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N aturen är en läkande kraft! 
Vem håller inte med om hur skönt 
det är att ta sig ut i naturen, känna 
lugnet, njuta av alla dofter och se 
på allt vackert? Där finns stenar i 
olika former och färger och fina 
nyanser av grönska.  
 

Naturen har alltid varit en del av 
mig men det är de senaste åren 
som jag verkligen förstått dess 
värde och vilken kraft man kan få i 
den. I mitt arbete har jag förmånen 
att vistas mycket i skog och natur 
och här i mitt kära hem, på Nygår-
den i Niemisel, har jag skogen och 
naturen inpå knutarna. Här känner 
jag verkligen att jag vill fortsätta 
leva mitt liv. Under alla mina här-
liga promenader där jag låtit tan-
karna flöda har mycket passerat 
och jag känner en otrolig tacksam-
het över att jag bor i Råne älvdal, 
en bygd som erbjuder så mycket. 
Det är bara att börja vid älvmyn-
ningen i Råneå och följa den uppåt. 
Vår 22 mil obundna skogsälv som 
sammanbinder oss och erbjuder 
rekreation på många sätt. 
 

Vi har vårvintern med skoter- och 
skidturer på gnistrande vit snö. Vi 
har även fiske med goda möjlighet-
er att få harr, gös, gädda och lax, 
för att inte tala om det populära 
kräftfisket som blivit en folkfest i 
bygden. Råne älvdal har en rik flora 
och fauna och dess intressanta 
geologi kan man se spår av på 
många platser. Därtill har vi Råneå 
samhälle, en förebild vad gäller 
asylmottagande och integration, 
en modell som det pratas om runt 
om i Norrbotten och Sverige. Näm-

nas bör alla företagare i älvdalen 
som jobbar för sin försörjning och 
många skapar även arbetstillfällen 
för flera av bygdens människor. 
Sen har vi alla byar som med sina 
föreningar och andra ideella 
krafter gör stora insatser, var och 
en på olika sätt. Vissa har mer re-
surser än andra men gemensamt 
för alla är att förgylla livet för män-
niskorna i bygden.  
 

Det är just det här som jag är så 
stolt och imponerad av. Det stora 
"sociala kapital" som finns i den 
här älvdalen. Det var också den 
erfarenheten som jag fick med mig 
från projektet Hälsogallerian, ett 
treårigt projekt som jobbade bland 
annat för samverkan mellan unga 
och gamla. Det var fantastiskt att 
få ta del av alla möten och kontak-
ter som skapades under projekt-
tiden och jag kan konstatera att 
människor här har stor omsorg för 
sina medmänniskor samt förtro-
ende och stor tillit till varandra. Att 
vi på landsbygden förstår värdet av 
att människor ser varandra och får 
möjlighet att mötas. Många är de 
mötesplatser där vi i bygden kan 
träffas och umgås på olika sätt och 
jag brukar tänka, skulle man be-
söka allt som ordnas i byarna så 
vore det mer än ett heltidsjobb.  
 

Nu hoppas jag att vi fortsätter att 
ta hand om vårt sociala kapital.       
I en tid där vi ser så många männi-
skor på flykt som behöver en trygg 
miljö, bostad och gemenskap, där 
behöver vi alla bidra. Det är ett sätt 
att förvalta kapitalet, ett annat är 
att ”ägodela.” Allt fler förstår att vi 

inte kan fortsätta producera och 
konsumera nya saker. Att äga en 
massa prylar ger inte längre 
samma status. Istället kan vi hyra, 
låna, ge bort, byta eller köpa be-
gagnat, allt för att spara på jordens 
resurser och lämna en frisk planet 
till kommande generationer. Om 
detta kan ni läsa i årets bok från 
Naturskyddsföreningen, som jag 
varmt kan rekommendera:  

 

ÄGODELA   
Köp mindre - få tillgång till mer  

 

Avslutningsvis så konstaterar jag 
att om vi alla hjälper till att förvalta 
det sociala kapital som vi har så 
kommer det att växa och Råne 
älvdal blir en förebild för många. 
Jag önskar er alla en härlig vårvin-
ter. Ut med er i solen nu och ta 
vara på den femte årstiden.  
 

 

Råne älvdal har naturen och det sociala kapitalet 

Ansvarig utgivare:   
 

Råne älvdals rådet i Gunnarsby     

församling ek. förening (Råek) 

 

Adress:  Hallonvägen 15 

 961 97 Gunnarsbyn 

 

Telefon:  0924 - 213 59  

 

Hemsida:  www.raek.nu 

Redaktör:  
 

Lisa Brusewitz, justnu@raek.nu 

 

Upplaga:  
 

ca 1200 ex utdelas gratis i Niemisel- 

och Gunnarsbyområdet samt på    

enstaka platser i Luleå, Råneå och 

Boden. 

Utgivningsdatum 2016:   
 

6 mars 

29 maj 

4 september 

27 november 

 

Nästa manusstopp:  

2 maj 2016 

 

Susanne Öberg, Niemisel 

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

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

Av utrymmesskäl förbehåller redaktionen sig rätten att redigera insänt material. 
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Råek har bygdens utveckling som huvudmål  

Servicepunkten 
 

måndag-torsdag  09.00-15.00 
fredag  09.00-12.00 
 

Återvinningsmarknaden 
 

måndag  13.00-19.00 
tisdag-torsdag   09.00-15.00 

Återvinningscentralen 
  

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

Distriktsvården  
 

tisdag jämn vecka 09.00-12.00 

Råek vill stärka samverkan mellan byarna och arbetar med att för-
bättra bygdens service, skapa nya arbetstillfällen samt öka inflytt-
ningen till Råne älvdal.  

Besök hemsidan www.raek.nu 
 

Vi sprider information om lokala aktiviteter och evenemang. 
 

Vill du få information via e-post? 
 

Mejla Din e-postadress till info@raek.nu  

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

Lösgöra hus 
 

Det bubblar i Råne älvdal 
 

Människor vill flytta hit! 

Vi måste hjälpas åt att få kontakt med   
fastighetsägarna till de hus som ingen bor i 

 

Hör av dig till Råek om du vet någon  
som kan tänkas sälja eller hyra ut sitt hus  

 

Tack på förhand! 

 

Vet Du om att...?  
...det finns en KALENDER på Råeks hemsida med bygdens evenemang  

där Du själv kan rapportera in aktiviteter genom att skapa event 

 Uthyrning av släp 

 

 

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

Pris:  
300 kr/1-6 tim 
500 kr/dygn 
700 kr/helg (fre-sön) 
1500 kr/vecka 

Välkommen  
till Råek! 

 

Läs dagstidningen 
Drick en kopp kaffe 

 

Vi har även tidningarna 
LAND och ATL 

 Fler volontärer sökes  
 

Kom med i gänget som anordnar aktiviteter för Gunnarsbyns asylsökande!  
 

Språkträning, sång, dans, matlagning, hantverk, promenader, idrott m.m.  
 

Inga tidigare meriter förväntas - var och en ger efter egna förutsättningar  

 

Ring Gulli 076 - 127 17 11 för mer information 

Presenttips!  
 Lokala hantverk & handarbeten 
 Kvalitetsljus från LjusBoden  
 Ekologiska hår- och hudvårds-

produkter c/o GERD i Jokkmokk 

Skapare av hemsidan: HEAP - Hasse Östlund, Boden 
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ÖPPET HUS  
onsdag 23 mars kl. 17.30 

 

 Försäljning av hamburgare i skolrestaurangen 

 Musikal ca kl. 18.00 i gympasalen 

 Utställningar runt om i skolan 

Älvskolan i Gunnarsbyn 

I  vår jobbar Kvarnå Förskola med temat ”kroppen” och undersöker kroppens delar och funktioner grundligt.      
Barnen lär sig om hur kroppen fungerar, hur skelettet ser ut, hur man andas och matens väg genom kroppen. De får 
även prata om vad som är bra för hälsan och om olika funktionshinder. Ämnet är outtömligt och barnen deltar ivrigt. 
Sin egen kropp tränar barnen med att busa ute, i gympasalen och på badhuset! 

Kvarnå Förskola i Niemisel 

4-6:an övar musikaluppträdande med Kulturskolan Boden  

F-2:an har bakat bröd, kärnat smör och gjort färskost. De 
passade även på att smaka kärnmjölk och vassle. 

3:ans elever är glada över att äntligen få ha träslöjd 
(höstterminen) och syslöjd (vårterminen).  

Välkommen! 
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Inbjudan till föreningens första stämma 
 

Tisdag 15 mars kl. 19.00 i Folkets Hus Gunnarsbyn 
 
 

Välkommen hälsar styrelsen för  
Gunnarsbyområdets lanthandel och service Ek. förening 

Gunnarsby Lanthandel behöver Din hjälp - Ditt medlemskap behövs! 
 

       För att bli medlem: 
 

 Välj medlemsinsats á 1000 kr (ger en röst på föreningsstämma), alternativt 5000 kr (ger två röster på föreningsstämma) 
Det går bra att erlägga flera insatser per hushåll, dock kan en juridisk person max erhålla 2 röster på föreningsstämma 

 

 Betala till bankgiro nr: 5086-0220 
 

 Uppge namn, adress och eventuell e-post 
 

Som medlem kan Du vara med och påverka varuutbudet! 

För föreningsstadgar och övriga frågor kontakta ordföranden Palle Andersson, telefon 070-317 92 29  
eller mejla till info@gunnarsbylanthandel.se 

I  januari stängde Gunnarsby Livs. För att inte bli utan 
affär i Gunnarsbyområdet så beslutade Gunnarsbyns Bya-
förening tillsammans med Råeks styrelse att agera snabbt 
och kallade till bygdemöte i Folkets Hus. Där informerades 
att Råek köper butiken tills vidare. På mötet bildades en 
ekonomisk förening med namn Gunnarsbyområdets lant-
handel och service Ekonomisk förening och en styrelse 
valdes. Den ekonomiska föreningen kommer att driva lant-
handel med tillhörande servicetjänster och köpa fastighet-
en och affärsrörelsen av Råek. För att möjliggöra detta 
uppdrag behöver den nybildade föreningen kapital och gör 
nu allt den kan för att förmå bygden att bli medlemmar. 

Över 140 personer deltog på bygdemötet i Folkets Hus när 
framtiden för Gunnarsbyns livsmedelsbutik avgjordes.  

Inom kort öppnar Gunnarsby Lanthandel 

Palle Andersson, Sörbyn Ordförande i Gunnarsby-
områdets lanthandel och service Ek. förening 
 

- En affär i Gunnarsbyn gynnar Råne älvdalsbygdens 
fortlevnad. Det gäller att tänka långsiktigt. Att området 
har affär påverkar husförsäljning, inflyttning och sko-
lans framtid positivt. 
 
Fredrik Broman, Lassbyn Fotograf och ägare av Aurora 
Safari Camp - Årets turistföretag 2016 i Boden 
 

- Jag och min familj har givetvis köpt andelar i förening-
en. Både som boende i älvdalen och som näringsidkare 
inom turism så är det avgörande med en bra affär med 
vettigt utbud. Jag kommer att handla så mycket som 
möjligt lokalt till min verksamhet.  
 
Eva Lundborg, Överstbyn Nestors Café & Diversehandel 
 

- Ekologiska och närproducerade råvaror till våra bak-
verk i cafét handlar vi allra helst lokalt. Affären har en 
social funktion. Den blir en samlingspunkt för byborna 

och framför allt för de äldre, som dessutom har svårt att 
bo kvar om det inte finns en affär.   
 
Michael Engström, Rörån Yrkeslärare Björknäsgymna-
siet i Boden 
 

- I och med den nya lanthandeln bevaras serviceutbudet 
med Apotek, Bussgods etc. Runt om i byarna finns 
många sommarstugor och för alla sommarturister är 
det viktigt att det finns en affär i närområdet. Att stödja 
Gunnarsbyområdets lanthandel är en överlevnadsfråga 
för bygden. Handel lokalt gynnar även miljön. 
 
Jonny Hallman, Valvträsk Ordförande i Degersels-
bygdens Samfällighetsförening 
 

- Som andelsägare kan jag vara med och påverka utbu-
det i butiken. Ju fler andelsägare, desto större blir enga-
gemanget och det leder i sin tur till ökad sammanhåll-
ning mellan byarna. Jag hoppas även att bygden inser 
vikten av köptrohet i den nya lanthandeln.  

mailto:info@gunnarsbylanthandel.se
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E n av Råne älvdals verkliga 
eldsjälar heter Åke Selberg. Han 
har verkat aktivt i bygden i över 
femtio år, både politiskt och ide-
ellt. Tillsammans med hustrun 
Anna-Greta bor han på Nyvägen i 
Överstbyn. Här föddes han 1939 
och växte upp med sex syskon. 
Föräldrarna drev jordbruk och Åke 
och hans syskon fick tidigt lära sig 
att hjälpa till. Småskolan gick Åke i 
Överstbyn, 7:e klass gick han i Gun-
narsbyn och 8:e klass i Niemisel. 
När det var dags för årskurs 9 bör-
jade han på skogsskola för att där-
efter gå praktiskt skogslinje. Efter 
skolan förtidsmönstrade Åke på 
LV7 i Luleå och gjorde sedan värn-
plikten när han var 18 år gammal.  
 

1958 lämnade Åke gården på 
Nyvägen, då det var dåligt med 
jobb hemmavid, och flyttade till 
Kiruna för att arbeta på en gummi-
verkstad. Därefter anställdes han 
av LKAB som verkstadsarbetare. I 
Kiruna fick han möjlighet att spela 
fotboll i två år i den allra först el-
van i nystartade fotbollslaget Keb-
ne IK. Åke träffade Anna-Greta i 
Kiruna och förlovade sig. År 1960 
fick han med sig sin blivande fru till 
sin hembygd och flyttade in i barn-
domshemmet på Nyvägen. Här har 
de fostrat tre barn; Yvonne, Kurt 
och Peter. Parallellt med familjens 
jordbruk började Åke arbeta i sko-
gen och Anna-Greta fick arbete på 
Konsum i Gunnarsbyn.  

Under 1950-talet var Gunnarsbyns 
fotbollslag ett av Norrbottens 
bättre lag. Gunnarsbyns Sport-
klubb gick därefter på sparlåga på 
grund av utflyttning. När Åke åter-
vände till bygden blev han mycket 

aktiv i klubben och var med och 
väckte liv i den slumrande före-
ningen. Han satt som ordförande i 
14 år och var en bidragande kraft 
till att det byggdes en klubblokal 
och att det anlades ny gräsmatta 
på idrottsplatsen. GSK upplevde nu 
en storhetstid och engagerade åter 
många människor i bygden med 
aktiviteter såsom fotboll, friidrott, 
skidor och ungdomsverksamhet 
bland annat. Som mest hade klub-
ben 450 medlemmar och med-
lemsfesterna som hölls i Folkets 
Hus i Gunnarsbyn drog upp till 200 
personer.  

Det var Åkes engagemang i före-
ningslivet som förde honom till 
politiken, där han stolt kan blicka 
tillbaka på en 50 år lång karriär 
som socialdemokrat. Han har av-
verkat alla nivåer från kommunfull-
mäktige till landstingsfullmäktige 
för att slutligen hamna i Riksdagen, 
där han var ledamot i tolv år. Det 
var vid riksdagsvalet 1982 som 
bonden och skogsarbetaren Åke 
förvandlades till riksdagsman och 
började veckopendla till Stock-
holm. Veckopendling var inget nytt 
för honom. Tidigare låg Åke ute 
hela veckan i skogskoja och res-
tiden till Stockholm blev ungefär 
densamma som den tid hemresan 
från skogskojan tog.  

- I och med valet hamnade jag i 
glashuset (nuvarande Kulturhuset, 
reds. anm.) bland de andra riks-
dagsledamöterna. Men bara under 
veckan. När fredagskvällen kom 
åkte kostymen av och ladugårds-
kläderna på, skrattar Åke.  

Tack vare att Åke satt i dåvarande 
tekniska nämnden så kunde han 
påverka beslut rörande sin hem-
bygd. Tillsammans med styrelsen 
för Gunnarsbyns Folkets Hus på-
börjades en process att få till stånd 
en omfattande renovering av Fol-
kets Hus lokaler. Åke var även en 
av initiativtagarna till att bygga en 
ny skola (Älvskolan) samt uppfö-
randet av det s.k. industrihuset i 
Gunnarsbyn, där bland annat Råek 
och tillhörande återvinningscentral 
och återvinningsmarknad håller till 
idag. Som politiker har Åke haft 
förmåga att arbeta över partigrän-
serna och skapa samförstånd i olik-
tänkande grupper för att genom-
föra förändringar. Åke betonar 
vikten av att vara ett lag om för-
ändringar ska ske.  

 

Från skogskoja till glashus 

Åkes engagemang och politiska karriär 
har byggt på stöd från familjen, en 
förutsättning för att kunna utöva alla 
engagemang genom åren. 

Jordbrukaren Åke i ladugårdskläder 
Foto: Kuriren 1982, taget morgonen 
efter valnatten då det blivit klart att 
Åke fått plats i Riksdagen. 

I Stockholm låg Åkes kombinerade 
arbets- och bostadsrum på elfte våning-
en i Riksdagshuset. Foto: NSD (1982) 

Olof Palme och Åke Selberg i samspråk 
under partikongressen i Stockholm 1982 
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1991 startade Råne älvdals stiftel-
sen, ett gemensamt projekt mellan 
de fyra kommunerna Boden, Luleå, 
Jokkmokk och Gällivare. Åke var 
initiativtagare och skrev motioner i 
Riksdagen för att få resurser till 
projektet, som byggde på att skapa 
en turistisk infrastruktur i Råne 
älvdal. 1995 påbörjade Råne älv-
dals stiftelsen en byggnad av turist-
anläggningen Getronosan, beläget 
söder om Korpforsen i Överstbyn. 
Åke och hans familj upplät utan 
kostnad mark till stiftelsen för att 
komma igång med byggnationen.  
Då det saknades entreprenör så 
uppmanade fritidsförvaltningen 
Åke och hans familjeföretag 
NordCraft att driva anläggningen. 
 

Getronosan utvecklades till en po-
pulär konferensanläggning och har 
besökts av människor från 25 olika 
nationer under årens lopp. Ser-
vicen har i huvudsak skötts av hust-
run Anna-Greta och sonen Kurt.  
 

Efter tjugo års verksamhet har fa-
miljen Selberg nu sålt Getronosan.  
- Vi är glada över de nya ägarna 
och önskar dem framgång med 
verksamheten, hälsar Åke. 

Idag är Åke en glad pensionär och 
unnar sig gärna en fisketur i Råneälven 

När Getronosan fick besök av italienskt 
TV-team fick Kurt Selberg sköta om 
italienska fotomodeller under ett dygn. 

Anders och Sofia Hedlund med 
sonen Elias 5 år, längtade efter 
lantligt liv och flyttade från Vår-
gårda utanför Göteborg till Sör-
byn. Sofia är uppvuxen i Sävast. 

Lisett Selberg, uppvuxen på Ny-
vägen i Överstbyn, har återvänt till 
bygden och flyttat till Klövervägen 
i Gunnarsbyn tillsammans med   
Robin Hansson. 

G etronosan är en naturskönt belägen lägerplats vid kanten av Råneälven, nedanför Korpforsen i Överstbyn. An-
läggningen erbjuder servicehus med fullt utrustat kök, timmerstugor att övernatta i, vedeldad bastu och badtunna. 
Namnet Getronosan sägs härstamma från ”Gertruds näsa” och syftar på uddens utformning.  

Nya ägare av Getronosan i Överstbyn 

De nya ägarna heter Niklas Wede och Liza Löfgren. De har varit 
på besök i området ett flertal gånger och fattat tycke för älvda-
len. När de såg att Getronosan var till salu föddes idén att driva 
något gemensamt. Ursprungligen kommer de från Luleå och där 
har de fortfarande sin permanenta bostad men tillbringar nu 
alltmer tid i Överstbyn. De är i full gång med att renovera anlägg-
ningen och planerar även att bygga ut. Till nästa vintersäsong 
beräknar de vara redo att dra igång med turistverksamhet. De 
tar vid där de tidigare ägarna slutade och hoppas lyfta verksam-
heten till en ny nivå genom att ha anställda från bygden och öka 
samarbetet med områdets övriga turistentreprenörer. För att 
anpassa den internationella marknaden kommer företaget att 
byta namn men här hemma får namnet Getronosan bestå då 
namnet sedan länge är lokalt förankrat. 

Mikaela Forsgren och Luke Hertell 
har lämnat Sundsvall och flyttat till 
Brännheden i Överstbyn. Luke bodde 
i byn som grabb och har nu fått med 
sig flickvännen och flyttat tillbaka. 

Getronosans nya ägare Niklas Wede och Liza 
Löfgren. Inne i stugan sover sonen Rio 1,5 år.  
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DAW THAIMAT 

För beställning ring: 070 - 307 62 02 
 

swish: 123 150 82 17 

1  Dagens Thairätt            60:- 
 

2  Pad Thai               65:- 
     kyckling/fläskfilé, wokade risnudlar, grönsaker, ägg,  
      vitlök, jordnötter 
  

3  Kao Pad               65:-  
     kyckling/fläskfilé, wokat ris, grönsaker, ägg, lök, vitlök  

 

4  Pad Sen Kai              65:- 
     kyckling/fläskfilé, wokade äggnudlar, grönsaker    
 

5  Gai Scup Peng Tod            65:- 
     friterad kyckling, sweet chilisås, ris    
 

6  Moo Scup Tod             65:- 
   friterad fläskkarré, sweet chilisås, ris    

7  Gai Steak             65:-  
    grillat kycklingspett, jordnötsås, ris   
  

8  Po Pia               65:- 
     stora vårrullar med ris och sweet chilisås    
  

9  Skrovmål 90 g              65:-  
     ostburgare, lök, dressing, sallad, pommes frites   
 
10 Kebabtallrik              65:-  
       med pommes frites, dressing, sallad   

     
     Vårrullar nötfärs/veg            10:- 

 
     Dricka              12:- 

                Måndag - söndag      11.00-19.00 
 

Lingonvägen 10 i Gunnarsbyn (vid Folkets Hus) 
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skogsdikning - dikesrensning - skyddsdikning - markberedning  
 

                                   070 318 13 14 

 

 Råneå Busstrafik AB  

 

 
 
 

Fordonsservice  
Rickard Lidberg 

Överstbyn 
 

Måndag - torsdag 7-16 
 

Fredag 7-14 
 

Lunchstängt 11-12 
 

070 - 526 43 26 

ÅRETS NYFÖRETAGARE i BODEN 2014 

 

Mån-Tor 10-18  

Fredag 10-19 

Lördag  10-14 

Söndag  stängt 

Telefon 
 

0924 - 

200 23 

Här finns korv till  

vårens grillutflykter! 



10 

 



11 

G år du och funderar på en utvecklingsidé 
för din bygd, ditt företag, eller kanske för 
hela kommunen? Genom Spira Mare 2020 
har Jordbruksverket tilldelat närmare 44 mil-
joner kronor till satsningar i bland annat Bo-
dens kommun. Pengarna kan sökas från och 
med i vår.  
 

Sex kommuner omfattas av Spira Mare. Förutom Boden 
är det även Kalix, Luleå, Haparanda, Älvsbyn och Piteå. 
Totalt ska 43 379 147 kronor kunna sökas för projekt i 
dessa kommuner. Merparten av pengarna kommer 
från landsbygdsfonden men tre till fyra miljoner var-
dera är även från regionala och sociala fonden.  
 

Väntan på klartecken från Jordbruksverket har varit 
lång men förhoppningen är att ansökningarna redan 
har kunnat påbörjas.  
 

- Eftersom Bodens kommun är en landsbygdskommun 
omfattas den i sin helhet, även tätorten, förklarar Leif 
Engström på Tillväxtkontoret i Boden. 
 

Han ingår i styrelsen som ordförande för Spira Mare 
tillsammans med en rad privata och offentliga aktörer 
från de deltagande kommunerna. 1 februari anställdes 
Tiina Marjeta som verksamhetsledare. Tillsammans ska 
de ut på en roadshow för att informera om vad och hur 
man kan söka. Det kommer också att upphandlas kon-

sulter som finns till förfogande för att bistå med hjälp i 
ansökningsprocessen för att goda idéer inte ska falla på 
att idébäraren bromsas av den administrativa biten.  
 

Spira Mares insatsområden är:  
 

 Småskalig infrastruktur - anläggningar, vägar, leder, 
broar, byggnader 

 

 Besöksnäring och entreprenörskap - lokal mat, pro-
dukt-/produktions-/tjänsteutveckling och förädling 

 

 Lokal service, tillgänglighet, delaktighet - handel, 
service, värdskap, samhällsutveckling på landsbyg-
den, kommunikation och kommunikationer  

 

 Miljö, klimat och hälsa - energieffektiva lösningar, 
klimatsmarta transporter, rekreation och fritid.  

 
Horisontella mål som ska genomsyra alla insatsområ-
den är innovation, hållbarhet, unga, integration och 
jämställdhet.  
 

- Boden har gått in som en föredömeskommun och det 
här känns riktigt bra. Jag hoppas att det ska leda till 
många satsningar som är hållbara, konkreta och kan 
leva vidare även efter projekttiden, säger Leif Eng-
ström.  
 

Förhoppningen är att de första beviljade projekten ska 
kunna starta under våren.  
 

                  Text: Anna Bergström 

 

Miljoner till spirande landsbygd 

Leif Engström och Tiina 
Marjeta ska besöka platser 
runt om i Bodens kommun 
för att informera mer om 
hur just du ska kunna ta 
del av Spira Mares miljoner 
de kommande åren.  Foto: Fredrik Åström 
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Sörbyn-Sundsnäs Hembygdsförening 

 PRO Niemisel 
 

Årsmöte  
Onsdag 9 mars kl. 15.00 

Eva Rödge medverkar 
Vi bjuder på palt! 

 

Café 
Torsdagar kl. 13.00 

 

Vårpromenader och Boule 
startar i maj 

 

Studiecirklar 
se föreningens hemsida: 
www.pro.se/niemisel 
eller ring 072-724 02 24 

 

Kom med i vår förening! 

 

 

 

 

 

 

 PRO Gunnarsbyn 
 

Bli medlem - Ditt stöd är viktigt! 
 

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

Kom med i vår gemenskap    
och sociala sammanhållning! 
 

Kom med på våra  
medlemsträffar 

studiecirklar 
resor m.m. 

 

Ring för information: 
Margareta Hansson  070 654 43 69  
Britt-Marie Blomqvist 070 551 93 49 

 Bjurådalens 
Bygdegård i Forsnäs 

 

Söndag 3 april kl. 14.00 
”Svunna Tider” - Olle Andersson 

 

Valborgsmässoafton  
kl. 16.30-19.30 

pizza - våreld - sång 
 

Datum i maj 
Fågelexkursion. Kolla affisch 

 

Lördag 21 maj kl. 11.00 - 14.00 
Loppis 

Boka bord: Sibylla 070-341 3850  
 

Hyra bygdegård/bagarstuga:  
 

Monica 070-651 50 08 

Hantverkarnas Träffpunkt  
i Niemisel 

 

Hantverk - Hembakt - Loppis 
 

VI FIRAR 20 ÅR 2016! 
 

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

 

Stickcafé  
tisdag ojämn vecka kl. 18 

 

Kolla annonsering  
för kommande arrangemang 

 

Kontakt: 076 130 85 23 

Niemisels 
Intresseförening Välkommen till vårt gym! 

Niemisel AIK 

 Degerselsbygdens  

samfällighetsförening 

 

Vi önskar  

glad vår! 

 

Info: 070 - 553 87 72  
 

www.ranealven.se 
 

Årsmöte 
 

måndag 21 mars 
 

kl. 19.00 
 

i Älvens hus 
 

Välkommen! 
 

Kontakt: Ulrika Ek 
070 519 98 51 

Lantmuseum, loppis,  
cafékvällar, cirkelstudier   

 

Uthyrning av lokal & tvättmaskin 
 

Långfredag 25 mars  
Våffelservering 

 

30 april 
Valborgsmässofirande 

 

Se lokala anslag 
 

www.sorbyn-sundsnas.se  
 

tfn 070 - 660 11 47 

Vedaklubben 
Skoter & Fiske 

 

Skoterns Dag  
Söndag 13 mars kl. 11-14 

Vedatjärn 
Idealtid, lotterier, barnfiske-
tävling, hamburgare m.m. 

 

Gudstjänst 10.30 
Skotertaxi kl. 10.00 från Rörån 7  

 

 

Info: Tommy Ekh 0924 - 212 16 
 

Vi finns på facebook! 

 
 

Håll utkik efter  
kommande aktiviteter 

 

Besök oss gärna  
på facebook! 

 

ÅRSMÖTE  
9 mars kl. 18.00  

Bakiplan 

Gunnarsbyns SKGunnarsbyns SK  

 
 

Niemisels  

Fiskevårdsförening 
 

Fiskepremiär 
 

Mittitjärn 
 

lördag 19 mars  
 

kl. 09.00 

 
 

Årsmöte  
söndag 13 mars kl. 19.00 

Utställning:  
 

Per Åhlin  
- en animationens mästare 

 

Varje dag 2 - 8 maj kl. 10-15 

Kontakt:  
070-211 00 45 

 

Niemisels 
Bygdegårdsförening 

 

Vi hyr ut bygdegården och 
bagarstugan 

 

Alla typer av arrangemang 
upp till 50 personer 

 

Info: 070-362 02 17 

Gunnarsbyns  
Byaförening 

Träningstid 06.00-22.00  
 

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

För köp av gymkort kontakta: 
 

 Henrik Norberg 070-662 48 55 
Andreas Svanberg 070 - 218 60 22 

 

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

 

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

Info: Lennart Nilsson 
070-362 02 17 

Bokning 070-312 60 55 

Stöd Gunnarsby Lanthandel 
 

- bli medlem i butikens förening 
 

Ditt medlemskap behövs!  
 

Insats á 1000kr / 5000kr betalas till 
bankgiro nr: 5086-0220 

Uppge namn, adress & eventuell e-post 
  

Som medlem kan du vara med  
och påverka varuutbudet! 

 

info@gunnarsbylanthandel.se 
 

En affär i Gunnarsbyn gynnar 
Råne älvdalsbygdens  

fortlevnad! 

 
 

 
 

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 oss  
på facebook! 


