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Allt börjar i Råne älvdal

R

åne älvdal – livets vagga. Jo,
för mig är det så. Allt börjar liksom
här. Det var här min släkt reste sig
på bakbenen och började lära sig
hur man gör upp eld och grillar
djur. Det var här allt startade. Det
är också hit jag hela tiden återvänder. Det är naturligtvis av födsel
och ohejdad vana, som det brukar
heta. Men, det slår mig när jag står
och lyssnar till forsen att det egentligen har varit lite av ett helvete…
ja, fram tills nyss då. Numera är
det ju rent lättjefullt lycksaligt att
fara runt i älvdalen och fiska eller
bara okynnesgrilla i redan färdigställda grillplatser.
När min farmor Tekla födde sitt
sjätte av 14 barn och farfar Oskar
var i skogen måste det ha varit
lite… ehum… kämpigare. Att hålla
liv i kaminen, djuren i ladugården,
valla in det dementa gammelfolket
och hålla tygblöjorna rena, samtidigt springa ner till älven och yxa
hål i blåisen för att hinka upp
vatten och… ja, herregud. Jag brukar säga att det nog inte är en ren
slump att vi här uppifrån anses
vara hårt arbetande och rejäla.
Tror fan det. Vi är fostrade av minusgradernas samvetslösa dom.
Hade vi int´ klyv´t veden, då kom
död´n. Min egen far var väl knappt
i idol-audition-ålder då han jobbade i skogen och frös fast i kojväggarna med håret.
Numera… Ja, inte vet jag. Man kan
möjligen oroas över att det går
”lite för lätt” att leva här i älvdalen.

I den positiva änden så ser jag att
vi nu har alla möjligheter att låta
fler få uppleva det vi själva tar för
givet. Flera entreprenörer kämpar
på med att etablera olika satsningar och i dag har vi mobiltelefoni
och vägar. Stugor och eldstäder.
Ett fiske som sakta utvecklas och
återhämtar sig. Ja, kan de bygga en
glaskub i ett träd på en tallhed i
Harads som Justin Bieber besöker,
tänk då vad vi skulle kunna göra!?

vilja att inte bara överleva, utan
banne mig också visa på något
storslaget. Jag tror att det snarare
handlar om att hitta något projekt
att samlas kring. Något att samverka kring för att förverkliga. Man
ser vad små gnistor kan åstadkomma, Valvträskfestivalen, från
noll till kaos på några dagar…
Frågan är vad vi ska göra tillsammans? Det är det vi måste hitta.
Något mer beständigt som vi kan
bygga över tid så att fler stackars
människor som ovetandes roterar
runt på andra platser hittar hit. Det
är vi skyldiga världen. Allt börjar ju
liksom här.

Steka blodpalt med fläsk över
öppen eld på en bergsknabbe intill
älven kan göra vem som helst
salig. Hur kan vi hitta fler gemensamma projekt som bygger samverkan och ger eko i världen? Fler
måste få ta del av Råne älvdal.
Det pyr en stark dådkraft runt om i
byarna. En oanvänd råstyrka som
manats fram genom århundraden
av motlut och bakhalt. En segsliten

Ronny Olovsson, Lillåholmare,
tidigare verksam på NSD och
Aftonbladet, numer delägare i
kommunikationsbyrån Vinter AB

Företag och föreningar hälsas välkomna på After work
Torsdag 1 februari kl. 17.30-19.30
på Restaurang Kallkällan i Sörbyn
Kvällens tema: Framtidens drömprojekt för att locka människor till bygden
Gästar oss gör: Ronny Olovsson, Vinter AB och Susann Jonsson, Filmpool Nord
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 Gunnarsbyområdet samt på enstaka platser i
Luleå, Råneå och Boden.
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Tryck: Lule Grafiska
Utgivningsplan: 4 gånger/år
(vår, sommar, höst, vinter)

Nästa manusstopp:
5 februari 2018

Servicepunkten

Återvinningsmarknaden

Återvinningscentralen

mån-tors
fredag

måndag
torsdag

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

09.00-15.00
09.00-12.00

14.00-17.00
12.00-15.00

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

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

Råek kör hem
dina matvaror

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







Mått: Längd: 300 cm
Bredd: 160 cm
Höjd: 125 cm
Ring Råek: 0924 213 59

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

Fixar’n - i förebyggande syfte
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
Exempel på saker Fixar’n hjälper till med:

Exempel på saker Fixar’n inte 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.

 Arbeten som kräver yrkeskunnig hantverkare, som
EL och VVS.
 Trädgårdsarbete och snöskottning.
 Fönsterputsning.
 Arbeten som normalt ingår i hemtjänst som till exempel 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.

Råeks medlemsmöte
hölls 14 november i Lassbygården.
Ordförande Ingrid Stridfeldt och Verksamhetsledare Jenny Engström presenterade vad Råek arbetar med just
nu, vilket bland annat är:
Förstudie Malmens väg
Projekt Mobila hyresrätter
Fastighetslösningar
Företagshotell i Industrihuset
Multiarena i Gunnarsbyn
Inbjudna gästerna Jeff och Eva Nilsson,
snart Lassbybor, berättade om sitt
företag Swedemec som nyligen lanse-

rat en stor leksakssatsning i Boden
med världspatent, Eazymec, ett byggmekano i större modell bestående av
skivor och lås som sammanfogas till
oändliga konstruktioner.
Niklas Wede, delägare i Arctic Retreat
vid Korpforsen i Överstbyn, informerade om verksamheten, visionerna och
den pågående utbyggnation av två nya
sovstugor. Företaget erbjuder boende
all inclusive och personlig service till
grupper, familjer och par med längtan
efter naturupplevelser och tystnad.
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Familjesidan

Här är barnen i familjen Norberg Johansson i Niemisel.
Melissa 4 år, Wilmer 2 år och lilla Molly som föddes i
mars 2017. Föräldrarna heter Håkan och Maja.

Här är familjen Soleymani från Niemisel. Mamma Parvaneh, pappa Ahmad och bröderna Mohammad och Parsa.
Den lilla pojken heter Parham och föddes 28 juni.

Varma gratulationer till Uno Lindström i Kvarnträsk
som fyllde 80 år i oktober! Här på bild tillsammans
med hustru Marianne.

Nathalie Öhman från Sörbyn och Rasmus Livbom från
Boden har köpt hus på Gamla Byavägen i Gunnarsbyn.
Flickan på bilden heter Lovisa och är snart 3 år.

Julklappstips!
Kalender med foton tagna i Råne älvdal
Fotograf Jenny Maya Edlund i Överstbyn har under ett års tid fotograferat
människor i bygden och skapat en unik månadskalender. Bilderna är konstnärligt
suggestiva med mytiska inslag och fångar pricksäkert Norrbottens vackra natur.

Köp sagokalendern och njut i ett helt år!
Pris: 300 kr/st.
550 kr/2 st.

Beställ via sagokalendern2018@gmail.com, 070 619 81 08 eller köp på Råek i Gunnarsbyn
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En kulturgärning för framtiden
Raan.nu är en webbplats som drivs av en ideell före-

Be Råek i Gunnarsbyn om hjälp - där finns en scanner!

ning med samma namn. ”Raan” kommer från bondska
för ”Råneå”. Syftet med webbplatsen är att skapa en
mötesplats på temat Råneå sockens 1900-talshistoria
och framåt. Föreningen arbetar med att ta tillvara på
berättelser och fotografier till gagn för kommande generationer.

Vill du bli medlem i Raan.nu klickar på Bli medlem på
startsidan. Hittills har föreningen lyckats samla fler än
700 medlemmar, cirka 9 500 bilder och cirka 12 000
identifierade personer.
Som medlem får du tillgång till hela bild- och artikelarkivet. Flera byar har en egen flik där bilder och texter
finns samlade, till exempel Gunnarsbyn och SörbynSundsnäs medan Lassbyn och Överstbyn i dagsläget
finns under Gunnarsbyns flik. Resterande byar i Gunnarsbyområdet finns samlade under fliken Övre-Råneå
socken.

Alla som har anknytning till Råneå och omkringliggande
byar är välkomna att bidra med bilder och texter. Föreningen tar tacksamt emot tips och idéer om hur denna
plattform kan utvecklas vidare och välkomnar kommentarer och identifieringar av personer och miljöer.

Varje by/område har byadministratörer, dit du kan
vända dig med funderingar kring sidan eller det bildoch textmaterial som finns publicerat. Om du kan tänka
dig att bli byadministratör för din by, kontakta Raan.nu
(kontaktuppgifter nedan).

Genom denna artikel vill föreningen som driver Raan.nu
slå ett extra slag för text- och bildmaterial som berör
gamla övre Råneå socken*. Hit räknas byarna Gunnarsbyn, Lassbyn, Sörbyn, Sundsnäs, Överstbyn, Valvträsk/
Valvfors, Aspliden, Lillånäs, Lillåholm, Långfors, Klingersel/Brändberg, Holmsvattensel, Storåholm, Lillåäng,
Degervattnet och dessa byars geografiska närområde.

Genom att använda sökrutan högst upp på sidan kan du
söka efter personer, byggnader eller annat som härrör
respektive by - prova dig fram!

Du får gärna skicka in material i form av tidningsurklipp/artiklar och foton på människor, händelser,
byggnader, miljöer etc.

* Vid kommunsammanslagning 1969 delades gamla Råneå Socken i
två delar. Den nedre delen införlivades med Luleå kommun och
den övre med Bodens kommun.

Skolfoto i Sörbyn, födda 1946-47: Lennart Engman, Roland Selberg, Fred Broman, Harald Karlsson, Mats Nyström, Hans Larsson, Stig Ekman, Britt-Inger Andersson, Gunnar Andersson, Billy Selberg, Kjell Selberg, Björn Karlsson, Anders Vikman, Svante
Åkerström, Karin Larsson, Catarina Hansson, Birgitta Engman, Gun-Marie Engman, Inga-Britt Lövgren, Lena Sundberg, Eva Johansson, Elaine Selberg, Lilian Nyström, Greta Nilsson, Marianne Zakrisson. Fotograf: okänd. Info från: Torbjörn Selberg

Välkommen som medlem!
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, filmer och texter från gamla övre Råneå socken efterfrågas!
E-post: info@raan.nu

Telefon: 070 - 311 19 53
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Kvarnå Friförskola i Niemisel

tt av Kvarnå Friförskolas prioriterade mål i år är att
sträva mot att alla barn på förskolan ska få en förståelse för betydelsen av att ta hand om och värna om
närmiljön, att förstå naturens kretslopp och hur vi påverkar den. Som uppstart i detta har barnen samlat
skräp på skolgården och tagit med till skogen. Där har
de lagt ut det i en grop för att se vad som händer med
materialet under vintern. Barnen har uttryckt oro över

G

att djuren kan skada sig på sakerna som läggs ut, därför
har de tillverkat ett lock för att täcka över sakerna. De
har även tillverkat en skylt för att markera platsen.
En annan ny uppstartad aktivitet är idrott och rörelse.
En gång per vecka går 4- och 5-åringarna till gympasalen och har idrott medan 1-3-åringarna har rörelse inne
på förskolan.

Gunnarsbyns förskola
unnarsbyns förskola åkte buss till Boden och fick vara med på världspremiären av Eazymec på Hildursborg.
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Älvskolan i Gunnarsbyn

ingelbilder från årets coola Halloweenfest där det erbjöds spökfika, danstävling, maskeradtävling och läskiga
spökrundor. Arrangörer var 5-6:ans tappra sex elever. Många utklädda festdeltagare från hela Gunnarsbyområdet,
men även från Niemisel, Svartbjörnsbyn och Sävast, kom och bidrog till den lyckade kvällen!
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Företagarfamiljen som vill e-utvecklas i Råne älvdal

F

amiljen Thunman, bestående
av Ann och Göran, sonen Hampus
17 år samt sonen Johan 25 år med
fästmö Victoria, bor i dagsläget på
västkusten och driver tre företag.
En riktig företagarfamilj med längtan till Sörbyn och Råne älvdal.
Ann har genom sin uppväxt rötterna i Kvarnträsk norr om Sörbyn, via
farmor Alida och farfar Emil Lindström och pappa Åke. Idag bor
Anns farbror och faster, Uno och
Marianne Lindström, sedan många
år på gården i Kvarnträsk. Anns
mamma och pappa, Margit och Åke
Lindström samt bror med svägerska Bert och Lena Lindström är
boende i Boden. Resorna till hembygden sker ofta och då passar
gärna familjen att bo på hotellet i
Sörbyn. Sen en tid finns planer på
att flytta till Råne älvdal.
Familjen driver en inredningsbutik i
Båstad, Hemmakänsla, som nyligen
tagit steget ut på nätet och blivit en
fullvärdig e-handelsbutik, vilket
familjen ser som en nödvändighet
för att möta konkurrensen och
kunna fortsätta utvecklas. Den fysiska butiken i Båstad blir kvar och

kommer att struktureras om till en
”kläm-känn-och-titta-butik” samt
hämtningsplats för kunder i närområdet som beställt via e-handelsbutiken.
Förutom butik och e-handel driver
familjen även Thunman Konsult AB,
ett konsultföretag med inriktning
på utredning, utbildning och rådgivning rörande effektiviseringar
inom offentlig sektor samt expertstöd för offentliga upphandlingar.
Företaget utför uppdrag över hela
landet. Inom det starkt växande
området
Informationssäkerhet
finns företagets koncept Codad där
man hjälper företag, myndigheter
och kommuner att ha kontroll över
sin information, kartlägga och föreslå förändringar i syfte att stärka
säkerheten i hanteringen av sin
information. Ett viktigt uppdrag i
dessa tider där dataintrång och ITsäkerhetsskandaler duggar lika tätt
som höstregnet utanför fönstret.
Familjen har många strängar på sin
lyra. Göran är förutom utredare
och IT-pedagog även utbildad fotograf med eget galleri på webben
och utställningar, dessutom utbil-
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dad kiropraktor med tre tidigare
egna praktiker på Öland och i Kalmar. Ann är förutom utredare och
expertkonsult med högsta nivå
även utbildad inredare med examen som färgsättare och har dessutom läst in en full examen som
medicinsk
fotvårdsspecialist
i
Stockholm och har under perioder
drivit verksamhet i maken Görans
praktiker. Sonen Johan är professionell golfspelare och förestår inredningsbutiken och e-handelssatsningen med bistånd från fästmön Victoria. Yngste sonen Hampus söker till Musikhögskolan i Piteå för att bli gymnasielärare i musik.
Längtan till Sörbyn, till lugnet, de
vackra och välbekanta siluetterna i
naturen och den sköna attityden
hos människorna i bygden, har
gjort att familjen på allvar tagit
tanken till sig att flytta sina företag
och sig själva 150 mil norrut och slå
sig ner i Råne älvdal. Ett ehandelsnav är under uppbyggnad
och detta nav skulle kunna kombinera boendet i bygden med expansiva och växande företag.

Hela Sverige ska leva på riktigt - men hur?

A

nn Thunman, med rötter i Sörbyn, brinner för
landsbygden och är mycket engagerad i frågan om hur
Hela Sverige ska leva på riktigt.

Beskeden var överväldigande. Problemet finns över
hela landet och är inte som många gärna vill tro, ett
problem enbart för norra Sverige. Hon har gjort många
försök att nå såväl landsbygdsminister som inrikesminister och departement, tyvärr utan resultat.
Ann säger: -”Detta problem kan inte lösas i sin helhet
på lokal och regional nivå utan behöver lyftas till
nationell, inrikespolitisk, nivå eftersom kostnader och
stöd inte kan handhas av enskilda kommuner. Frågan
är helt enkelt för stor och har för vid omfattning.
Många vill flytta ut till landsbygden och flera familjer
står på kö för att få köpa hus och gårdar, även familjer
utan direkt anknytning till bygden. Det är stort. Råne
Älvdal är hett! Många fantastiska insatser görs för att
främja utvecklingen på landsbygden, det ser vi ju inte
minst inom Råek i Gunnarsbyn, men utan nybyggnation
kommer utvecklingen att stanna. Problemet måste
därför lyftas och lösas och det med snabbt tempo”,
säger Ann.

Ann Thunman vill ta med sig familjens tre företag till
Råne älvdal och bygga hus i Sörbyn och ställer sig undrande till varför regelverket inte är geografiskt likabehandlande?
Ann säger: -”Det är ju riktigt skogstokigt att kreditvärdiga, växande företag med ambitiösa och hårt arbetande familjer och företagare inte ska kunna starta
verksamheter och bo utanför stadskärnorna”.
Det är ju så att bankerna lyder under regelverk och är
hårt styrda till att utlåning procentuellt baseras på ortens fastigheters marknadsvärden. I Råne älvdal innebär det marknadsvärden på 200.000-650.000 kronor.
Ann igen: -”Det får man ju inte ens farstun för vid nybyggnation av bostad, än mindre lokal för att få verksamheten att kunna etablera sig. Varför ska man med
lätthet kunna bygga i Boden men inte i Sörbyn? Varför
talar man om att Hela Sverige ska leva när det inte
stämmer. Regelverket är fel och måste ändras. Är en
familj intresserad och kreditvärdig att få bygga ska det
inte spela någon som helst roll var man vill bygga. Först
när regelverket ändrats kan man börja tala om att Hela
Sverige lever. Landet har inte råd att stoppa upp entreprenörer, familjer och intresserade som vill bo på
landsbygden. Alla kan inte bo i städerna, alla vill inte bo
i städerna men systemet och regelverket kräver det
och styr människor till det.”

Här ses hela företagarfamiljen Thunman bestående
av Ann och maken Göran, sonen Hampus samt sonen Johan med fästmö Victoria .

Ann är envis, stark och påläst. Sagt och gjort har hon
tagit kontakt med såväl Hela Sverige ska leva som
andra företagarföreningar i landet för att lyssna om
man upplevde samma problem som i norra Sverige.
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Niemisels Intresseförening - en förening för alla

lla som flyttar till Niemiselsbygden blir automatiskt medlem i
Niemisels intresseförening. Föreningen, som kallas kort och gott
Intresseföreningen, är helt ideell
och bildades i mitten av 1970–talet
med syfte att främja ekonomisk,
kulturell och social utveckling i
Niemiselsområdet.
Genom åren har stora frågor behandlats och det som främst föranledde engagemanget var att trots
att flera familjer ville bygga hus så
rådde det byggstopp av egnahem i
området, då bygdens reningsverk
var underdimensionerat. Den nybildade föreningen gjorde påtryckningar hos kommunen, vilket resulterade i ett nytt reningsverk och
flera tomter släpptes. Andra frågor
som varit viktiga för Intresseföreningen var kampen för Kvarnåskolans överlevnad och arbetet med
att få en samlingslokal, vilket sedermera blev Älvens hus.
Intresseföreningen strävar efter
trivsel i området och har tagit på
sig ansvaret för plantering, vattning och dekoration av allmänna
blomlådor och tack vare föreningen finns även Välkommen-skyltar
vid byns gränser. Intresseföreningen har även aktivt jobbat med att
få fler barn till bygden. Gratis barnomsorg i ett år på Kvarnå fria förskola erbjöds de barnfamiljer som
flyttade in till Niemisel och det
erbjudandet nappade en familj på.

Nyinflyttade och nyfödda uppmärksammas genom hembesök av
någon representant från Intresseföreningen som hälsar välkommen.
Nyinflyttade får en mapp med information om Råne älvdal och de
nyfödda barnen föräras med en
barnbok.
Det är en aktiv förening som har
arrangerat en mängd olika aktiviteter för bygdeborna. Det har bland
annat ordnats Spökstig vid Halloween, Kvinnodagar och en Höstmarknad med olika råvaror till försäljning, under vilken dåvarande
Kvarnåskolans elever medverkade.
Under några år fanns även Mormors kakcafé som arrangerades i
maj. Där kunde man smaka på 25
olika sorter av hembakade kakor
och titta på en utställning av kakburkar.

I samarbete med Hantverksbutiken
har det arrangerats Alla hjärtans
dagcafé vilket under 2017 ersatts
med Våffelcafé, i samarbete med
Niemisels AIK. Fler aktiviteter som
Intresseföreningen arrangerar i

samarbete med andra föreningar
är Sångcafé med professionell kör,
Gäddfiskefestival med pizzaförsäljning och Tårtcafé i Älvens hus under Fruntimmersveckan. Andra
återkommande tillställningar är
Valborgsmässofirande med fackeltåg och tipsrunda och Niemiselsdagen i augusti som samlar bybor i
alla åldrar. Till advent bjuder Intresseföreningen till samling för att
tända stora byagranen, ett nytt
evenemang som initierades av
Johanna Lundmark. Då bjuds det
på glögg och pepparkakor och spelas julmusik.
I maj i år slogs ett extra slag för alla
bygdens barn med anledning av att
det mellan 2006 och 2016 har fötts
44 barn i Niemiselsområdet, ett
snitt på 4 barn/år! Intresseföreningen i samarbete med Ekonomiska föreningen i Kvarnå (Efik)
anordnade en Barndag och bjöd in
alla bygdens barn och föräldrar till
lunch, mingel och lek. Samma dag
anordnades dessutom en Kläd-och
Växtbytardag, ännu ett tillfälle för
alla att få träffas och umgås.
Det är full rulle i denna förening
vars ambitiösa styrelse under 2017
har ökat med tre personer och i
nuläget består av: Ulrika Ek (ordf),
Ingegerd Öquist (kassör), Yvonne
Nilsson, Ida Lövgren, Mona
Englund,
Margareta
OlssonByberg, Marie Leander Grimberg,
Pernilla Wallström, Katrina Sandberg.

Foto: NSD
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PRO-föreningen i Niemisel firar 75 år

oktober firade Pensionärernas Riksorganisation i Niemisel 75-årsjubileum med fest i PRO-lokalen. Det blev en
lyckad kväll med mingel, tilltugg och musik av Mona och Niclas. Efter att ordförande Kristina Nilsson hälsat välkommen gjordes en kort tillbakablick över PRO:s historia under 75 år. Maten bestod av sandwich, ryggbiff, rotfruktsgratäng, sallad, brylépudding och kaffe med chokladbit. Avslutningsvis blev det dans.
Foto: Rolf Svanberg/Gertrud Svensson

S

Stora Stenträskets fiskecamp byter ägare

tora Stenträsket ligger ett par
mil norr om Niemisel och är ett
fiskevatten rikt på bland annat
röding och regnbåge.

Under flera år var Luleå kommun
ansvarig för driften av Stora Stenträskets fiskecamp, förutom under
de senaste tre årens utarrendering, och nu har kommunen valt att
sälja den populära naturcampingen. De nya ägarna är bröderna
Jonny och Thomas Engman, uppvuxna i byn Krokträsk endast några
kilometer därifrån.

Under 1960-talet, då anläggningen
ägdes av Domänverket, var deras
far ansvarig vaktmästare och de
två bröderna tillbringade mycket
tid på campingen som då endast
bestod av den gamla timmerstugan och tre husvagnsplatser. 1985
tog Luleå kommun över ägandet
och efter pappans död anställdes
Jonny som hans ersättare. Från
1999 fram till pensioneringen för
tre år sedan har Jonny arbetat heltid med att sköta om Stora Stenträsket som blev ett andra hem för
honom.
Anläggningen har öppet året om
och här finns 30-talet husvagnsplatser, åtta uthyrningsstugor, bastu och servicehus. I storstugan
finns plats för 50 personer. Det
finns ingen elström och det är därför gasoldriven spis, vedkamin och
belysning via solceller i stugorna.
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Vatten hämtas från brunnen utanför Storstugan.
I nära anslutning till sjön finns
strövstigar och iordningställda eldplatser för korvgrillning och fikapauser. Stora Stenträsket är ett utmärkt tillhåll både sommar och
vinter om man söker lugnet i ödemarken.

Thomas och Jonny Engman, de
nya ägarna av Stora Stenträskets
fiskecamp utanför Krokträsk, här
tillsammans med hunden Sakko.

F

Föreningsaktivitet med PRO-föreningen i Niemisel

öreningens
friskvårdsansvariga, Lisbeth Lind Svanberg, hade
förberett en utflykt till Sågdjupträsk och den rastplats med
”bakval” som finns vid stranden
där. Dagens väder var intagande
med sol och hög luft, några minusgrader förtog inte nöjet. Alla var
rätt klädda för aktiviteten. Sällskapet började med att tända en
grill av medförd torr björkved som
även fungerade som värmebrasa.
Den kompletterades med ved från
platsen under livliga och glada
samtal.
Lisbeth hade ordnat en frågesport
vilket innebar förflyttning i omgivningen för att kunna besvara alla
frågor. Sedan grillades korv, hamburgare och kycklingburgare som
avnjöts i rök och värme tillsammans med olika varma drycker.

A

tertid. Smidena användes vid
skeppsvarvet i Strömsund och
överkapaciteten skeppades söderut för vidare befordran. Man
har senare funnit smiden ända så
långt bort som i Australien som
tillverkats i Fredrikafors.

Rolf Svanberg berättade om den
kulturplats som finns om hörnet.
Platsen Fredrikafors döptes av
adelsmannen Meldercreutz som
ville hedra sin hustru Fredrika med
att ge platsen namnet. Fredrikafors
var en industriort från 1770-90talet, där man tillverkade bl.a.
skeppssmiden och gevärspipor i
stångjärnshammare som drevs av
vattenkraft från Sågdjupträsket.
Träsket var uppdämt i inloppet för
att vattnet skulle räcka under vin-

Efter de fysiska, intellektuella och
historiska aktiviteterna åkte var
och en mot Niemisel, rika på sol,
frisk luft och trevlig samvaro för att
ladda batterierna till nästa veckas
aktivitet.
Foto: Rolf Svanberg

Bygdeutvecklingsplan för Niemisel med närliggande byar

rbetet med en bygdeutvecklingsplan i Niemiselområdet initierades i april 2017. De som deltog i
första träffen tillhörde olika föreningar, företagare samt ungdomsrepresentanter i Niemiselområdet.
Till den andra träffen hade några
av representanterna fått till uppgift
att ta reda på en del historia om
bygden samt att göra en inventering av resurser i området. Det
beslutades också på denna träff att
ha en särskild sammankomst med
ungdomarna i Niemiselområdet,
detta för att få höra deras tankar

och idéer om utveckling av Niemisel med kringliggande byar.
Den sammanställning som nu
gjorts underlättar de fortsatta dialogerna med områdets människor,
föreningar och företag om vilka
åtgärder och aktiviteter som måste
till för en fortsatt positiv utveckling
av området.
Bygdeutvecklingsplanen är även
tänkt att fungera som ett underlag
i dialog med Luleå kommun i olika
frågor som rör Niemiselsområdets
utveckling.

Utvecklingsplan Råneå med omland som processats under en tid
kommer sannolikt till beslut i slutet
av 2017 och kommer vara viktig för
Niemiselsområdet att koppla aktiviteter till.

Kom på bygdemöte
Dina idéer & synpunkter
är viktiga!

Tisdag 23 januari kl. 19.00
i PRO-lokalen, Kvarnåskolans matsal

Alla välkomna!

Niemisels bygdeutvecklingsgrupp: Roger Ylinenpää Samhällsstrateg Landsbygd Luleå kommun, Jan Unga Samhällstrateg EU-medel Luleå kommun, Yngve Johansson Bjurå, Hillevi Sandström Niemisel, Johanna Lundmark Niemisel, Ulrika Ek Niemisel, Kristina Nilsson Degerselet, Oskar Niemi Niemisel. På bilden saknas Gudrun och Birger Wennström, Bjurå samt samordnare Marja-Leena Tallus Johansson (bakom kameran) från Medborgarkontoret i Råneå.
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Ny lokal Näringslivsutvecklare på plats i Råneå

tt nytt näringslivsprojekt är nu startat; Stad och
land – utveckla lokalt företagande i Råneå med omkringliggande byar. Luleå Näringsliv AB (LNAB) tillsammans med det lokala näringslivet i Luleå kommuns
norra delar vill testa ett nytt sätt att arbeta med näringslivsutveckling av det lokala företagandet. Råneåområdet får en tydlig strategisk koppling till Utvecklingsplan Råneå med omland och till Luleåregionen. Genom det här projektet vill Luleå Näringsliv aktivt
medverka till att skapa en strategisk utveckling av lokalt företagande på landsbygden och lyfta fram kopplingen mellan tätort och landsbygd.

förutsättningarna i Råneåområdet för att möta dessa
behov? Här är det en del på gång, bland annat i de
gröna näringarna.
Vilka möjligheter och utmaningar ser du med att utveckla det lokala näringslivet?
- Jag tycker att området ligger strategiskt bra, mellan
Luleå, Boden och Kalix. Det är alltså nära till tre städer.
Här finns gott om mark, både för rekreation och produktion. Skogsnäringen är ju väldigt stark redan men vi
har tappat mycket produktion när det gäller jordbruk, i
alla fall sedan millenniumskiftet. Sen har vi såklart en
stor potential i besöksnäringen som växer i hela landet,
vi har redan många duktiga företagare. Hur kan vi få
fler? En utmaning blir även att identifiera kompetenser
hos nyanlända, hur kan vi få fler i arbete?

Det är helt avgörande att det lokala näringslivet görs
aktivt medverkande. Det ger en naturlig koppling mellan näringslivssamverkan mellan Råneå och tätorten
Luleå. Detta sker genom att ha en projektledare fysiskt
på plats i Medborgarhuset i Råneå. Han heter Oskar
Hederyd och kommer att arbeta i två år med projektet.

Hur kan en enskild entreprenör märka av att du finns?
- Jag kommer att jobba mycket med företagsbesök,
sedan kommer vi som sagt att ordna mötesplatser mellan företagare. Jag vet att tiden är knapp som företagare, så kom gärna med förslag på hur det kan ske! Det
jag inte kan svara på själv tar jag hjälp av från mina
kollegor på LNAB.

Berätta om dig själv Oskar, vem är du?
- Jag är 41 år, bor i Kängsön men är uppvuxen i Sörbyarna, i Antnäs. Är tvåbarnsfar och sambo. Friluftsliv i
alla former har alltid varit viktigt i mitt liv. Jag gillar naturen i Råneå- och Vitåälvdalar och de möjligheter den
ger. Det jag sysslar med mest är paddling, mountainbike, gäddfiske, långfärdsskridskoåkning och utförsåkning beroende på årstid. Efter gymnasiet och värnplikt
utbildade jag mig till grundskollärare. När jag tagit examen sökte jag mig till en liten skola för att kunna påverka och integrera friluftsliv i undervisningen. I Vitå
hittade jag den skolan jag sökte och där har jag drivit
en profilering i friluftsliv med paddling, skidåkning,
skridskor, isvaksbad och lägerskolor, till exempel övernattning i Spiken längs Malmens väg när vi läst hembygdshistoria. Det vi gjort ute har vi följt upp i kärnämnena. Parallellt med lärarjobbet har jag byggt upp en
outdoorfirma, Canoe Adventure North, som jag driver i
en sjöbod i Kängsö hamn. I företaget importerar jag
kajaker och kanadensare till försäljning och är guide
inom paddling och forsränning.

Slutligen; vad vill du hälsa till alla befintliga och blivande entreprenörer?
- Kontakta mig gärna om du har bra idéer som kan utveckla vårt område, eller om du har en affärsidé för
egen del så ska jag försöka hjälpa dig att starta upp
något bra. För övrigt så behöver man ju inte vara företagare för att ha bra idéer som kan utveckla området
och skapa arbetstillfällen. Jag kommer försöka prata
med alla möjliga människor i detta projekt. Väl mött!

Projektet drivs av Luleå näringsliv AB och pågår i två
år. Vad blir ditt nya uppdrag? Berätta!
- Det stora, övergripande målet med uppdraget är att
skapa fler arbetstillfällen till Råneåområdet. I projektet
finns flera delar för att nå dit. En är att prata med befintliga företag för att se vilka behov och möjligheter de
har. Det innebär företagsbesök och att skapa träffpunkter mellan företagen. I Luleå är företagsfrukostarna
populära, vi ska skapa något liknande här. När människor möts och pratar händer det ju ofta bra grejer. Här
kommer jag att jobba tätt tillsammans med Luleå Näringsliv och använda deras resurser och kunskaper, de
har ju hållit på i tjugo år och gjort mycket bra. Vidare är
ett mål att nya företag ska startas i området, däribland
att hjälpa nyanlända till sysselsättning i egna företag.
En riktigt intressant del är även att jobba framåt och se
vad vi kan jobba med i det här området på sikt. Vad
kommer efterfrågas i framtiden och hur kan vi använda

Kontaktuppgifter:
E-post: oskar.hederyd@luleanaringsliv.se
Mobil: 070 – 542 51 10

13

Tillväxtresan – full fart framåt med landsbygden

F

ör närvarande rullar utvecklingshjulen framåt med ordentlig
fart i Bodens kommun. Efterfrågan
från företagare att etablera sig är
mycket hög, det handlar framförallt om företag inom den elintensiva näringen. Bostadsprojekten i
centrala Boden har bra framdrift
och med stor sannolikhet kommer
flera byggkranar att synas under
2018 och 2019. Vid Boden Business
Park är utvecklingen stark; hög
efterfrågan från företagare att hyra
in sig, många konferenser och möten, utbildning i indie-spel och
Filmpool Nord med sina filmproduktioner kommer att öka beläggningen på anläggningen ytterligare.
Arbetet med att implementera
kommunens tillväxtprogram är i
full gång, vilket i korta drag innebär att vi från kommunens sida
kommer att arbeta tillsammans
med de företagare i kommunen
som vill vara med och växa – att
helt enkelt vilja vara med på resan
där vi vidgar våra gränser utanför

Bodens geografi. Det finns två delar i tillväxtprogrammet som i mina
ögon har särskild bäring mot landsbygden. Vi lyfter fram balansen
mellan stad och land som en viktig
förutsättning för tillväxt. Hela Bodens kommun måste ges förutsättningar att utvecklas, vilket innebär
att offentlig service behöver finnas
på landsbygden. Om offentlig service i form av kommunala tjänster
och hälso- och sjukvård finns på
landsbygden, ökar sannolikheten
att kommersiella aktörer också
väljer att etablera sig. Boden kommuns satsning på så kallade servicepunkter i Gunnarsbyn och Harads är tydliga exempel på kommunens ambitioner om att få hela
Bodens kommun att leva och utvecklas. Nästa by där detta koncept skulle kunna införas är Unbyn.
Vidare pågår ett projekt om att
analysera möjligheterna till mobila
bostäder på landsbygden. Syftet är
att öka möjligheterna för finansiering av bostadsbyggande. Projektet
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är ett samarbete mellan Råek,
EDEK, Unbyn och Bodens kommun.
Andra viktiga områden för att
stärka
landsbygdsutvecklingen,
men också något som stärker Bodens kommun som helhet, är dels
att besöksnäringen ges bra förutsättningar att växa, alltifrån hur vi
ser på markanvändning till närvaro
av offentlig service, dels att vi ger
de areella näringarna möjligheter
att växa, bland annat genom att vi
ökar vår konsumtion av lokala livsmedel – något som inte minst gäller hur Bodens kommun styr våra
upphandlingar.
Tillväxthälsningar från Mats Berg,
kommunchef

V

Laxfiskesäsongen 2017

i har sammanställt årets statistik. Hur mycket fisk
vandrade förbi Gunnarsbyn? Hur många laxar fångades? Andelen Catch & Release? Fiskekort- och gälplombförsäljningen, hur gick den? Numer är vi stolta
över att kunna presentera svar på ovanstående frågor.
Svaren är inte den absoluta sanningen, det vet vi. Alla
redovisar inte sina fångster. Alla köper inte fiskekort.
Några till och med använder ”Rutigspinnare”. De värsta
av denna avarten säljer dessutom sin fångst. Det kommer aldrig med i någon statistik. Hur omfattande är då
detta? Det är i dagsläget omöjligt att svara på, men vi
vet att det förekommer. Tråkigt är det också att vissa
som fiskar med schyssta metoder ger fan i att rapportera. Älven är lång, cirka tjugoen mil, bitvis oländig och
därmed svårbevakad. Därför vädjar vi till de som bor
vid eller färdas längs älven att hjälpa till. Hjälp oss att
rädda värdefull lekfisk kvar i älven. Hjälp oss att skydda
den unika Råneälvslaxen. Hjälp oss att skapa förutsättningar för fisketurism och aktiviteter kopplat till detta i
älvdalen.

presenterats och har diskuterats på sociala medier. En
av de mer kända är kopplad till Tiaminbrist, eller M-74,
hos laxarna. Om det stämmer så är det en mycket oroande utveckling. De flesta laxälvarna uppvisar minskad
uppvandring i år, med onormala förekomster av sjuk
och död fisk. Om någon har sett sjuk eller död fisk i
Råneälven så vill vi veta det. Om eller kanske när det
kommer dokumenterad bevisning runt laxdödens orsaker med åtföljande aktiviteter så kommer vi självklart
att ta hänsyn till det. Under tiden så rekommenderar vi
Catch & Release. En levande lax kan bidra vid leken. En
avlivad kan det inte.

Foto: Palle Andersson

Tillsynsarbetet, ett något krångligt ord för kontroll av
att våra regler efterlevs, kommer att prioriteras kommande år. Vi vet vart delar av ”Rutigspinnarfisket” bedrivs, men inte när. Information och dialog är nyckelord i
ett framgångsrikt arbete. Hur du som läser detta kan
komma i kontakt med oss framgår i slutet av artikeln.
Degerselsbygdens Samfällighetsförening har alltsedan
2010 legat i framkant och varit drivande i arbetet med
att förändra den svenska laxpolitiken. Valvträsk var
platsen för ett historiskt möte i oktober 2010. Då startades det som skulle bli Östersjölaxälvar i Samverkan.
Jag tror att detta blev droppen som fick bägaren att
rinna över. Efter decennier av resultatlös kamp för en
rättvisare fördelning av laxresursen så började det gå
vår väg. 2012 är ett viktigt årtal för oss som arbetar
med fiskevård. Då togs de första stegen mot en modern laxförvaltning när Havs- och Vattenmyndigheten
införde kvoter samt rapporteringsplikt för Yrkesfisket.
Kvoter som fiskades upp inom några veckors fiske.
Detta märktes omedelbart i markant ökade uppvandringssiffror. Tyvärr så har de senaste två åren innehållit
rapporter om laxdöd. Detta måste tas på största allvar.
Vad beror det på? Svaret på den frågan har vi inte i
dagsläget. Vår statistik saknar med andra ord viktiga
delar. Den innehåller inga uppgifter om laxdöden. Ansvariga myndigheter är medvetna om läget och forskning och utredningar pågår. Teorier om orsakerna har

Statistiken kommer vi att presentera i samband med
höstens öppna möte. Då är alla intresserade välkomna,
se kommande annonser. Det jag redan nu vill passa på
att resonera om är ett otyg som vi uppmärksammat.
Statistiken kommer därför inte att ge en rättvisande
bild. Varje gälplomb ska rapporteras. Om man fiskar
Catch & Release så innebär det att det kan vara flera
laxar på samma plomb. Vi vet att vissa fiskare inte rapporterar korrekt. De har fått flera fiskar, men inte rapporterat alla. Kanske ingen alls. Motivet för detta kan
man bara spekulera i. Konsekvenserna kan bli desto
allvarligare. Otillförlitlig statistik, som kan påverka älvdalens status samt politiska beslut. Vi kommer att vidtaga åtgärder med anledning av detta. Jag vill också
passa på att vädja till de som tillhör ”felrapporterarna”
att sluta med det.
Urban Sandberg
Ordförande Degerselsbygdens Samfällighetsförening.
Kontakt:
info@ranealven.se
070-666 31 55, 070-333 53 16
Se mer på www.ranealven.se
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Unik gårdsbutik i Ängesträsk

rma Laitila som driver Irka’s
Tennsmycken, är född i Uleåborg
och kom till Sverige och Luleå
1985. Eftersom hon inte kunde
språket började hon läsa svenska
för invandrare på AMU-center och
tog samtidigt examen i möbelsnickeri. Hon flyttade till Råneå
och fick jobb som maskinsnickare
på fönsterfabriken i Råneå, där
hon arbetade i tretton år.
När hon efter en tid drabbades av
muskelsjukdom blev hon tvungen
att sluta. Under ett års tid var hon
riktigt dålig men återhämtade sig
och för att klara vardagen så bestämde hon sig för att skola om sig
till ett lättare arbete. Via ABF deltog Irma i en studiecirkel i tennbroderi som hon tyckte var mycket
rolig och det blev startskottet för
en hobbyverksamhet. Hantverk har
hon i blodet då hennes farfar var
skräddare.

Hon började sälja sina alster i liten
skala på marknader och insåg
snabbt att det fanns en stor efterfrågan på tennbroderier. 2006 tog
hon steget och startade eget företag, Irka’s Tennsmycken. Av Länsstyrelsen fick hon landsbygdsstöd
som bekostade 50% av uppstarten.
Hon anlitade en firma som hjälpte
henne starta upp en hemsida så att
hon kunde arbeta hemifrån och
hon köpte dator, skrivare och en
kamera för att kunna publicera
sina tennbroderier på hemsidan.

Sedan 2000 bor Irma i Norra Norrgren i Ängesträsk sydöst om Niemisel. Här bor hon tillsammans med
Kaij som arbetar som markare
men är utbildad skomakare. Han
tillverkar och reparerar skoterdynor, handskar, vapenremmar med
mera.

I gårdsbutiken har Irma fortsatt att
sälja material för smyckestillverkning och hennes utbud är imponerande. Här finns en mycket stor
variation av olika pärlor och
skinnarmband för tillverkning av
tennarmband i 150 olika skinnfärger.

När Irma stod och sålde på marknader och mässor fick hon ofta
förfrågningar av människor som
ville lära sig tennbroderi och köpa
material av henne till att tillverka
egna smycken. Då föddes idén att
starta butik i Boden. Där kunde
hon sälja material och hålla smyckeskurser.
-Att lära ut är roligt, säger Irma och
menar att det är viktigt att hantverket lever vidare.
Irmas specialitet är exklusiva tennsmycken med silverkulor, Swarovskikristaller och renhornsgravyr. Hon tillverkar personliga
smycken enligt kundernas önskemål.

Det visade sig dock att Boden är
för litet för att butiken skulle bära
sig och Irma bestämde sig för flytta
butiken hem till Norra Norrgren för
att samtidigt kunna administrera
en webbutik. Sagt och gjort, hon
och Kaij byggde en butik på gården, där de även har gemensam
verkstad. Här förvarar hon allt
skinn som hon skär för hand till
smala remsor.

Namnet Irka är en förkortning av
hennes namn Irma och hennes
makes namn Kaij. Anledningen till
att hon inte heter Irma’s är för att
namnet inte godkändes då en snarlik variant redan var tagen. Hon
tycker dock mycket om sitt företagsnamn och eftersom flera kunder tror att hon heter Irka så funderar hon på att byta sitt personnamn till det.

Hon är återförsäljare av silversmycken från Jokkmokks Tenn.
Irma är även återförsäljare av
tenntråd och renhornsknappar
som tillverkas i Sörbyn av tenntrådsföretaget Pewter of Sweden.
- Vi samarbetar bra och konkurrensen ser jag som enbart positiv, ler
Irma.
Utöver
tennsmyckestillverkning
arbetar Irma även med följande
hushållsnära tjänster: barnpassning, kläd- & textilvård, personlig
hjälp & omsorg samt städ & rengöringsarbeten.
- Jag har världens bästa öppettider,
skrattar Irma. Ring bara före och
kolla så att jag är hemma!
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Nybildad kultur- och konstförening i bygden
Kulturföreningen Skogslandet Råneälvdal är en alldeles nystartad kulturoch konstförening och har som ändamål att uppmuntra och stimulera till
olika kulturformer såsom exempelvis konst, konsthantverk, musik m.m.
Föreningen ser sin verksamhet som ett komplement till de olika kulturevenemang som anordnas av andra föreningar, bl.a Gunnarsbyns Folkets Hus.
Kultur är vad vi gör det till och mycket kan vi göra själva hemma. Inför
1:a advent så uppmanas alla i bygden att skapa en ljuslykta av is att
smycka längs byavägarna. Medlemmarna själva är de som utövar de
olika kultur- och konstaktiviteterna, exempelvis kursverksamheter av olika
slag. I februari/mars kommer en kurs i snöskulptur i Sörbyn att arrangeras.
Kontaktuppgifter för att bli medlem
Telefon: 070 318 05 45 - Epost: anna-karin@givecompetence.se

Styrelsen som valdes på bildandemötet i
november består av: Anna-Karin Andersson, Cicci Andersson, Hannah Levy, Hans
Ericsson, Kerstin Sofia Andersson, Zara
Hallman, Eva Lundborg

Kottarnas revy 2018

Välkommen på Älvskolans Luciafirande
Onsdag 13 december kl. 12.00 i Gunnarsbyns kyrka

”Minnenas kavalkad”

Efteråt erbjuds risgrynsgröt i församlingshemmet
På Älvskolan serveras fika mellan 13-14.30 (kontanter gäller)

Premiär 27 januari
Speldagar:
27/1, 3/2, 10/2, 11/2, 17/2, 18/2, 24/2

Folkets Hus Bjurå

Boka din biljett NU!
www.kottarna.com

JH Skogsvård & Trädfällning
Behöver du hjälp med att ta bort träd
som kräver precisionsfällning?
Hör av dig så fixar vi det!
Innehar F-skatt, ansvarsförsäkring
och motorsågsbehörighet

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

Tennbroderi - Smyckeskurser
Slöjdmaterialförsäljning främst för smyckestillverkning

RUT-avdrag 50% på arbetskostnaden
för villa- och stugägare
Verksam i hela Norrbotten

jhskogsvard@outlook.com
070 - 315 87 89

Välkommen
till vår unika
gårdsbutik!
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Måndag - Fredag: 9.30 - 18.00
Lördag:
9.30 - 14.00
Hemsida: gunnarsbylanthandel.se
Telefon: 0924 - 210 10

Nu laddar vi inför julen!
Vi fyller på med mat för det traditionella julbordet men
även med ingredienser för spännande varianter.

Julafton
Juldagen
Annandagen
Nyårsafton
Nyårsdagen
Trettondagsafton
Trettondan

Öppet på
Annandan
10-13
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stängt
stängt
10.00 - 13.00
stängt
stängt
9.30 - 18.00
stängt

Vi ordnar resan

Fordonsservice

- vänd dig till oss med förtroende!

Rickard Lidberg
Överstbyn

0921 - 150 60

Måndag - torsdag 7-16, fredag 7-14
Lunchstängt 11-12

info@bergdahlsbuss.se

070 526 43 26

Råneå Busstrafik AB

God Jul & Gott Nytt år önskar
Hillevi med personal!

Hos oss kan du hitta en del av
julens alla läckerheter såsom
skinkor, julsylta, sill m.m.

Stängt alla röda dagar

Telefon 0924 - 200 23
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Mån-tors
Fredag
Lördag
Söndag

10-18
10-19
10-14
stängt

Niemisels
Intresseförening

JULAUKTION
Överstbyns Byagård
Onsdag 27 december
Kl. 18.00
Sång & musik
Servering
Auktion med hantverk
Lotterier

God jul &
Gott Nytt År!

Niemisels
Bygdegårdsförening

Kontakt:
070 519 98 51

Vi hyr ut bygdegården och
bagarstugan

.

Välkommen till vårt gym!
Medlemskap i NAIK krävs:
Enskild 100kr, Familj 200kr
Bg 175-1288 - Swish 123 040 11 74
Har en förälder löst gymkort så
tränar ungdom upp till 18 år gratis.
Annars halva priset upp till 18 år.
Henrik Norberg 070 662 48 55
Oskar Niemi 072 206 81 82

Alla typer av arrangemang
upp till 50 personer

Välkomna!

Niemisels AIK

Gymavgifter:
Engångskort
Månadskort
3-månaderskort
Halvårskort
Helårskort

Info: 070-362 02 17

Gunnarsbyns SK

Vedaklubben

Vi önskar
alla medlemmar
en god jul
&
ett gott nytt år!

Skoter & Fiske
God Jul & Gott Nytt År!
Info: Tommy Ekh
0924 - 212 16

Bokning 070 312 60 55

Vi finns på facebook!

50:200:500:800:1200:-

Bjurådalens
Bygdegård i Forsnäs
Julotta kl. 9 bygdegården
därefter julottegröt
Januari 2018
Älgköttsoppa
Februari 2018
Fettisdag: Bruna bönor m. fläsk

Årsmöte
onsdag 21 februari kl. 18.30
Vid frågor: Sibylla 070 341 38 50
Hyra bygdegård/bagarstuga:
Monica 070 651 50 08

Torsdag En annorlunda jul
Bo Selinder
14/12
&
kl. 19
ACCJA

Torsdag 21/12:
Lucköppning kl. 18.00

Hantverkarnas Träffpunkt
i Niemisel
Lucköppning

Lucköppning
Söndag 3/12 kl. 15.00

God Jul & Gott Nytt År!

Kortfilmsfestival kl. 19.00

www.sorbyn-sundsnas.se

070-211 00 45

PRO Gunnarsbyn
Bli medlem - Ditt stöd är viktigt!

Kom med på våra
medlemsträffar
studiecirklar
resor m.m.

God Jul &
Gott Nytt År!
Ring för information:
Leif Blomkvist 070 670 64 55
Britt-Marie Blomqvist 070 551 93 49

ons
tors
fre
lör
ons
tors
fre
lör

Uthyrning av lokal & tvättmaskin

Vi bjuder på
glögg & pepparkakor
Följ oss på facebook!

Måndag 4/12 kl. 17.00
Julöppettider:

Lantmuseum, loppis,
cafékvällar, cirkelstudier

13/12:
14/12:
15/12:
16/12:
20/12:
21/12:
22/12:
23/12:

15-18
15-18
15-18
11-14
15-18
15-18
15-18
11-14

God Jul & Gott Nytt År!

tfn 070 - 660 11 47

Kontakt 076 130 85 23
Vi finns på facebook

PRO Niemisel

Niemisels
Fiskevårdsförening

Julbord för medlemmar:

önskar

Fredag 8 december kl. 15.00

God Jul
&
Gott Nytt år!

Lättgympa
Start 22 januari

Målarcirkel
Fortsätter i januari

Sörbyns IF
Vill Du stödja SIF?
Betala medlemskap till
bankgiro: 5879 - 6251
eller swish: 123 627 92 10
enskild 100kr / familj 200kr
Skriv fullständiga namn

Kontakt:
Dan Zakrisson 072 241 85 94
Erik Hansson 070 606 17 96
Följ vår grupp
på facebook!

Gunnarsbyns
Byaförening

God Jul
&
Gott Nytt År!

God Jul &
Gott Nytt År!
Kom med i vår förening!

Info: Lennart Nilsson
070-362 02 17

Info: Ingrid Skogqvist
0924-202 24
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Info & bokning 0924 - 211 97

