
Utmärkelsen blev offentlig vid kommunfullmäktige i Luleå i december 2018, då Niemisel som bygd fick 
ta emot 15 000 kronor i prispengar samt tre skyltar ”Årets bygd 2019” för permanent placering.  
Motiveringen löd:  
  
”Niemisel har idag många företagare inom en bredd av branscher. I byn finns även förskola, lanthandelsbutik samt 
en automatstation. Bygden har under 2017 tagit fram en gemensam bygdeutvecklingsplan och har under 2018 
arbetat med de aktiviteter man listat i aktivitetsplanen. Samt en informationsfolder som delats ut till främst besökare. 
Samarbetet över kommungränsen till Bodens kommun, främst rörande Malmens väg, ser man också som en 
möjlighet till framtida utveckling av bygden.” 
  
För fyra år sedan stängde Kvarnå friskola och skeptiker menade att det var slutet för Niemiselsbygdens utveckling. 
Trots det fortsätter unga människor att bosätta sig i bygden och engagemanget hos bygdens människor fortsätter 
med oförminskad kraft.  
  
Under arbetet med att ta fram en Bygdeutvecklingsplan för Niemisel med närliggande byar fick 
bygdeutvecklingsgruppen upp ögonen för allt det ideella arbete som gjorts under senaste året och det arbete som 
återkommer årligen och som gör bygden levande. I begreppet Niemisel med närliggande byar inräknas småorterna 
Niemisel, Bjurå, Mjöträsk, Niemisels station, Fällträsk, Forsnäs och omgivande landsbygd. 
  
Efter att friskolan lades ned så fortsatte den Ekonomiska föreningen i Kvarnå (Efik) att driva Kvarnå förskola. 
Föreningen är förskolans huvudman och har över 100 medlemmar som består av privatpersoner, föreningar och 
företag i bygden och bedriver sin verksamhet utan vinstintresse. Samverkan med bygdens människor i alla åldrar, 
föreningar och företag m.m. är en naturlig del i arbetet. Det är även ett led i att skapa delaktighet och inflytande som 
bidrar till en god livsmiljö. I dagsläget går 16 barn på förskolan som har profilen Natur, Äventyr och skapande 
  
Under året har bygden arbetat med de aktiviteter som listats i bygdeutvecklingsplanen, både de årliga men även de 
prioriterade i aktivitetsplanen. Under sommaren hålls hantverkscafé i Folkets hus i Bjurå. Det är ett välbesökt café 
som även möjliggör för lokala hantverkare att visa och sälja sina alster. En årlig tradition är också det tårtcafé som 
håller öppet varje kväll under fruntimmersveckan. Till förra sommarens upplaga bakades cirka 60 tårtor av 
Niemiselbygdens föreningar. PRO anordnar välbesökta familjemiddagar en gång i månaden. Även i år anordnas 
Råneåälvdalsloppet, där bygden ansvarar för del av sträckningen. Loppets comeback i mars förra året blev en succé 
trots snövädret. 
  
I bygden anordnas även olika kulturevenemang såsom Kottarnas Revy som varje år har tio fullsatta föreställningar 
och som år 2019 firar 25-årsjubileum. Sommaren 2018 anordnades för tredje året i rad marknaden ”Mat & hantverk 
i naturbygd” i Bjurådalens bygdegård, där ett 30-tal utställare sålde bland annat grönsaker, honung, ost och hantverk 
i silver, trä, tovat och stickat. I augusti anordnades den årliga Niemiselsdagen som numera även kompletteras med 
en pubkväll för Niemisels AIK:s medlemmar. 

 
 
 



 
I Niemisel finns flertalet duktiga och mångfasetterade företagare som skapar sysselsättning och ett underlag för 
service. Niemisels Livs, lanthandeln som utöver att vara den lokala matvaruaffären och ombud för apotek, DHL och 
Systembolaget, också administrerar försäljning av fiskekort samt fungerar som informell turistinformation. Affären 
är en samlingsplats och viktig nod för turisterna. I bygdeutvecklingsplanen bestämdes att en lokal informationsfolder 
skulle framarbetas, att informationstavla utanför affären skulle rustas samt att det skulle ges plats åt 
turistinformation inne i affären.  
  
Alla aktiviteter är genomförda och det är tydligt att turister och andra besökare uppskattar arbetet. 
Informationsfoldern trycktes i 400 exemplar och hade en rykande åtgång när den delades ut på Niemisels Livs och 
Medborgarkontoret i Råneå. 
  
Bygden mobiliserar sig årligen för att säkerställa att skoterleder, elljusspår, fotbollsplan, isplan, badplatser och andra 
allmänna platser ger ett positivt intryck och stimulerar till gemenskap och rörelse. Niemisels AIK erbjöd sig förra våren 
att riva det förfallna omklädningsrummet i Kärrhuset, vilket ledde till ett lyckat samverkansprojekt där Luleå kommun 
bekostade arbetet. Under hösten 2018 har även elljusspåret rustas genom röjning, grusning och utkörning av bark, 
allt för att ge bygdens människor ett fint motionsspår att nyttja året runt. 
  
Niemiselsbygdens människor har gemensamt åstadkommit massor både i form av evenemang men även löpnade 
underhåll som skapar förutsättningar för en levande bygd dit människor vill flytta och verka. 
  


