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RÅEK 

• medlemsägd ekonomisk förening i Råne älvdal 

• 328 privatpersoner, 43 företag & föreningar 

• ligger i Gunnarsbyn 

• ca 4 mil till Boden & Råneå, ca 8 mil till Luleå 

• samverkansorgan för gemensam utveckling 

• 4 personer anställda 

 

 

RÅEK 



 

 
 

 

Återvinningscentralen.  

Råeks uppdrag 2017 
 

Bodens kommun: 
Återvinningscentralen                                                                      340 000kr/år   
Feriearbete                                                                                       156 000 kr/ år 
Matvaruleveranser & Fixartjänst                                                    20 000 kr/år 
Servicepunkten                                                                                 642 000 kr/år 
Vaktmästare Älvskolan, Räddningstjänsten                               180 000 kr/år 
Skötsel gröna ytor                                                                             30 000 kr/år  
Skötsel rastplats Lassbyforsen                                                         35 000kr/år                                                                                               
Näringslivsutveckling                                                                         240 000/år     
Övriga tillfälliga uppdrag, tex enkät undersökning                       295kr/tim  
                                                                                     Totalt:     ca 1 650 000/år   
 
Ragn Sells: 
SNI avfall Älvskolan och Sörby turism                                           10 000kr/år 
 
Övriga uppdrag och arbetsområden:                                   ca  50 000 kr/år 
Bokföring åt företag i området 
Bokning och registrering av gymmet 
Gräsklippning och snöskottning privatpersoner 
Vaktmästare Gunnarsby lanthandel 
Tillfälliga uppdrag  
Återvinningsmarknaden  
Uthyrning av släp  
Fastighetsägare och hyresvärd Industrihuset 
 
 



Vårat största uppdrag är  

servicepunkten som startade 2013. 

Servicepunktens tjänster  

• Informationsspridning 
 
• Komma i kontakt med tjänstemän på kommunen och 

statliga myndigheter 
 
• Boka tid hos vårdcentral, sjukhus och andra vårdaktörer 
 
• Blanketter/ansökningar till kommunen och statliga 

myndigheter  
 
• Lån av dator, internet, telefon och andra 

kontorsrelaterade tjänster 
 
• Kopiera och skriva ut dokument, biljetter och information 
 
• Turistinformation 



Företagsfrukost i Råne älvdal 
- Ett sätt att få företag på landsbygden att träffas, samverka och göra fler affärer 



Ekologisk byaodling 
Miljörådet i Gunnarsbyns församling inspirerar 

till odling. Råek, kyrkan & Älvskolan 

 



Gunnarsby Lanthandel öppnade 24 mars 2016 

Ägare: Gunnarsbyområdets lanthandel och service ek förening 

• Skafferi avtal med Bodens kommun 
• Samarbetsavtal Ica Kvantum Boden 
• Matleveranser till pensionärer  



 

 

 Visioner 
Ett öppet ekologiskt mångkulturellt hållbart lokalsamhälle 

  

                                                                    
                                                                   
 
 
 
 
 
 
   Bostadslösningar för området                           Lokalt handelscenter 
   - Mobila hyresrätter                                           - Närproducerat 
 
 
   Stärka skolan i området                                    Företagshotell/distansarbete 
   - Kommun överskridande                                 - Nya arbetssätt  
 

   Utveckla anläggningar i Råne älvdal                 
                                            - Öka attraktiviteten                                           



Råek – Råne älvdals ek förening  

www.raek.nu 

Jenny Engström 

070-696 60 79 

jenny@raek.nu 

http://www.raek.nu/
http://www.raek.nu/

