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Hunden Dixon på berget Skorven, Råne älvdal. Foto: Sofi Hansson, Sörbyn 



2 

F ör 21 år sedan gjorde jag ett 
skolarbete som handlade om Råne 
älvdal förr och nu. Mitt intresse för 
det förgångna, mina förfäder, mar-
kerna de brukat och verkat i, har 
alltid legat mig varmt om hjärtat.  
Lillånäs som jag har bott och vis-
tats i mycket genom åren har fun-
nits i min släkt sedan fem gene-
rationer tillbaka. Här, mitt i skogen, 
finner jag lugn och ro, inspiration 
och kreativitet. Lillånäs ligger vack-
ert beläget i ett böljande landskap 
med Lillån som rinner förbi längst 
ner på lägdan.  
 

Lillånäs upptogs mellan åren 1838-
1849 och var en självständig by 
fram till 1960-talet då avfolkningen 
tog fart. Livet förr kunde vara hårt.  
Karlarna var borta mycket och job-
bade i skogen och kvinnorna skötte 
hemmen. Barnen fick hjälpa till 
betydligt mer än idag och var ofta 
piga eller dräng hos någon avläg-
sen granne. Jag brukar ibland ta 
fram mitt gamla skolarbete och blir 
lika berörd varje gång. Jag undrar 
vad vi i min generation för med oss 
till våra barn? Jag ska återberätta 
en del från detta skolarbete som 
handlar om hur det kunde vara att 
växa upp på mina förfäders gård i 
Lillånäs.  
 

Det var en solig dag i början av 
april som vi hälsade på henne, 
denna underbara, kloka och härliga 
då 91-åriga Althea Hansson i Sör-
byn. Althea var syster till min pap-
pas farmor och hon ville gärna be-
rätta lite minnen för mig om sin 
uppväxt i Lillånäs. "Ja, sa Althea, 
nog vet ja vi måst ha oss nå kaffe." 
Hon satte kaffepannan på spisen 
och tog fram bullar och flera sor-
ters kakor. Sedan gick hon fram till 
kylskåpet, öppnade och sa: "någon 
toppolja ska vi väl också ha" och så 
ställde hon fram gräddpaketet på 
bordet.  

Althea berättade om när de kom 
till Lillånäs: "Det var till julen 1913 
som mamma flytta isi Lillånäs, med 
fem ungar å ini lungsothålet där. 
Hela huset var fyllt av lungsota och 
dynga”. Altheas pappa hade dött 
och mamma Hulda hade gift om sig 
med Petter Öhman som bodde i 
Lillånäs. Han var änkeman och 
hade redan tre barn. Det tog flera 
år innan all dynga var bortstädad.  
 

När Hulda själv blev sjuk och fick 
åka till Gällivare för att operera sig 
var Althea elva år och fick sköta 
ladugården. "Korna skull skötas 
och Åsamora skull komma å vara, 
men ho kom int. Korna skull mjöl-
kas kväll och morgon och morfar 
följd isi ladugården. Det var en 
kviga som hade kalvat och hon 
började aldrig stå still, hon stod 
som på nålar och trampa. Mamma 
hade väl haft nå matrester som ho 
gav na så ho hant mjölka na medan 
a åt, men inte hant ja ju mjölka na. 
Å då sa morfar: ”låt na vara omjöl-
kad, ja ska sälja na till slakt till 
första slaktarn som kommer.”        
Å han gjorde de å. För kan hon int 
lära sig att stå still då skull a int 
vara kvar heller. Ho var alldeles vit 
den där kvigan, ja tror int de var en 
enda röd fläck på na. Jag minns så 
väl att en fick 80 kronor för kon en 
sålde."  
 

Althea berättade vidare om hur 
livet kunde vara och om alla sysslor 
man gjorde. Man storbakade två 
gånger om året, en gång på våren 
och en gång på hösten, sedan för-
varades brödet i hopvikt i trekan-
ter under säckväv på magasinsvin-
dan. När man tvättade högg man 
upp stora hål i isen och kokade upp 
vatten i järngrytan nere vid ån. 
Man tog upp vatten till korna varje 
dag.  
 

 

Ja sysslorna var många. Det fanns 
inte mycket till nöjen, det var mest 
arbete, men om sommaren hade 
de dans i någon tom, närliggande 
tröskloge, t.ex. i Lillåholm, Valv-
träsk eller i Aspliden. Någon eller 
några spelade och så dansade de. 
Althea berättade om en gång när 
de hade dans i logen i Aspliden. 
Den kvällen blixtrade det mycket, 
det for blixtrar genom logen för 
alla luckor stod uppe. "Men lika 
roligt var det väl för det. Jag vet 
inte vad jag ska skryta med nu", sa 
hon och småskrattade lite.  
 

Althea bjöd oss på peren och kött-
bullar med sås och efter det så 
hann vi fika igen och hon berättade 
många roliga episoder från sin 
uppväxt. Tiden går fort när man 
har roligt och jag kommer ihåg att 
jag kände mig glad på hemvägen 
och tänkte att vilken skatt jag nu 
får med mig! Vi ska vara tack-
samma över att ha äldre männi-
skor i vårt liv som kan berätta om 
upplevelser och erfarenheter från 
förr och på så sätt föra dessa vi-
dare till nästa generation så att vi 
inte tappar bort vår historia.   
 

Tack för ordet! 

 

Var tacksam för de äldres berättelser  

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 november 2017 

Johanna Carefall bor i Lillånäs 
två mil norr om Gunnarsbyn, är 
mamma till tre barn och är leda-
mot i Råeks styrelse. 
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Uthyrning av släp 
 

Perfekt för flyttlasset 
eller förrådsrensningen! 

 

Råek kör hem  
dina matvaror  

  

 Utkörning tisdagar och fredagar 

 Beställ senast kl. 18.00 dagen före 

 Minimumavstånd 3 km 

 Minimumbelopp 200 kr 

 Kontant betalning eller via bankgiro 

Utkörningsavgift:  

20 kr - över 65 år 

100 kr - under 65 år 

Ring lanthandeln och beställ dina varor:  0924 210 10 

  

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

Ring Råek/Servicepunkten! Telefon 0924 213 59 

Fixar’n - i förebyggande syfte 

Exempel på saker Fixar’n hjälper till med: 
 

 Montera och kontrollera brandvarnare. 
 

 Kontrollera trygghetslarm och byte av batteri. 
 

 Ordna mattkanter och fästa sladdar. 
 

 Byta glödlampor, proppar, batterier och smörja lås. 
 

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

 

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

 

 Hämta och lämna saker i vinds- och källarförråd. 
 

 Sandning och lättare snöröjning vid farstukvist eller 
balkong. 

Exempel på saker Fixar’n inte hjälper till med: 
 

 Arbeten som kräver yrkeskunnig hantverkare, som 
EL och VVS. 

 

 Trädgårdsarbete och snöskottning. 
 

 Fönsterputsning. 
 

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

 

Vad kostar det? 
 

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

Betalning sker genom faktura 

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

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

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  

Återvinningsmarknaden 
 

måndag 14.00-17.00 
 

torsdag 12.00-15.00 

Servicepunkten 
 

mån-tors 09.00-15.00 
 

fredag 09.00-12.00 

Återvinningscentralen 
 

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

Om du vill skänka grejer och 
ÅVM är stängd kan du lämna 
utanför eller inne på Råek. 

 
 

Flera familjer är intresserade av  

boende i Råne älvdalsbygden 
 

Vi måste hjälpas åt att få kontakt med  

fastighetsägarna till de hus som ingen bor i!  
 

Har Du tips om försäljning  

eller uthyrning av hus? 
 

Vet Du någon som vill  

köpa eller hyra? 
 

Tveka inte att kontakta Råek!  

Lösgöra hus 
Råeks årliga föreningsstämma i maj hölls i stora logen i 
Sörbyn, där alla medlemmar bjöds på middag från 
hotellet. Därefter genomfördes stämman och avslut-
ningsvis underhöll musikaliske Bodenprofilen Stefan 
Gunnarsson med sin fantastiska sångröst.  

Råeks styrelse  

Råeks valda styrelse 2017-2018: 
 

Ingrid Stridfeldt (Ordförande),  
Mikael Dalman (Vice ordförande),  
Jenny Engström (Verksamhetsledare), 

Ann-Louice Lövgren Engström,       
Johanna Carefall, Kalle Önneskog, 
Andreas Ek, Hans Engström, Niklas 
Wede och  Anna-Karin Andersson 
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Arne och Lena Maj-Britt Larsson har 
flyttat till Niemisel från Luleå. 

I sommar firades Blenda Häggström i Lassbyn på sin 87-
årsdag av barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Grattis! 

Michelle Staaf från Umeå och Pontus 
Bentzer från Sölvesborg har köpt hus 
i Lassbyn.  

Välkommen lilla Thyra! Här med pappa Magnus och 
mamma Emelie. Familjen heter Alsiok och bor i Bjurånäs. 

Gunilla och Daniel Moberg har 
bott i Luleå men har nu flyttat till 
Råne Fällträsk. 

Här är familjen Hansson som har flyttat till Sörbyn. Från vänster: Algot 11 år, pappa Nils, borderterriern Chips, Elis 8, 
mamma Anna, Maja 3 år och Liv 14 år med labradoren Mai i knät. Nils är uppvuxen i Sörbyn medan Anna är från 
Svartbjörnsbyn och nyligen blivit anställd som förskollärare på Kvarnå förskola i Niemisel. 
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I  samband med att Folkets Hus i Gunnarsbyn bokat showen Heja dej! med nycirkusgruppen Cirkus Cirkör så fick      
låg- och mellanstadiet på Älvskolan möjlighet att delta i en workshop framtagen av Cirkus Cirkörs pedagogiska verk-
samhet. Cirkuspedagogerna kom med lindansställning och jongleringsutrustning och lät eleverna prova på att själva 
vara cirkusartister och göra konster de inte visste att de kunde! 

Älvskolan i Gunnarsbyn 

Nova Broman Lidé på 
trapets. 

Emilia Jonsson 
jonglerar. 

Strax före sommarlovet hade F-5:an på Älvskolan turen att träffa 
cirkuspedagoger från Cirkus Cirkör. 

Höstterminsstart 2017 på Älvskolan och förväntansfulla elever från förskoleklassen och årskurs 1-6 samlas för 
gruppfoto tillsammans med delar ur personalen. 

 
Bli medlem i Raan.nu! 

Raan.nu är en hemsida för Råneå med omkringliggande byar.  
 

Här hittar du mängder av insamlade bilder och kan läsa  
om f.d. Råneå sockens 1900-tals historia och framåt.  

 

Medlemsavgiften är en årlig kostnad på 100 kr/familj och du får tillgång till 
hela bild- och artikelarkivet och möjlighet att bidra till webbplatsens arbete.  

 

        Bilder och filmer från gamla övre Råneå socken efterfrågas!   

E-post: info@raan.nu         Telefon: 070 - 311 19 53 

En kultur- 
gärning  

för  
framtiden! 
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K ottarnas Sommarcafé i Bjurå har haft en fantastisk sommar 
med besök av bybor, stadsfolk och långväga turister. Förutom hem-
bakt fika har även fint hantverk varit till försäljning.  
 

En dag anlände plötsligt 21 stycken mogna MC-pojkar från ”långt 
bort ifrån” och med hjälp av grannar så fixades det fram fika till 
allas belåtenhet. Sommarens höjdpunkt ”Allsång i Bjurå” kunde 
avnjutas på altanen till Christers Gustafssons fantastiska dragspels-
musik. Personalen och årets hantverkare tackar för denna sommar 
och hoppas att återse alla trevliga gäster nästa år. 

Kottarnas sommarcafé  

Tårtcafé i Älvens hus 

D en årliga Niemiselsdagen i augusti på Kvarnåskolans skolgård arrangeras av Niemiselsbygdens föreningar och 
lockar både hemvändare och bybor. På grund av förutspått regnväder så hölls fikaförsäljning, loppis och annan    
försäljning inne i gympasalen medan hamburgerförsäljningen hade sin givna plats utomhus. Besökarna erbjöds även 
aktiviteter såsom bokbuss, provsittning i Räddningstjänstens brandbil, ponnyridning, fiskdamm, gissa-tävlingar och 
lotteri. Inne i PRO:s lokal fanns PRO Niemisel med servering av god morotssoppa. Varmt tack till alla besökare! 

U nder fruntimmersveckan anordnades somma-
rens årliga tårtcafé i Älvens hus i Niemisel för att fira   
namnsdagarna Fredrik, Sara Margareta, Johanna, 
Magdalena, Emma och Kristina.  
 

Cirka 60 tårtor av olika sorter bakades av represen-
tanter från Niemiselbygdens föreningar.  
 

De som bidragit under veckan är: Niemisels Bygde-
gårdsförening, Niemisels Intresseförening, PRO   
Niemisel, Niemisel AIK samt Hantverkarnas Träff-
punkt. Föreningarna riktar ett stort tack till alla som 
kom och besökte tårtcaféet. 

Niemiselsdagen 
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F ör 20 år sedan invigdes Råneå 
Medborgarkontor och Bibliotek. 
Syftet var att ge medborgarna 
bättre service på plats.  
 

Kommunfullmäktige i Luleå tog 
1995 beslut om att öppna ett med-
borgarkontor i Råneå för att han-
tera delar av kommunens service 
för medborgare boende i kommu-
nens norra del. Kontoret erbjöd, då 
som nu, olika typer av samhällsser-
vice, information och vägledning. 
Medborgarkontoret arbetar även 
med att stärka samhället och den 
lokala demokratin. Det som var och 

fortfarande är unikt är att medbor-
garkontoret och biblioteket har en 
gemensam disk för bästa möjliga 
service och generösa öppettider. 
 

I december år 2000 kom de första 
flyktingarna till Råneå och sedan 
dess har Råneåborna ställt upp och 
hjälpt de asylsökande i stort och 
smått. Medborgarkontoret och 
biblioteket jobbar aktivt med integ-
ration och stöttning av föreningsli-
vet i Råneå. 
 

Det gråa tegelstenshuset på Väs-
terlångvägen har hyst olika hyres-

gäster under åren. Från första bör-
jan var det säte för Råneå kommun 
som upphörde 1969. När medbor-
garkontoret och biblioteket 
flyttade in 1997 fanns också polis 
och folkbokföringsbyrå där. Idag 
huserar Råneservice med Fixar´n 
samt Råneå hemtjänst och hem-
sjukvård i medborgarhuset. 

20 år av service nära medborgaren 
 

Tjugoårsjubileet firades med tal, musik, fika och aktiviteter. Besökarna fick bland annat njuta skönsång av Syskonen Kunda. 
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Åskväder över Mittitjärn. Foto: Ulrika Ek, Niemisel Hemträsket i Orrbyn. Foto: Sandra Fahlesson, Häbbersvik 

Sörbyparken i kvällsskrud. Foto: Monica Dahlström, Sörbyn 

Tvättstugebron i Gunnarsbyn. Foto: Cecilia Lund-
borg, Gunnarsbyn 

Hunden Lexi vid Gunnarsdjupträsk. Foto: Johanna Sundström, 
Niemisel 

På väg till lanthandeln med båt på Överstbyträsket.  
Foto: Ingela Degerlund, Rörån 

Mats Enberg renoverar sin bagarstuga i Abramså.  
Foto: Bengt-Åke Lundholm, Lappmotjärn, Kvarnträsk 
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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! 

Årets vinnarlag ”Rastamutta” firar segern i GSK:s brännbollsturnering 
i Gunnarsbyn. Foto: Camilla Svanberg, Sörbyn 

Sommarkiosken vid badstranden i Sörbyn.  
Foto: Rolf Svanberg, Sörbyn 

Blomsterflickor vid midsommarstången i Sörbyn.  
Foto: Rolf Svanberg, Sörbyn 

Vårens flitiga trädgårdsarbete ger goda som-
marfröjder. Foto: Lena Fahlesson, Lassbyn 

Vy från Överstbyn. Foto: Kia Wernersson, Överstbyn 
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J ordbruksverket har beviljat 
Råek medel till en förstudie vars 
syfte är att undersöka om det är 
möjligt att genomföra ett projekt 
som utvecklar Malmens väg som 
besöksmål. Förstudien består i att 
bland annat utreda utvecklings-
möjligheter för skotersäsongen, 
utreda användning av leden under 
andra tider på året, utreda upp-
rustningsbehov samt kostnadsbe-
räkning och finansieringsplan för 
ett genomförandeprojekt.  
 

Målet är att efter förstudien kunna 
söka ett längre projekt för att 
kunna genomföra uppsatta mål 
och därigenom trygga Malmens 
vägs utveckling som attraktion för 
lokalbefolkningen, besökare, tu-
ristentreprenörer och lokal handel 
under en större del av året.  

Råek vill genom detta även öka 
möjligheterna för folk att på ett 
enklare sätt komma ut i naturen 
under alla årstider och vill även 
öka förståelsen för Malmens vägs 
historiska betydelse för gruvnä-
ringen och hela älvdalens utveckl-
ing. 
 

Projektledare är Oskar Niemi från 
Niemisel vars anställning är på  
100% och varar fram till 15 febru-
ari 2018.  
 

Har du förslag eller åsikter som 
berör förstudien ”Utveckling av 
Malmens väg” så är du välkom-
men att kontakta Oskar. 
 

Telefon: 072 - 206 81 82  
 

E-post: oskar@raek.nu 

Projektledare Oskar Niemi från Niemisel 
efterfrågar förslag och åsikter angående 
utveckling av Malmens väg. 

 

Förstudie banar väg för projekt om Malmens väg 

N edanför natursköna Korpforsen i Överstbyn ligger Getronosan, som numera använder Arctic Retreat som inter-

nationellt arbetsnamn för att anpassa den internationella marknaden. Företaget, som drivs av Niklas Wede och Liza 

Löfgren, erbjuder boende all inclusive med tillgång till bastu och badtunna men även möjlighet till olika aktiviteter, 

exempelvis rundturer i området och hundspannsutflykter. Grupper, familjer och par med längtan efter naturupple-

velser tas väl om hand med personlig service. Lizas bror Thomas Löfgren, boende i Rörån och blivande delägare, står 

för omsorgsfull matlagning. Anläggningen är på gång att utökas med två nya timrade sovstugor med dusch och spol-

toalett och plats för 2-6 personer. Den gamla sovstugan görs om till ett spa och erbjuder massagebehandlingar. 

Konceptbild på en av de tilltänkta gäststugorna med pa-
noramafönster och nedsänkt badtunna. 

Vy uppifrån loftet i restaurangstugan. 

Getronosan expanderar 

De två nya gäststugorna timras i Finland och tas sedan 
isär för att byggas ihop på plats i Överstbyn. 

Liza Löfgren och Niklas Wede framför restaurangstugan. 

Foto: Fredrik Broman 

mailto:oskar@raek.nu
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L axfisket i Råneälven och våra övriga vildlaxälvar 
engagerar. Det kan jag på nytt konstatera när jag tar 
del av det som skrivits och debatterats denna sommar. 
Det känns därför viktigt att sprida kunskap om de förut-
sättningar som gäller för laxens reproduktion. Både 
idag och i ett historiskt perspektiv. De återvandrings-
siffror som finns får utgöra grunden för mitt resone-
mang. Så här har det sett ut sedan laxräknaren installe-
rades:    2014:  3 707 laxar,  2015:  1 004 laxar 
   2016:  1 454 laxar, 2017:  1 471 laxar 
 

Spontant så tycker Degerselsbygdens Samfällighetsför-
ening att det borde vandra upp betydligt fler laxar i 
älven än vad det gör idag men vi vet inte vilken nivå 
som egentligen är normal. Det är en fråga som kanske 
kan få ett svar inom ramen för det projekt som heter 
Laxförvaltning För Framtiden (LFF). 
 

Vilka faktorer har då påverkat och påverkar fortfarande 
återvandringen?  
 

Timmerflottningen, ett i det närmaste obegränsat    
yrkesfiske och skogsbruket är troligen de största påver-
kansfaktorerna. Lägg till det sjukdomar och bristfällig 
förvaltning under många år i älvarna.  
 

Under flottningsepoken gjorde man i princip om 
vattendragen till gigantiska timmerrännor. Bandtrakto-
rer knuffade stenar upp på land. Vattnets flöde rätades. 
Allt för att timret skulle kunna flyta obehindrat. Fiskens 
stånd- och lekplatser mer eller mindre ödelades.  
 

Yrkesfisket hade före 2012 så höga kvoter så att det var 
omöjligt att fiska upp den mängden. Redskapen tilläts 
fiska i princip hela återvandringssäsongen. Från mitten 
av juni till i mitten av september kunde kustfisket pågå. 
Havsfisket i Östersjön tog, och tar fortfarande en hel 
del av laxen. Som tur är har Sverige och Finland förbju-
dit Östersjöfisket.  
 

Skogsbruket moderniserades och skogsdikning gjorde 
att större arealer kunde producera tallskog. Det ledde 
dock tyvärr till att mängder av partiklar fördes via dessa 
diken vidare ut till vattendragen. Detta lade sig som en 
kvävande filt över laxens och den övriga fiskens lekplat-
ser.  
 

Som tur är så har återställningsarbeten inletts i många 
av vattendragen. Det pågår fortfarande i bland annat 
vår älvdal. REBORN heter ett jätteprojekt där rester av 
flottningsepoken och skogsbrukets negativa följder ska 
tas om hand.  

Degerselsbygdens Samfällighetsförening driver också 
ett eget projekt tillsammans med stiftelsen Rewilding 
Lapland där Abramsån, ett biflöde till Råneälven, just 
nu genomgår en restaurering.  
 

Vad är det då som skrivits i media? Undertecknad har 
tillfrågats och finns med i en artikel i NSD. Facebook 
har innehållit kommentarer. Bland annat så har våra 
kortfiskeregler, allemansrätten (hur man eldar), sjukdo-
mar (exempelvis M-74 och Tiaminbrist) diskuterats. 
Vidare har laxfiskets vara eller inte vara i augusti, Catch 
and Release och fisketillsyn varit på tapeten. Det är 
välkommet med ett engagemang men det som saknas, 
anser undertecknad, är en diskussion utifrån en hel-
hetsbild. Hur ser laxens livscykel ut? Vad är det som 
påverkar denna cykel? Önskvärt vore att de som har 
åsikter kommer på våra öppna möten där vi kan ha en 
dialog. En debatt på sociala medier är något som lätt 
kan bli pajkastning.  En bra början på ett fruktbart reso-
nemang är att vara insatt och vilja veta mer.  
 

Degerselsbygdens Samfällighetsförening (DBSF) bedri-
ver fiskevårdsarbete i Råne älvdal och arbetar med 
sträckan, ”Råneälvens norra kortfiskeområde”. För mer 
ingående information hänvisas till vår kortfiskebilaga. 
Laxen är den art som vi under ett antal år haft fokus på, 
vilket vi berättat i tidigare nummer av Just Nu! Vi har 
ett modernt regelverk, se ovan nämnda bilaga. DBSF 
har en strategi att söka samverkan med olika intressen-
ter. Samarbete med de stora fiskerättsägarna, SCA och 
Sveaskog är en del i detta. För att ha en effektiv förvalt-
ning så måste man kunna ha rådighet, där fiskekortet 
gäller. Det har vi tack vare samarbeten. Vi samarbetar 
även med Länsstyrelsen i Norrbotten, Sportfiskarna, 
Norrbottens kommuner och EU i ovan nämnda projekt, 
LFF. DBSF är långt framme med vår laxförvaltning. Jag 
dristar mig till att påstå att vi kommit längst i Europa.  

 

  

 
Lekvandrande lax 

Ordförande Degerselsbygdens Samfällighetsförening 

Urban Sandberg  

Foto: Palle Andersson 
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Om föreställningen:  
 

I Ninna Tersmans dramatisering av Gun-
Britt Sundströms klassiska kultroman Maken 
träffas Martina och Gustav som nyblivna stu-
denter vid Stockholms universitet. Mot en 
fond av studentdemonstrationer och intellek-
tuella diskussioner kämpar de med att för-
söka hålla ihop sitt förhållande. De är bästa 
vänner, men hur ska de kunna få sitt förhål-
lande att fungera när behov och ideal skiljer 
sig åt? Kan de leva i en öppen relation, fler-
samhet, eller förtär svartsjukan dem då? 
Ska de gifta sig, eller vara kamrater? Bara 
ses och ha sex? Leva ihop utan sex? Hur 
kommer det sig att de inte kan hitta ett sätt 
där båda kan vara lyckliga ihop samtidigt?! 
 

Vi följer deras förhållande genom en mängd 
olika turer, känslomässiga krockar, despe-
rata gräl, uppbrott, tårar, mångordiga ana-
lyser och lustfyllda återföreningar.  

Bokcirkel:  
 

Bodens Riksteaterförening & ABF Norr Bo-
den erbjuder kostnadsfria bokcirklar som en 
förberedelse inför föreställningen. Den som 
deltar i Bokcirkeln "Maken" får 20 % rabatt 
på föreställningen genom en rabattkod som 
erhålls vid cirkelns avslut. Samla dina vän-
ner och läs en god bok!  
 

Mejla till oss på info.boden@abf.se för ytter-
ligare information. Du får boken i Pocketut-
gåva. Förutom boken finns en enkel studie-
plan att följa. Ni träffas totalt fem tillfällen. 
Cirkeln kan genomföras hemma hos delta-
garna. Riksteatern kommer att uppmärk-
samma föreställningen på olika sätt, bland 
annat genom att sända podradio. 
 

Boken Maken gavs ut 1976 och har sedan 
dess blivit något av en klassiker som lästs 
och citerats av många generationer. Hand-
lingen utspelar sig under sju års tid med 
start 1967. Gun-Britt Sundström kallade 
själv boken för en förhållanderoman och den 
har av många beskrivits som en relations-
bibel.  

Teaterföreställningen MAKEN  

ges torsdag 12 oktober kl. 19:00  

på Sagateatern i Boden  
 

Med stöd av Region Norrbotten erbjuds gratis buss från Gunnarsbyn till föreställningen! 
 

Boka plats på bussen senast 25 september:  
 

Ring Råek 0924-213 59 eller mejla info@raek.nu  
 

Biljett till föreställningen köper du själv via:  
 

Folkets hus i Boden, Turistcenter i Boden,  
tickster.com eller Tickster kundtjänst 0771 - 47 70 70 

 

Serviceavgift tillkommer vid köp hos ombud men inte via nätet.  
 

Ordinarie pris: 250 kr, Ordinarie pris för dig under 25 år: 150 kr, 
Medlemspris med Scenpass: 150 kr, Medlemspris för dig under 25 år: 50 kr 

 

Föreställningen är 2 timmar och 20 minuter inklusive paus. 

mailto:info.boden@abf.se
http://tickster.com
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Bio: Bilar 3 (barntillåten) Sön 10 sep 16.30 

Bio: Man with the Iron Heart (från 15 år) Sön  10 sep 19.00 

Teater: Snövit (familjeföreställning)  Fre 15 sep 18.00  

Hockey: Luleå-Örebro Lör 16 sep 18.00 

Bio: Pianot (från 11 år) Sön 17 sep 19.00 

Hockey: Örebro-Luleå  Tor 21 sep 19.00 

Teater: Va sa du att du sa? (Teater Scratch)  Fre 22 sep 19.00 

Hockey: Luleå-Djurgården Lör 23 sep 18.00  

Bio: The LEGO Ninjago Movie Sön 24 sep 16.30 

Bio: Borg (om Björn Borg) Sön 24 sep 19.00 

Hockey: Linköping-Luleå Tis 26 sep 19.00 

Hockey: Luleå-HV71 Tor 28 sep 19.00 

Hockey: Luleå-Linköping Lör 30 sep 15.00 

Bio: Ballerinan & Uppfinnaren (barntillåten) Sön 1 okt 16.30 

Bio: Victoria & Abdul (barntillåten) Sön 1 okt 19.00 

Konsert: Slipknot (hårdrock på filmduken) Lör 14 okt 19.00 

Utställning: ”Drömmer jag”  14 - 29 okt  

Konsert: Electric Banana band (på filmduken) Fre 10 nov 19.00 

Teater: Provsmakaren (Skuggteatern)  Fre 17 nov 17.00 

Musikal: Peter Pan (engelskt tal, svensk text) Sön 26 nov 17.00 

Info: 070 - 211 00 45 

 
Tennbroderi - Smyckeskurser 

 

Slöjdmaterialförsäljning främst för smyckestillverkning  

 

Välkommen  
till vår unika 
gårdsbutik! 

 

 Behöver du hjälp med att ta bort träd som kräver precisionsfällning? 
 

Hör av dig så fixar vi det! 

JH Skogsvård & Trädfällning 

Innehar F-skatt, ansvarsförsäkring och motorsågsbehörighet 
 

Fast pris på enstaka träd. Större jobb fast pris eller timtid. 
 

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

Verksam i hela Norrbotten 
 

jhskogsvard@outlook.com 
 

070 - 315 87 89 
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Gymmet i Gunnarsbyn 
 

hösten 2017 
 

Tabata & gympa: söndagar kl. 19-20 
(start 10/9) 

 

Cirkelträning lätt måndagar kl. 10-11 
(start 11/9) 

 

Cirkelträning medel: onsdagar kl. 18-19 
(start 13/9) 

 

Välkomna till en ny termin! 
 

Jenny & Ulrika 
 

Kontakt: 070-696 60 79 

  

 

Måndag - Fredag: 9.30 - 18.00 
 

Lördag:  9.30 - 14.00 
 
Hemsida: gunnarsbylanthandel.se 
 

Telefon: 0924 - 210 10 
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Fordonsservice  
Rickard Lidberg 

Överstbyn 
 

Måndag - torsdag 7-16, fredag 7-14 
 

Lunchstängt 11-12 
 

070 526 43 26 

 

Vi ordnar resan  

- vänd dig till oss med förtroende! 

 

 

Mån - tors 10-18 

Fredag  10-19 

Lördag  10-14 

Söndag  stängt 

 

Telefon  0924 - 200 23 

Glad höst  

önskar Hillevi  

med personal! 

 
0921 - 150 60 

 
info@bergdahlsbuss.se 

 Råneå Busstrafik AB 
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 Bjurådalens 
Bygdegård i Forsnäs 

 

OKTOBER: 
 

Palt 
 

kolla affischering 
 

NOVEMBER: 
 

Kultur med Karin Thorell 
 

otroliga natur- och fågelbilder 
 

Info & frågor:  
Sibylla 070 - 341 38 50 

 

Hyra bygdegård/bagarstuga:  
  

Monica 070 - 651 50 08 

 

För information  

kontakta Ulrika Ek   

tel: 070 519 98 51 

 

  

Niemisels 
Bygdegårdsförening 

  

Vi hyr ut bygdegården och 
bagarstugan 

  

Alla typer av arrangemang 
upp till 50 personer 

  

Info: 070-362 02 17 

 

Samla vännerna  
för storbak  

i vår fina bagarstuga! 
  
  

Pris: 100 kr/dygn.  
Egen ved medtages 

  

Vedaklubben 
  

Skoter & Fiske 
  
  

Info: Tommy Ekh  
0924 - 212 16 

  
  

Vi finns på facebook! 

Niemisels 
Intresseförening 

 Hantverkarnas Träffpunkt  
i Niemisel 

 

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

 

Öppettider: 
 

onsdagar kl. 15-18 
lördagar kl. 11-14 

 

Stickcafé  
tisdagar (jämn vecka)  kl. 18 

 

Kontakt Mona 076 130 85 23 
  

Vi finns på facebook  

 

 

 

 

  

Vi önskar  
trevlig höst! 

  
Håll utkik efter  

kommande aktiviteter  
  

Vill Du boka SPA-badet? 
Ring: 070-332 58 33 

Gunnarsbyns SK 

 
 

 
 

Bokning 070 312 60 55 

 Sörbyns IF 
 

Vill Du stödja SIF? 
 

Betala medlemskap till  
bankgiro: 5879 - 6251 

eller swish: 123 627 92 10  
 

enskild 100kr / familj 200kr 
 

Skriv fullständiga namn 

 

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

Niemisels AIK 
Gymavgifter:  
 

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

Lantmuseum, loppis,  
cafékvällar, cirkelstudier   

 

Uthyrning av lokal & tvättmaskin 
 

Kommande aktiviteter: 
 

Se lokala anslag 
 

Välkommen! 
 

www.sorbyn-sundsnas.se  
 

tfn 070 - 660 11 47 

PRO Gunnarsbyn 
 

Bli medlem - Ditt stöd är viktigt! 
 

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

 

Kom med i vår gemenskap och 
sociala sammanhållning! 

 

Kom med på våra  
medlemsträffar 

studiecirklar 
resor m.m. 

 

Ring för information: 
Leif Blomkvist 070 670 64 55  

Britt-Marie Blomqvist 070 551 93 49 

Har en förälder löst gymkort så  
tränar ungdom upp till 18 år gratis.  
Annars halva priset upp till 18 år. 

 

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

 

Bankgiro 175-1288 
 

Swish 123 040 11 74 
 

Kontakt: 
 

 Henrik Norberg 070 662 48 55 
Oskar Niemi 072 206 81 82 

Gunnarsbyns  
Byaförening 

Överstbyns Byaförening 
 

Vi hyr ut vår fina byagård till 
alla slags evenemang: 

 

kalas, bröllop, dop, årsmöten 
 

Tillgång till ljudanläggning 
 

Även övernattnings-
möjligheter finns! 

 

Info & bokning: 073 - 066 51 76 
 

www.overstbyn.se 

Följ vår grupp 
på facebook! 

Medlemsavgift 2017: 
 

50:- enskild 
150:- familj 

  

PG 482380-3 
 

Ange namn 

 

 

TEATER: 

Info & bokning: 0924 - 211 97 

   

Niemisels  

Fiskevårdsförening 
  

  

  

Info: Lennart Nilsson 
070-362 02 17 

PRO Niemisel 
  

Familjemiddag 
Onsdag 13/9 kl. 17-19 

 

Cirkel i målning 
Tisdagar kl. 9.30  

 

Cirkel i Gympa 
Start i sept 

 

Café 
Torsdagar kl. 13.00  

 

Boule 
Torsdagar kl. 17 

 

Info: Ingrid Skogqvist  
0924-202 24 

 

  Kom med i vår förening! 

Fredag 15/9 kl. 18 
 

Familjeföreställning: 
 

Snövit  

Fredag 22/9 kl. 19 
 

Teater Scratch: 
 

Va sa du att du sa? 

Fredag 17/11 kl. 17 
 

Skuggteatern: 
 

Provsmakaren 

Följ oss på facebook!       070-211 00 45      


