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Knacka på och kolla läget

J

ag pendlar 6,3 mil till Boden
varje dag. Och 6,3 mil hem. Inledningsvis var jag glad över den tidsskillnad som tjugo kilometer
mindre körsträcka varje dag faktiskt innebar. Det har efter sex månaders hupp-i-gupp-färd förbytts
till eländes elände. Hur dålig kan
en väg egentligen få vara innan
den stängs? Finns det någon ”vägfond” där vi kan få ersättning för
däck och andra bilskador? Eller
helt enkelt kompensation för frånvaro av komfort. Jag pendlar väg
356, som de flesta av er redan räknat ut. ”Som polska landsbygden
på 50-talet” associerade min
sambo häromdagen. Jag tycker det
är riktigt orättvist, mot den polska
landsbygden alltså. Nu längtar vi
efter snö och plogbil som förmildrar bilfärden.
Snart är det jul hörnini. Hur känns
det? Förväntan eller skräckblandad
förtjusning? Stress eller likgiltighet? Jag har ett märkvärdigt lugnt
och harmoniskt förhållande till
julhelgen, ser den först och främst
som en helg med möjlighet till vila
och återhämtning. Den känslan har
jag erövrat tack vare mina föräldrar som aldrig krävt närvaro eller
traditioner annat än de man trivs
med. Jag har så gott jag kan försökt

överföra det förhållningssättet till
mina barn, sambo och hans vuxna
barn. Julen är vad vi gör den till
och tryter krafterna, ja då lägger vi
energin på att vila. Pyjamasbyxor
mitt på dagen är absolut okej hos
oss.
Det här lediga förhållningssättet till
julhelgen resulterar i att vi det här
året firar den på egen hand. Inga
barn eller barnbarn i huset. Jag hör
många som beklagar och tycker lite
synd om oss. Men så blir det ju när
familjen fostrats till att tänka självständigt om julhelgen. ”Kom om
och när ni vill” betyder inte att vi
inte bryr oss om varandra. Hu så
hemskt att ha pliktskyldigt närvarande familj runt julbordet. De
unga vuxna barnen bor söderut
och har många andra sociala trådar
och nätverk som drar. Julen 2018
får vi roa oss själva och dela julbord med mina föräldrar.
Jag minns när jag som nyskild och
ensamstående för drygt 20 år sedan firade jul med goda vänner i
Göteborg. Vi åt allt utom julmat.
Det är ett fint minne. Eller när jag
valde att tillbringa julafton på egen
hand i min lägenhet på Söder i
Stockholm. Jag hade mentalt förberett mig på att slå på tv:n klockan tre och gråta en skvätt framför

Kalle Anka och tycka lite synd om
mig själv. Istället började jag sy nya
gardiner till köket och glömde bort
alltihop.
Det finns en viktig skillnad i allt det
jag beskriver och berättar; självvald
ensamhet är något helt annat än
den påtvingade varianten. Jag vill
tro att vi som bor lite glesare är
bättre på att identifiera de som
tillbringar julhelgen utan sällskap
och inte har något annat val. I storstäderna kan jag lova att det händer hela tiden. Här på landsbygden
ser och vet vi i vilka hus det bor
folk. Därför är min uppmaning – så
självklar som julkorvsspad – att
knacka på, bjud in dig på en kopp
kaffe och kolla läget i juletid. Svårare än så behöver det inte vara.

Susann Jonsson, till vardags vd för
Boden Event, när hon inte är julledig.

Älvskolan uppträder med Luciatåg
Torsdag 13 december kl. 12.00 i Gunnarsbyns kyrka
Efteråt säljer eleverna fika i församlingshemmet.
Risgrynsgröt serveras före Luciatåget, från kl. 11.00.
Välkommen till en trevlig samvaro!

Påverka tidningens innehåll

Lösgöra hus

Mejla in bilder och texter till justnu@raek.nu

Flera familjer är intresserade av boende!

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

Låt oss hjälpas åt att få kontakt med
fastighetsägarna av de hus som ingen bor i

Av utrymmesskäl förbehåller redaktionen sig rätten
att redigera insänt material

Har du tips om försäljning eller uthyrning av hus?
Vet Du någon som vill köpa eller hyra? Kontakta Råek!

Utgiven av: Råek (Råne älvdals

Redaktör:

rådet i Gunnarsbyns församling
ek. förening)

Lisa Brusewitz, justnu@raek.nu

Adress:

Hallonvägen 15
961 97 Gunnarsbyn

Telefon: 0924 213 59
Hemsida: www.raek.nu

Ansvarig utgivare:

Jenny Engström, jenny@raek.nu
Tryck: Luleå Grafiska AB
Upplaga: 1100 ex.
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Utgivningsplan: 4 gånger/år
(vår, sommar, höst, vinter)
Delas ut till boende i byarna kring
Gunnarsbyn och Niemisel och skickas
till övriga medlemmar i Råek. Finns
även på Gunnarsby Lanthandel, Niemisels Livs och Råneå Medborgarkontor.

Nästa manusstopp: 4 februari 2019

Servicepunkten

Gunnarsbyns secondhand

Återvinningscentralen

mån-tors
fredag

måndag
torsdag

måndag
torsdag

09.00-15.00
09.00-12.00

15.00-18.00
13.00-16.00

10.00-19.00
07.00-16.00

Om du vill skänka grejer när
butiken är stängd kan du lämna
utanför eller inne på Råek.

Du som bor i Råne älvdal eller är medlem i Råek men inte får denna tidning utdelad - hör av Dig!

Skötsel av stugor och rastplatser i Bodens kommun

I

somras genomförde Bodens kommun en upphandling angående driftentreprenaden för kommunens alla
stugor och rastplatser i Råne älvdal.
Råek som den enda anbudsgivaren
har under hösten inlett arbetet med
stugorna tillsammans med kommunen. I uppdraget ingår att utföra
tillsyn, enklare underhåll samt att
informera gäster om tillgänglighet.

Stugorna består av timringar med
kaminer som värmekälla. De mindre
anläggningarna har 3-4 sovplatser
och den större Spiken/Furudal rymmer upp till 17 sovande gäster och
är komplett utrustad med vedhus,
bastu, kök, vattenbrunn och matkällare. Rastplatserna består av parkeringar med torrdass och vindskydd
eller grillplatser.

Anläggningarna som ingår i uppdraget är Lustigkulle, Lillåholm, Lillåudden, Spiken och Lill-Spiken som alla
är uppförda under Råneälvdalsprojektet på 90-talet. Ingår gör även
de äldre rastplatserna mellan Klingersel och Mårdsel, samt vid Lassbyforsen och Korpforsen.

Stugorna och rastplatserna är i behov av upprustning och åtgärder
kommer att ske löpande framöver.
En del akuta åtgärder är gjorda redan i höst, exempelvis taken på bastun och huset i Spiken/Furudal.
Förhoppningen är att öka användning av anläggningarna genom för-

Perfekt för flyttlasset
eller förrådsrensningen!
300 kr/1-6 tim
500 kr/dygn
700 kr/helg (fre-sön)
1500 kr/vecka

Alla rastplatser och stugor, förutom
Spiken och Lillåudden, är denna
säsong öppna för allmänheten och
fria att använda. Spiken och Lillåudden bokar du enkelt genom att kontakta Råek.

Stugan i Lillåholm, 3-bäddar. På anläggningen finns även ett vedhus och torrdass.

Råek kör hem
dina matvaror

Uthyrning av släp

Pris:

bättrad skyltning och informationsmaterial, vilket kommer ske under
2019.







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.
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Välkomna och grattis!

Ann-Catrin Högling har
flyttat till Överstbyn.

Till Överstbyn har även Katie Watson och
Jonny Cooper flyttat, med sonen Jolan 1 år.

Sabina Tokalic och Pier Åkerström i Överstbyn har fått en dotter som heter Matilda.

Nybyggd skoterkoja vid Vedatjärn

Å r 1979 bildades en skoterklubb i Gunnarsbyn som

rar, grillar hamburgare, pimplar och tävlar. Skoterns
Dag är känt för sina fina prisbord och de som var med
förr berättar att det även erbjöds skoterslalom i både
damklass och herrklass som lockade med fina pokaler.

en bisektion till Gunnarsbyns Sportklubb. Till skänks
fick sportklubben en timrad lada att nyttja som skoterkoja och den timrades ihop på plats vid Vedatjärn, strax
norr om Gunnarsbyn. Där uppfördes även en vedbod
och ved skänktes av SCA.

Skoterkojan har hållits öppen för skoteråkare som velat
värma sig vid kaminen och njuta av tjärnens skönhet.
Våren 2017 brann dock den ursprungliga stugan olyckligtvis ned. Det blev ett försäkringsärende och efter
många turer så har en ny ståtlig stuga byggts. En invigning av den kommer att hållas någon under säsongen.

Skotersektionen blev sedan självständig med namnet
Vedaklubben. GSK innehar fortfarande arrende för tjärnen medan Vedaklubben förvaltar skoterkojan och
planterar fisk två gånger per år.
Vid Vedatjärn har det under årens lopp anordnats skoterträffar, bland annat det populära evenemanget Skoterns Dag. Då samlas skoterintresserade med sina skot-

Vintertid tar man sig enkelt till Vedatjärn via sladdade
leder från Malmens väg. Därifrån kan man sedan ta sig
vidare mot Niemisel och Forsträskhed via en anknytningsslinga. Sommartid kan man ta sig till Vedatjärn
med bil genom att köra mot Norriån/Vouddas och ta av
vid skylt i Rörån.
Vedaklubbens styrelse hälsar att fiskepremiären är satt
till lördagen 23 februari och eventuellt anordnas Skoterns Dag i mars.
Styrelsen består av: Michael Eriksson, Pier Åkerström,
Peter Öquist, Roger Engman, Tommy Ekh, Thomas Degerman, Patrik Jonsson och Tina Eriksson.

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.

En kulturgärning
för
framtiden!

Texter och bilder från gamla övre Råneå socken efterfrågas!
E-post: info@raan.nu
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Telefon: 070 - 311 19 53

G

Ny diakon i Gunnarsbyns församling

unnarsbyns församling har fått förstärkning i egenskap av Lena
Sandling som sedan den 1 oktober arbetar 60 % som diakon.
Lena är uppvuxen i Porsi utanför Voullerim. Hon diakonvigdes redan
1980 och har arbetat i olika församlingar i Norrbotten. Nu senast har
hon dock varit några år på västkusten nära Göteborg och arbetat i en
landsortsförsamling. Längtan efter Norrbotten har fått henne att flytta
tillbaka norrut och numera bor hon i Råneå.
Lena kommer att göra hembesök, leda en del gudstjänster samt leda
olika grupper. Lena hälsar: ”I denna bygd finns så mycket av ideella
krafter och det blir roligt att få knyta kontakter med många av er. Jag
hoppas få bli till glädje och nytta och få förmedla Guds rika välsignelse
och kärlek.”
Lena har sitt arbetsrum på pastorsexpeditionen i Gunnarsbyn och nås
på telefon 070 226 55 41.

Bokcirkel för kvinnor

Mat för män

Start måndag 7 januari kl. 14-16

Start onsdag 16 januari
kl. 15-17

Vi träffas varannan vecka och möts i våra hem
för att prata om samma bok vi läst.

Församlingshemmet
i Gunnarsbyn

Välkommen att vara med!
Anmälan senast 21 december till
Lena Sandling diakon
0924 52773 eller sms 070 226 5541

Välkomna
gamla och nya!
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Lundborgs Rör - ett familjeföretag sedan 1930-talet

ur skulle byborna i Råne älvdal
klara sig utan rörmokare Kalle
Lundborg? Så gott som all sin
vakna tid är Kalle redo att rycka ut
om någons rör sprungit läck.
Många är de hushåll i området
som Kalle har hjälpt.
Kalle bor i Överstbyn, i föräldrahemmet där han föddes och växte
upp som näst yngst bland sex syskon. Kalles pappa Linus Lundborg
är också född i Överstbyn och
mamma Elsa, född Vikström, kom
från Sörbyn. Kalles farfar härstammar söderifrån och flyttade till
Norrbotten när han fick jobb hos
ett skogsbolag.
Kalles pappa Linus körde taxi och
utökade verksamheten med att
starta rörmokerifirman Lundborgs
Rör. När Kalle var tillräckligt gammal för att köra bil, övertog han
taxirörelsen och körde taxi i många

år. Storebror Stig gick yrkesskola i
rörmokeri och tog över rörfirman i
samband med att Linus drabbades
av hjärnblödning och inte återhämtade sig. Kalle började även han
med rörmokeri och arbetade parallellt med bror Stig, samtidigt som
han fortsatte att köra taxi. Under
60-talet skaffade han sig en lägenhet i Boden för att där fanns mycket jobb. Under en danskväll i Folkets Hus träffade han Margareta
och tillsammans flyttade de in i
huset i Överstbyn. Där har de fostrat två söner, Johan och KarlGustav.
På 1980-talet övertog Kalle familjeföretaget från brodern Stig. Det
fanns gott om jobb och Lundborgs
Rör hade flera anställda. Även taxikörningarna var många, i och med
färdtjänsten, och Kalle hade anställda chaufförer. Efter flera år
med både rörmokeri och taxi så

avvecklades taxitjänsten och Kalle
ägnar sig numera endast åt Lundborgs Rör.
I februari 2018 fyllde Kalle 80 år
och är fortfarande lika aktiv i sin
rörfirma. Sedan några år får han
hjälp av sonen Karl-Gustav som
arbetar tillsammans med honom.
Kalle känner sig pigg, har bytt kärl i
hjärtat och är i toppform enligt
honom själv. Firman, den fortsätter
han med tills han är minst nittio.

Kalle Lundborg har servat Råne
älvdalsbygden med rörmokeri i
mer än 60 år.

Gunnarsbyns förskola
Utomhusvistelse är en viktig del i
verksamheten. Till vänster ses en
del av barngruppen på promenad
tillsammans med pedagog Marianne Älgamo. Till höger ses
Amanda och Emma måla på förskolegården.

B

Niemisels bygdeutvecklingsplan – från ord till handling

ygdeutvecklingsplanen
för
Niemisel med närliggande byar
lyfter bland annat fram bygdens
styrkor, framtida utvecklingsmöjligheter samt en aktivitetsplan.
Bygdeutvecklingsplanen är även
tänkt att fungera som ett underlag
i dialog med Luleå kommun i olika
frågor som rör Niemiselsområdets
utveckling. I oktober var det dags
att stämma av aktivitetsplanen för
2018 som sammanställdes hösten
2017. Man konstaterade att det
mesta som bygdens föreningar
hade åtagit sig var genomförda
medan några av Luleå kommuns
åtaganden inte genomförts. Här är
några exempel på prioriterade och
genomförda aktiviteter.



En informationsfolder har tagits
fram: Välkommen till Niemisel
med närliggande byar, som
bland annat visar bygdens olika
utflyktsmål samt evenemang
att ta del av.



Det gamla nedslitna omklädningsrummet i Kärrhuset är
rivet och bortforslat.



Elljusspåret i Niemisel har rustats upp.

Bygdeutvecklingsplanen
visar
också på årligen återkommer aktiviteter som exempelvis Niemiselsdagen, Kottarnas revy, tårtcafé,
mat och hantverksmässa, underhåll av skoterleder, mm.
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Viktig miljöfråga förefaller ointressant på myndighetsnivå

egerselsbygdens
Samfällighetsförening bjöd in Professor
Lennart Balk från Stockholms Universitet för föreläsa i Gunnarsbyns
Folkets Hus om Tiaminbristen i det
ekologiska
systemet.
Tiamin
(Vitamin B1) är ett livsnödvändigt
ämne som finns i för liten omfattning eller rent av saknas i vår natur. De studier som Balk och hans
team har presenterat bekräftas av
andra forskarteam och har publicerats i den vetenskapliga tidskriften
PNAS.1 I artikeln citeras professor
Balk: “We found that thiamine
deficiency is much more widespread and severe than previously
thought”. Det betyder ungefär: Vi
fann att Tiaminbristen är mycket
mer spridd och allvarligare än vi
tidigare trott.

och Mellansverige. Ejdrar och fiskar i Östersjön. I Nordamerika saknas älgen i flera delstater. Detta är
endast ett axplock ur en näst intill
fasansfull verklighet. Kan detta
innebära slutet för många arter?
Ligger det bakom den nu pågående
minskningen av arter i våra ekosystem?

Professor Lennart Balk från
Stockholms Universitet föreläste i
Folkets Hus i Gunnarsbyn om
bristen på Tiamin i ekosystemen.

I nuläget saknas resurser för att
Balk och hans forskningsteam ska
kunna slutföra sitt arbete. Det vill
säga att det behövs pengar. Hittills
har finansieringen skett med privata sponsorer. Det handlar om
ungefär 30 miljoner kronor. För att
knyta ihop säcken saknas det
fortfarande någonstans i den storleksordningen. Jag kan tycka att
dessa medel borde kunna satsas
från aktuella myndigheter. Det
handlar naturligtvis om prioriteringar. Inte kan det väl bero på
kompetensbrist? För min del för-

Tiaminbristen drabbar fiskevårdens Formel 1, laxen. Professor
Balk hade självklart med detta faktum i sitt anförande. Trots att vi
styrelsen kände till en del innan så
tror jag att många av oss var rejält
tagna efteråt. Det drabbar ALLA
djur och det drabbar växter. Bilder
på drabbade älgar, ejdrar och fiskar skakade om. Älgar i Blekinge

Massor av frågor snurrar runt. Vad
är det som stör Tiaminet i ekosystemen? Hur kan vi bidra till att det
kan åtgärdas? Går det att göra något åt det? Det vi absolut måste
och dessutom enkelt kan göra är
att skapa en medvetenhet. Kunskap hos allmänhet, media och
beslutsfattare. Diskussioner på
arbetsplatser, vid middagsbordet
samt sociala medier.
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står jag då inte hur man kan prioritera bort den här frågan. SVA,
Länsstyrelser, Havs- och vattenmyndigheten för att nämna några
aktuella myndigheter som inte
verkar tycka att detta är värt mödan. Eller vad det kan vara som
utgör ett hinder för att ta tag i frågan. Omfördelning från restaureringsprojekt skulle kunna vara ett
gångbart alternativ. Utan fisk behöver vi ju inte några nya lekbottnar.
Vi som deltog på mötet i Gunnarsbyn undrar vad som händer nu? Är
det inte dags att agera? Forskarna
har klarlagt att Tiaminet saknas i
ekosystemet. Frågan varför är
hittills inte besvarad. På en direkt
fråga svarade Professor Balk att
det finns hypoteser om orsaken.
Forskningsteamet vill inte offentliggöra dessa förrän forskningsstudierna är kompletta. Det känns
som att det är angeläget. Vi från
Degerselsbygdens Samfällighetsförening uppmanar därför berörda
myndigheter att agera. I dagsläget
satsas myndighetsresurser på synbarligen sekundäreffekter när det
gäller laxen. Såsom svampinfektioner. Släpp eventuell prestige!
Låt verkligheten utgöra underlag
för den fortsatta hanteringen! Det
gäller såväl lax- som artdöd.
Urban Sandberg
Ordförande DBSF
Kontakt: info@ranealven.se
Se mer på www.ranelven.se

1

News Feature: Deadly deficiency at
the heart of an environmental mystery,
Natasha Gilbert, PNAS October 16,
2018 115 (42) 10532-10536
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Älvskolan i Gunnarsbyn

en årliga Halloweenfesten på Älvskolan lockade även detta år många besökare. Arrangörer var 3-6:an och festdeltagarna fick ta del av spökfika, danstävling, maskeradtävling och läskiga spökrundor.
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Reflektion kring utvecklingen av lokalt företagande i Råneåområdet

ag blickar tillbaka på en händelserik höst. Företagsbesök, etableringsarbete, näringslivsträffar i högt
tempo gör jobbet som affärsutvecklare av Råneåområdet fantastiskt
roligt och inspirerande. Här är några
höjdpunkter:
I oktober arrangerades en näringslivslunch i Strömsundshemmet
några kilometer öster om Råneå.
Värd för lunchen var Handelsbanken
i Råneå som berättade om sin verksamhet. Workplace Luleå, ett integrationsprojekt
från
arbetsförmedlingen, visade vilka möjligheter
det finns för arbetsgivare att anställa nyanlända. Detta ledde konkret till att en arbetsgivare har anställt ny personal. Närmare 30 personer deltog på denna lunch; en bra
blandning av företagare och anställda i offentlig sektor gav en bra
mix och intressanta samtal. Stort
tack till alla som deltog.

Mats Selberg från Handelsbanken i Råneå

Nästa näringslivslunch blir tisdag 4
december på Melderstein Herrgård.
Ghost Competence som jobbar med
rekrytering kommer att vara värd
men jag håller lite till på vem mer
som deltar. Lunchen är till för alla
som är intresserade av entreprenörskap och utveckling, du behöver
alltså inte vara företagare. Håll utkik
på sidan ”Tillväxt och utveckling i
Råneåområdet” på Facebook. Det
kommer även affischeras på bland
annat OKQ8, ICA, COOP i Råneå och
affären i Niemisel.
När det gäller träffar för näringslivet
så ordnar Luleå Näringsliv AB frukost i Vetenskapens Hus sista fredagen i varje månad. Frukostarna arrangeras tillsammans med Företa-

garna och drygt 300 personer deltar
varje gång. På frukosten i oktober
var rubriken ”Attraktiva livsmiljöer”
och jag fick chansen att lyfta Råneåområdet. Jag berättade såklart
om föreningslivet, alla trevliga och
driftiga människor som bor här och
så pushade jag för outdoor begreppet. För mig är det solklart att detta
område är riktigt bra att bo och
verka i om man gillar uteliv som
jakt, fiske och friluftsliv (outdoor)
under alla årstider. Jag lyfte även
avståndet till Luleå. Min åsikt är att
det är bättre att kommunicera tid
än kilometer. Det går fort att nå
Luleå, Kalix eller Boden. Min känsla
är att många människor vill bo och
leva i en lugn landsbygdsmiljö men
samtidigt ha rimligt nära till stadens
utbud av nöje och handel. Jämför
gärna pendlingstiden från exempelvis Sunderbyn till SSAB med pendlingstiden från Råneå, Jämtön eller
Prästholm till Porsön, där många
attraktiva arbetsplatser just nu
växer fram. Jag har även deltagit i
företagsfrukost i Sörbyn, anordnat
av Råek. Som vanligt ett bra och
välbesökt evenemang.
En ny företagare som är duktig på
att förmedla en positiv bild av Råneområdet är Pontus Johansson.
Via sitt nystartade företag Råneå
River driver han Instagramkontot
@raneariver där han frekvent visar
aktuella bilder från hela området.
På knappt fyra månader har kontot
fått drygt 5000 följare. Bra jobbat
Pontus!
Odlingsprojektet av vitkål i Södra
Prästholm överraskade genom att
skörden på 0,5 hektar blev betydligt
större än förväntat. Efter visst slit
med försäljningen fick vi napp hos
en större grossist och det har bland
annat lett till att barnen på Råneskolan har serverats vitkål från Råne
älvdal. Det finns plats för fler odlare.
Exempelvis morötter odlas, som jag
förstått det, inte alls för försäljning i
Norrbotten. Här finns mycket att
göra för den som vill och kan.
Nyföretagarcentrum anordnade en
utbildning i Medborgarhuset för
den som vill starta nytt företag eller
redan driver företag. Några av de
som deltog och inspirerade var per10

sonal från banker, försäkringsbolag,
redovisningsbyråer samt Visit Luleå.
17 deltagare från hela området kom
till denna träff och extra kul var att
deras tänkta branscher var så divergerade.

Katarina Thingvall driver Melderstein
Herrgård norr om Råneå

Ett antal företagsbesök har genomförts under hösten. I förra veckan
var jag i Niemisel och där träffade
jag Hillevi Sandström på Niemisels
Livs och Sven-Olof Ek på Svets &
Alltjänst. Duktiga företagare! Det
som slår mig varje gång jag träffar
företagare på landsbygden är vilket
otroligt engagemang och driv samt
bredd de måste ha för att lyckas.
Affären i Niemisel är ju mycket mer
än en livsmedelsaffär med sina servicetjänster och Sven- Olof jobbar i
flera branscher där driften av Malmens väg är en viktig del. Jag har
även besökt Melderstein Herrgård,
där Katarina Thingvall nu tagit över
rodret.
Välkommen att ta kontakt med mig
om du funderar på att starta eget,
har nya idéer, vill utveckla din verksamhet eller vill att jag gör ett företagsbesök.

Oskar Hederyd är Affärsutvecklare på
Luleå Näringsliv AB och driver projektet ”Stad och land - utveckla lokalt
företagande i Råneåområdet”.

En ny framtid för Bodens kommun

F

örst av allt ett stort och ödmjukt tack till alla bodensare för
förtroendet! Tack också till alla er
som röstade i valet, oavsett vilket
parti ni valde att lägga er röst på.
Medborgarnas engagemang och
delaktighet behövs för att vi ska ha
en levande demokrati och för att
Boden ska vara en kommun som
hela tiden fortsätter att utvecklas.
Utfallet av höstens val innebar en
del förändringar, med en delvis ny
politisk majoritet bestående av
Socialdemokraterna, Sjukvårdspartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.
Tillsammans kallar vi vår majoritet
för Framtid Boden. Tre av de fyra
partierna fanns med i ledningen
även under förra mandatperioden,
så det blir en stabil kontinuitet i
politiken. Däremot är det flera nya
personer som tar plats och vi hoppas ni ska kunna märka en del fräscha tankar och arbetssätt.
Vi går in i en spännande och utmanande tid. Nästa år fyller vår fina
kommun 100 år. Bodens kommun
byggde inledningsvis på kyrkan,
järnvägsknutpunkten, fästningsanläggningarna och sjukvården. För
framtiden finns ett tillväxtprogram

Kenneth Backgård

med elintensiva näringar, kultur,
digitalisering, besöksnäring, hästnäring och miljöteknik som huvudområden. Och tillväxten ska självklart ske i hela kommunen, både i
byarna och i de centrala delarna.

het. Det gäller såväl för kultur, nöjen och idrott som för samtal. Möten mellan människor bygger samhörighet, trygghet och bidrar till
snabb integration av våra nya
svenskar.

Vi i Framtid Boden vill se en kommun som håller ihop, där vi har
både ett levande attraktivt centrum och levande byar. Ett av kommunens tydligaste mål är att vi ska
bli 30 000 bodensare senast år
2025. Många av kommunens medarbetare går i pension under de
närmaste åren. Det kommer alltså
att behövas en inflyttning till kommunen för att vi ska klara att erbjuda en trygg och säker välfärd.
Många av dessa inflyttande kommer att vara nya svenskar.

Ett hundraårsjubileum är förstås
ett tillfälle att fira och att se tillbaka. Men det är så mycket mer än
så. Vi tycker att hela Bodens kommun även ska se framåt! För oss är
jubiléet inte ett målsnöre, utan ett
steg på vägen vidare. Det är ett år
då vi med stolthet ska lyfta fram
vår fina kommun, visa upp den för
andra och välkomna alla som vill
bli en del av närhetslivet.

Bodens kommun, både centrum
och landsbygd, måste planera för
att växa. Det kommer att handla
om att bygga bostäder där människor vill bo. Det kommer att handla
om jobb. Men det kommer även
att handla om att bygga platser där
människor kan mötas. Därför vill vi
att offentliga platser ska utformas
med fokus på människors möten,
trygghet, inkludering och delaktig-

Catarina Ask

Johan Gröhn
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De närmaste åren kommer att
bjuda på både härliga och arbetsamma dagar. Vår övertygelse är
att de bästa dagarna fortfarande
ligger framför oss. Och vi i Framtid
Boden gläder oss åt att få jobba för
att utveckla hela Bodens kommun
tillsammans med alla bodensare!
Claes Nordmark
Kenneth Backgård
Johan Gröhn
Catarina Ask

Claes Nordmark

Välkommen
till vår unika
gårdsbutik!

Tennbroderi - Smyckeskurser
Slöjdmaterialförsäljning främst för smyckestillverkning

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.

Julafton
Nyårsafton
Trettondagsafton
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10-13
10-14
10-14

Mån-tors
Fredag
Lördag
Söndag

10-18
10-19
10-14
stängt

Telefon 0924 - 200 23

KOTTARNA firar 25 år
med en sprudlande jubileumsrevy
Premiär 26 januari 2019
Speldagar:

26/1, 2/2, 3/2, 9/2, 10/2, 16/2, 17/2, 23/2, 24/2, 2/3
Lördagar kl. 18 och söndagar kl. 16

Bokning och information:
www.kottarna.com
070 - 553 04 72

Måndag - fredag: 09.30 - 18.00
Lördag:
09.30 - 14.00
Hemsida: gunnarsbylanthandel.se
Telefon: 0924 - 210 10
Julafton
Juldagen
Annandagen
Nyårsafton
Nyårsdagen
Trettondagsafton

Nu laddar vi inför julen hälsar
Emma, Lotta och Sara!

13

09.30 - 13.00
stängt
stängt
09.30 - 13.00
stängt
09.30 - 14.00

VI HJÄLPER DIG ATT
FÄLLA DINA TRÄD
Behöver Du hjälp med att ta bort träd som kräver precisionsfällning?
Hör av dig så fixar vi en gratis offert!
RUT-avdrag 50% på arbetskostnaden
för villa- och stugägare
Telefon: 070 315 87 89
E-post:
jhskogsvard@outlook.com
Verksam i hela Norrbotten
Facebook: @tradfallningnorrbotten
Instagram: @jhskogsvard
www.tradfallningnorrbotten.se
Innehar F-skatt, ansvarsförsäkring, motorsågsbehörighet SäkerSkog ABCD

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

Carolas Mode
Damkläder
Centrumtorget i Boden
070 535 53 00

Vardagar 11-17
Lördagar 11-14

Välkommen
in!
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Avs: Råek
Hallonvägen 15
961 97 Gunnarsbyn

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

Niemisels
Bygdegårdsförening
Vi hyr ut bygdegården och
bagarstugan

Niemisels
Intresseförening

Niemisels AIK

God Jul
&
Gott Nytt År!

Medlemskap i NAIK krävs:
Enskild 100kr, Familj 200kr
Bg 175-1288 - Swish 123 040 11 74

Kontakt: Ulrika Ek 070-519 98 51

Alla typer av arrangemang
upp till 50 personer

Välkomna!
.

Har en förälder löst gymkort så
tränar ungdom upp till 18 år gratis.
Annars halva priset upp till 18 år.
Tobias Lundmark 070 311 81 19
Oskar Niemi 072 206 81 82
Gymavgifter:
Engångskort
Månadskort
3-månaderskort
Halvårskort
Helårskort

Info: 070-362 02 17
Vedaklubben

Gunnarsbyns SK
Vi önskar
Alla medlemmar
en god jul
&
ett gott nytt år!

Välkommen till vårt gym!

Skoter & Fiske
Fiskepremiär 2019
Vedatjärn
Lördag 23/2 kl. 09.00
Fiskekort säljes vid tjärn
Vi har swish

Bokning 070 312 60 55

God Jul & Gott Nytt År!
Info: Tommy Ekh 0924 212 16
Vi finns på facebook!

50:200:500:800:1200:-

Bjurådalens
Bygdegård i Forsnäs
Julbord
1:a advent kl. 13-14

Anmälan Sibylla 070-341 38 50

Julotta
julottegröt med skinksmörgås
Älgköttsoppa
januari, se affischer
Fettisdag bruna bönor m fläsk
februari, se affischer
Årsmöte: februari, se affischer
Vid frågor: Sibylla 070 341 38 50
Hyra bygdegård/bagarstuga:
Monica 070 651 50 08

Hantverkarnas Träffpunkt
i Niemisel
Hantverk - Garn - Loppis
Hembakt - Bär - Saft - Sylt

KORTFILMSFESTIVAL
Fredag 21/12 kl. 19.00

Lantmuseum, halmmuseum,
loppis, cafékvällar, cirkelstudier

Anne Frank
”Om jag bara
får vara mig själv”

Öppet:
Lördagar kl. 11-14

Uthyrning av lokal & tvättmaskin

21/1 - 3/2

Se lokala anslag

Extra julöppet se anslag
och facebook
eller kontakta Mona
076 130 85 23

UTSTÄLLNING:

Kommande aktiviteter:

Vi uppmärksammar
Förintelsens minnesdag
27 januari kl. 15.00
Följ oss på facebook!

070-211 00 45

Välkommen!
tfn 070 - 660 11 47

PRO Gunnarsbyn

PRO Niemisel

Bli medlem - Ditt stöd är viktigt!

Julbord för medlemmar

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

God Jul
&
Gott Nytt År!

www.sorbyn-sundsnas.se

Niemisels
Fiskevårdsförening
önskar
God Jul
&
Gott Nytt År!

Fredag 7 december kl. 15.00
PRO-lokalen i Kvarnåskolan

God Jul
&
Gott Nytt År!

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!

Kom med i vår förening!

www.pro.se/niemisel

Info: Lennart Nilsson
070-362 02 17

Kontakt: Ingrid 072-724 02 24
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Info & bokning: 0924 - 211 97

