svårighetsgrupper. 

En eftermiddag arrangerades en matlagningsdag. Initiativet togs av Karin Sällström och tillsammans med de asylsö-
kande lagades mat med afghanskt tema och PRO bjöds in för att provsmaka. 
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Integrationsarbetet i  Gunnarbyn 

A sylboendet i Gunnarsbyn öppnade sommaren 
2015 med plats för cirka 50 personer. Tack vare engage-
rade volontärer i området och studieförbundet Bilda så 
kunde svenskundervisning i Folkets Hus komma igång. I 
mars 2016 anställde Råek en integrationssamordnare, 
Jenny Maya Edlund, som en ytterligare resurs till integ-
rationsarbetet i Gunnarsbyn. Till Jenny Maya kan de 
asylsökande vända sig när de har frågor och fundering-
ar vilket är mycket värdefullt för deras integrering.   
Integrationssamordnarens uppgift är även att anordna 
aktiviteter och sysselsättning med syfte att skapa ge-
mensamma beröringspunkter mellan de nyanlända och 
de boende i bygden.  
 

En kvinnogrupp har bildats där kvinnor på asylboendet 
erbjuds yoga. Det har även genomförts studiecirklar i 
mobilfotografi som kommer att avslutas med en utställ-
ning av deltagarnas bilder. I bagarstugan i Gunnarsbyn 
har det vid fyra tillfällen anordnats bakning av tunn-
bröd, vilket var mycket uppskattat.  

Gemensamma utflykter och transporter till evenemang 
har arrangerats, såsom midsommarfirande i Sörby-
parken, nationaldagsfirande på Hägnan i Luleå, utflykt 
till Pålkem med renkok på Ekorrbo, utflykt till Antnäs 
för sångträning med kör i Sörbyakyrkan med mera.  
 

Barn- och ungdomsdansen med professionell dans-
lärare var en aktivitet i integrationssyfte för barn i alla 
åldrar för att stärka banden till skolkamrater och bybor. 
Därtill kan nämnas föreläsning och gemensam skogs-
promenad för örtinsamling och gemensam aktivitet i 
Folkets Hus med matkreatören Eva Gunnare från Jokk-
mokk. En lärorik halvdag där trettiotalet deltagare fick 
lära sig en massa om svenska växter och deras använd-
ningsområden och där samvaron i grupper bidrog till 
kontakter för de asylsökande. 
 

I augusti anordnades en körvecka med avslutande kon-
sert. Körledaren Anna Sellén från Gammelstad ledde 
under sex dagar en kör bestående av både asylsökande 
och boende. De två sista dagarna slöt riksspelman Da-
niel Wikslund och pianist Lennart Johansson upp och på 
lördagskvällen hölls en bejublad konsert i Gunnarsbyns 
kyrka. På begäran återkom Anna Sellén i oktober och 
guidade under tre dagar ytterligare en kör, med avslu-
tande konsert i Folkets Hus. 
 
 

Den brasilianska aftonen med brasiliansk mat och tru-
badur samt aktiviteter för barn i samarbete med Sörbyn 
Turism och konferens drog mycket folk. 18 asylsökande 
bussades till Sörbyn och blandades med de lokala gäs-
terna i en festlig fredagssamvaro med uppträdanden 
och halloweenpyssel.  
 

De evenemang som hållits har i sig skapat fler aktivite-
ter i förberedande syfte, exempelvis gemensamt ba-
kande av fika inför olika evenemang. Dessa förberedel-
ser bjuder på ett vardagligt sätt in de asylsökande i ge-
menskap och dagligt liv i bygden. 
 

Många av aktiviteterna har skett i samarbete med byg-
dens volontärer, vars arbetsinsatser är väl värda att 
uppmärksammas. Förutom som utbildare i svenska, 
fungerar volontärerna även som ett viktigt stöd för fler-
talet av de asylsökande vid deras kontakter med t. ex. 
Migrationsverket och Hälsocentralen. Volontärerna har 
flera gånger på egna initiativ anordnat aktiviteter, ex-
empelvis volleyboll– och basketträning med GSK i Älv-
skolans gymnastikhall. Andra aktiviteter som volontä-
rerna hållit i är bland annat de asylsökandes deltagande 
i byaodlingen, matlagning i Folkets Hus och syjunta i 
Överstbyn och i Lassbyn, och mycket mer.  

Med bidrag från Bodens kommun har det öppnat ett 
Allaktivitetshus i Gunnarsbyns Folkets Hus, där det finns 
möjlighet att spela olika spel, fika och umgås. Öppet 
varje dag mellan klockan 13.00–20.00. En studiecirkel 
har startat som är en introduktionskurs i hur Sverige 
och det svenska samhället fungerar. Varannan tors-
dagskväll ges dessutom samhällsinformation då gäst-
föreläsare från olika myndigheter och organisationer 
bjuds in, exempelvis Räddningstjänsten. Dessa inform-
ationskvällar i Folkets Hus vänder sig till alla.  
 

Ett antal praktikplatser på företag har förmedlats och 
det finns efterfrågan på fler. Har ditt företag plats för en 
praktikant? Det kostar ingenting och kan vara till glädje 
för alla inblandade. Flera av de asylsökande är intresse-
rade av att ha en sysselsättning medan de väntar på 
uppehållstillstånd.  
 

Kontaktuppgifter:  
 

Jenny Maya Edlund, integrationssamordnare  
0924 213 59 / integrationgunnarsbyn@gmail.com 
 

Britta Berglund, kontaktperson Allaktivitetshus  
070 211 00 45 / britta.berglund@byavis.se 

 

Några av Gunnarsbyområdets fantastiska volontärer. Från vänster: 
Billy Henriksson, Gunilla Larsson, Kurt Selberg, Britt-Inger Lindgren, 
Jan-Olov Larsson, Gulli Larsson, Iréne Blomqvist.  
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Kenth Sundberg började samla på tomtar för cirka trettio år sedan och har idag fler än tusen stycken. Det händer att 
han får långväga besök av människor som hört talas om den stora tomtesamlingen. 

 

Tomtemuseum i Sörbyn 

K enth Sundberg i Sörbyn har som tradition till första advent att tända sin fantastiska julbelysning utan-
för och kring sitt hus med ljusslingor i olika färger. Det ser mysigt och trivsamt ut i vintermörkret. Ett barn 
i bygden trodde en tid att det är här som tomtens julklappsverkstad ligger. Inte helt fel gissat visar det sig. 
I alla rum hemma hos Kenth finns det jultomtar i olika storlekar och modeller. Vardagliga prydnadssaker 
och böcker har Kenth plockat undan för att ge plats åt denna tomteskatt. När det är dags att städa undan 
julen, vilket Kenth gör vid tjugondag Knut, packas tomtarna ned i sina kartonger igen. Det blir många kar-
tonger och många vändor upp och ned på vinden.  
 

För er som inte sett Kenths tomtesamling finns nu chans torsdag 1 december kl. 18.00. Första luckan i 
bygdens fönsterkalender sker nämligen hemma hos Kenth och han tänder årets julbelysning! 

En mer än 70 år gammal tomte, en blå tomte och en stor tomte i trä finns i Kenths tomtesamling som fyller hela 
hans hus i juletid. På bord finns detaljrika tomtelandskap med unika småtomtar, små tomtehus och tomtekälkar.  
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Hantverkarnas Träffpunkt i Niemisel firar 20 år 

Foto från 1996. Från vänster Sally Nordlund, Ann-Catrin 
Berg, Mona Englund, Teresia Berg och Marianne Lind-
ström. Hantverksbutiken har blivit en social samlings-
plats där hantverkare kan visa upp sina alster.  

D et hela startade år 1995 när de tre kvinnorna Ann-
Catrin Berg, Monica Granström och Margareta Johans-
son Öhman genom egna medel samt bidrag från nä-
ringsliv i Luleå tog och rustade upp en av lokalerna i 
den stora gula fastigheten på Bergändevägen i Niemisel 
och skapade ett hantverkskooperativ som de kallade 
Händiga folket. Ett år senare övergick driften till en 
ideell förening som döptes till Hantverkarnas Träff-
punkt.  
 

Syftet med butiken är att ge hantverkare och hemslöj-
dare i Niemisel och de omkringliggande byarna en ka-
nal för försäljning direkt till kunderna utan mellanhän-
der. Här finns kläder, virkat, stickat, tovat, tavlor med 
mera. Allt är hantverk och allt är framställt i Niemisel 
och dess närhet. Här finns även garn, ull och andra rå-
varor för hantverkarna att köpa. Föreningen arbetar 
dessutom med att bevara gamla hantverk.  

Hantverkarnas Träffpunkt är en hantverksträffpunkt 
och en social samlingsplats för bygdens folk. Butiken 
har öppet fredagar och lördagar. Två gånger i månaden 
anordnas stickcafé med hembakt fika dit alla är väl-
komna för en stunds samvaro. Vid några tillfällen har 
föreningen skickat sina stickade alster till biståndsorga-
nisationen Erikshjälpen. För att få ihop till lokalhyran 
arrangeras då och då försäljning av hamburgare, palt 
och våfflor med mera. Även studiebesök anordnas. För 
några år sedan kom Kvarnåskolans elever regelbundet 
på besök och provade på olika typer av hantverk.  
 

Inför 20-årsjublileet i november inbjöds bygden på tårt-
kalas, vilket blev mycket välbesökt. För att fira ytterli-
gare så erbjuder butiken 10% rabatt på allt hantverk 
året ut - så passa på! 
 
 

Gerd Karlsson och Bosse Karlsson passar på att besöka 
20-årsjubileet på Hantverkarnas Träffpunkt. Till höger 
ses landsbygdspolitikern Erland Nilsson som var med 
vid starten och hjälpte till att skaka loss pengar. 

 

Stickcaféet varannan tisdag erbjuder ett mysigt tillfälle 
att mötas och umgås med eller utan stickning. 
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Handla lokalt, komplettera i stan! 

Hur gick det till när Gunnarsby Lanthandel startade? 
 

- När den tidigare affären stängde så gick bygden sam-
man och bildade en ekonomisk förening som döptes till 
Gunnarsbyområdets Lanthandel och Service ekonomisk 
förening. Byborna erbjöds att köpa andelar i föreningen 
och det blev en stor uppslutning. Områdets befolkning 
var villig att se vikten av sin egen delaktighet och det 
skapade framtidstro. Tack vare bygdens förmåga att 
tillsammans gå ihop så möjliggjordes ett snabbt öpp-
nande av en lanthandel i ny regi. Föreningen har idag 
215 medlemmar. Det är en öppen förening så det är 
fortfarande möjligt att bli medlem. Jag tycker att det är 
fantastiskt att vi har över 200 medlemmar som har 
köpt in sig med andelar i rörelsen. 
 

Hur blir jag medlem i föreningen? 
 

Som medlem betalar du en medlemsinsats på 1000 
kronor eller 5000 kronor till bankgiro 5086-0220.  
Vid inbetalning är det är viktigt att uppge namn, post-
adress och ev. e-post, sedan skrivs ett medlemsbevis ut 
som kan hämtas i butiken.  

 

Vilka är med i styrelsen? 
 

- Styrelsen representerar stora delar av Gunnarsby-
området och består av: Palle Andersson, Sörbyn, Mo-
nica Dahlström, Sörbyn, Maria Degerman, Gunnarsbyn, 
Jenny Engström, Gunnarsbyn, Mikael Dalman, Dal-
backa, Rikard Lidberg, Överstbyn och Katarina Wer-
nersson, Överstbyn. Styrelsen som valdes fick i uppdrag 
att genomföra butikens uppstart, vilket var ett tidskrä-
vande arbete men samtidigt väldigt roligt och lärorikt.  
 

Vilka förändringar har gjorts? 
 

- Hela lokalen har renoverats ända in till stommen med 
nya bjälklag och ny ytbeklädnad. Därutöver är ny el 
indragen och nytt vatten och avlopp. Butiken har fått 
ny inredning i form av ny kassadisk och nya kylar och 
nya frysar. De investeringar som gjorts har finansierats 
av egna medel (medlemmarnas pengar) och stöd från 
Jordbruksverket. Bodens kommun har också gått in 
med pengar i form av projektmedel för att kunna ge-
nomföra uppstarten av butiken. Tilläggas bör att all 
renovering är utförd av lokala entreprenörer. 
 

Vilka är anställda? 
 

- Lanthandeln har tre fastanställda; Sara Nordström 
som är butiksansvarig bor i Niemisel, Emma Isaksson 
bor i Ängesträsk och Liselott Andersson-Öström bor 
Gunnarsbyn. Därtill finns några timvikarier. 
 

Kan jag få varor hemlevererade? 
 

- Jajamän. Gunnarsby Lanthandel har ett samarbete 
med Råek som kör ut varor tisdagar och fredagar till 
personer över 65 år för en subventionerad avgift på 20 
kronor. Är du yngre kostar utkörningen 100 kronor. 
Ring lanthandeln på telefon 0924 210 10 dagen före 
och beställ. Minimumbeloppet av varor är 200 kronor 
och minimumavståndet till hushållet är 3 kilometer. 
 

Kan kunderna påverka utbudet? 
 

- Ja absolut! Lanthandeln har ett levande sortiment och 
är ständigt under förändring. Det är viktigt att lokalbe-
folkningen fortsätter att komma in med synpunkter och 
önskningar även om det inte sker en förändring av ut-
budet på en gång. För att lanthandeln ska kunna över-
leva och utvecklas till den lanthandel som alla vill att 
den ska vara så måste köptroheten öka. Det är av stor 
vikt att fortsätta handla i lanthandeln även om man är 
tvungen att komplettera med vissa saker i stan. Styrel-
sens målsättning är att lanthandeln har ett så utvecklat 
sortiment som möjligt avseende både prisvärda varor 
och ekologiska och lokalproducerade alternativ. Utöver 
basvaruutbud av livsmedel så har lanthandeln även ett 
järnhandelsortiment och ett litet utbud av fordons-
artiklar. 
 

Vilka servicetjänster finns? 
 

- Lanthandeln är ombud för Apoteket, Systembolaget, 
Bussgods samt Svenska Spel och är även återförsäljare 
av kontantkort. 
 

Har styrelsen nya planer på gång? 
 

- Parallellt med affärens uppbyggnad så har även lägen-
heten ovanpå lokalen renoverats och är nu färdig för 
uthyrning. Det är en 2:a på cirka 70 kvm. Är du intres-
serad av att hyra lägenheten så mejlar du till:  
styrelsen@gunnarsbylanthandel.se 
 

J ust Nu! tar tempen på Gunnarsby Lanthandel och ringer upp Palle Andersson, ordförande i 
lanthandelns styrelse.  

Sara Nordström, butiksansvarig Palle Andersson, ordförande Bygden gick samman och i mars öppnade Gunnarsby Lanthandel  



13 



14 

 

skogsdikning - dikesrensning - skyddsdikning - markberedning  
 

                                   070 318 13 14 

 

 Råneå Busstrafik AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Mån - Tors  10 - 18 
 

Fredag  10 - 19 
 

Lördag   10 - 14 
 

Söndag  stängt 

Telefon 0924 200 23 

OMBUD FÖR:  

Hos oss kan du hitta en del av julens alla  

läckerheter såsom skinkor, julsylta, sill m.m. 

Julafton 10-13  

Juldagen stängt 

Annandagen stängt 

Nyårsafton 10-13 

Nyårsdagen stängt 

Trettondagen stängt 

 

God Jul och Gott Nytt År  

önskar Hillevi med personal! 
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Fordonsservice  
Rickard Lidberg 

Överstbyn 
 

Måndag - torsdag 7-16 
 

Fredag 7-14 
 

Lunchstängt 11-12 
 

070 526 43 26 

ÅRETS NYFÖRETAGARE i BODEN 2014 

 

Folkets Hus Bjurå 
 

Boka din biljett NU! 
 

www.kottarna.com 

Kottarnas Show 2017 
 

Premiär 28 januari 

Speldagar:  
 

28/1, 4/2, 11/2, 12/2,  
 

18/2, 19/2, 25/2, 26/2, 4/3 

  

 DAW THAIMAT 

GUNNARSBYN 

Vi stänger måndag 21 november 

och öppnar igen i mars 2017 

Tack för det här året! 

Välkomna såväl gamla som nya kunder! 
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 Hantverkarnas Träffpunkt  
i Niemisel 

 

 
 

10% på allt hantverk året ut 
 

Lucköppning  
Lördag 17/12 kl. 13.00 

 

God Jul & Gott Nytt År! 
 

Öppettider: 
 

fredag kl. 12-15, lördag kl. 11-14 
 

Stickcafé  
tisdag ojämn vecka kl. 18 

 

Kontakt Mona 076 130 85 23 

 

 

 PRO Niemisel 
 

Julbord för medlemmar: 
Fredag 2 december kl. 15.00 

 

Qigong & Lättgympa 
Måndagar kl. 09.15 

 

Målarcirkel 
olika tekniker: akvarell, kol m.m. 

Torsdagar kl. 09.30  
 

Café: 
Torsdagar kl. 13 .00 

 

God Jul & Gott Nytt År! 
 

Info: Ingrid Skogqvist  

0924 202 24 

 

 

  

 

 PRO Gunnarsbyn 
 

Kom med i vår gemenskap    
och sociala sammanhållning! 
 

Kom med på våra  
medlemsträffar 

studiecirklar 
resor m.m. 

 

God Jul &  

Gott Nytt År! 
 

 
Ring för information: 

Margareta Hansson  070 654 43 69  
Britt-Marie Blomqvist 070 551 93 49 

 Bjurådalens 
Bygdegård i Forsnäs 

 

Juldagen 
Julottegröt, skinksmörgås, fika 

 

Januari 2017 
Älgköttsoppa 

 

Februari 2017 
Fettisdag: Bruna bönor med 
fläsk/korv och semla, kaffe/te 

 

Vid frågor: Sibylla 070 341 38 50 
 

Hyra bygdegård/bagarstuga:  
 

Monica 070 651 50 08 
 

Vi önskar alla God Jul! 

Niemisels 
Intresseförening 

Lucköppning  
söndag 11/12 kl. 14.00  

i Älvens hus 
 

Vi bjuder på fika, glögg och 
överraskning till alla barn 

Välkommen! 
 

God jul & Gott Nytt År! 
 

Kontakt: 070 519 98 51 

Lantmuseum, loppis,  
cafékvällar, cirkelstudier   

 

Uthyrning av lokal & tvättmaskin 
 

Aktiviteter se lokala anslag 
 

God Jul & Gott Nytt År! 
 
 

www.sorbyn-sundsnas.se  
 

tfn 070 660 11 47 

 

Vedaklubben 
 

Skoter & Fiske 
 

Fiskepremiär 2017 
Lördag 18/2 kl. 09  

 

Skoterns Dag 
Söndag 12/3 kl. 11-14 

 

God Jul & Gott Nytt År! 
 

Info: Tommy Ekh 0924 212 16 

 

Vi önskar  
alla medlemmar 

en god jul  
&  

ett gott nytt år! 

Gunnarsbyns SK 

 

Lucköppning  
i bagarstugan 

 

Tisdag 6/12 kl. 18  
 

Vi tänder brasan och bjuder 
på glögg & pepparkakor 

 

Niemisels  

Fiskevårdsförening 
 

önskar  
 

God Jul 

&  

Gott Nytt år! 

 

 

LUCKÖPPNING 18/12  kl. 15 

 

Niemisels 
Bygdegårdsförening 

 

Vi hyr ut bygdegården och 
bagarstugan 

 

Alla typer av arrangemang 
upp till 50 personer 

 

Info: 070 362 02 17 

Gunnarsbyns  
Byaförening 

Liveinspelning från Bolsjojteatern  

i Moskva: Nötknäpparen 
 

Sönd 18 dec 
kl. 16.00 

God Jul & Gott Nytt År! 

 
 

JULAUKTION 
 

Överstbyns Byagård 
 

Tisdag 27 december 
 

Kl. 19.00 
 

Sång & musik 
Servering 

Auktion med hantverk 
Lotterier 

 

Välkomna! 

Info: Lennart Nilsson 
070 362 02 17 

Bokning 070 312 60 55 

 

Sörbyns IF 
 

Vill Du stödja SIF? 
 

Betala medlemskap till  
bankgiro 5879-6251 

 

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! 

Välkommen till vårt gym! 

Niemisel AIK 

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 070 218 60 22 

 

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

 

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

Följ oss på facebook!       070 211 00 45      

Nyrustad bakugn till nästa säsong!  
 

Info: 0924 211 97 

Måndag 
12/12  
kl. 19 

 

En annorlunda jul  
Bo Selinder & ACCJA 


