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ung på landet

Här är livet
ett äventyr
Överstbyn  är basen för Årets företagare

EXTRA 21 juli 2010

TOG PRISET  u I mitten på juni utsågs love Rynbäck till årets entreprenör 
inom Barentsregionen. Basen har han i Överstbyn i Bodens kommun där han 
bor med sin fru tatiana och parets två barn. 
– Överstbyn är centralt för den verksamhet som vi bedriver, säger han. 

FÖR dEn SOm InTE vet så är 
Överstbyn en förstad till Gun-
narsbyn. Jomän. Där bor 80 
människor och längs den näst 
intill sagolikt vackra byavägen 
har familjen Rynbäck sitt hem. 

Kanoter och gummibåtar 
möter en när man svänger in 
på gårdsplanen. Love Rynbäck 
driver  företaget CreActive Ad-
ventures AB och från sin lilla 
by arrangerar han äventyrsre-
sor och merparten av kunder-
na är bosatta utanför landets 
gränser. 

– Det här är en perfekt plats 
för oss och det är det på många 
olika sätt. Ser jag till företaget 
så befinner jag mig på en plats 
där det finns riktig vildmark 
och det är det som våra gäster 
vill ha, säger han. 

Först var han och hustrun 
Tatiana Rynbäck på väg att 
flytta till Jokkmokk men så, 
för sex år sedan, hittade man 
ett nästan nytt hus i Överst-
byn för den i sammanhanget 
blygsamma summan 500 000 
kronor. 

– Priset var ju helrätt och se-
dan var det känslan man fick 
när man kom hit. Det är lite 
Bullerbykänsla med ett öppet 
landskap och en fin liten bya-
väg, säger han och fortsätter: 

– Vi bor centralt. Det är två 
timmar till Piteå, två timmar 
till Jokkmokk och två timmar 
till Kalix. Vi befinner oss mitt i 
Norrbotten.

I dAG HAR HAn och Tatiana 
två barn. Elias är fem år men 
fyller sex i augusti och lilla Oli-
via är ett år och fem månader. 

Innan paret flyttade till 
Överstbyn bodde man på 
Hertsön i Luleå. 

– Det var väl okej där men 
i ärlighetens namn ska sägas 
att här är det en helt annan 
gemenskap grannar emellan. 
Det är raka rör här. Lite som 
livet var förr. Inget ringande 
och bokande när man hälsar 
på utan man knackar på dör-
ren och tittar in. Och får man 
problem vet man att man alltid 
kan få hjälp, säger han. 

Tatiana nickar instämmande 
och inflikar: 

– Kommentaren när vi flytta-
de var ”fint hus men fel plats”. 
Men de hade helt fel. Vi kom 
in i byagemenskapen väldigt 
fort. Det finns en otrolig kraft 
i folket här för att driva frågor 
och för att påverka sin egen 
vardag. Det finns en familje-
känsla i hela byn. 

EFTER FyRA ÅR av pend-
lande till Jokkmokk där hon 
var marknadsutvecklare för 
världsarvet Laponia har hon 
nu en projektanställning som 
ordförande i Råek. 

Love Rynbäck har rötterna i 
Puoltikasvaara i Gällivare kom-
mun men Tatiana har gjort en 
betydligt längre resa innan 
hon landade i Överstbyn. Hon 
kommer från Ecuador och är 
uppvuxen i utkanten av staden 
Quito som ligger på 2 800 me-
ters höjd. 1995 studerade hon 
på ett spanskt universitet med 
inriktning mot turism när hon 
hamnade i Kiruna under en 
praktikperiod. 

Där träffade hon Love och 
kärlek uppstod. 

– Han arbetade som fiske-
guide där uppe. Det funkade 
mellan oss, säger hon och ger 
honom en ömsint blick. 

Det funkade så bra att man 
i dag, 15 år senare, fortfaran-

de är ett par med två jättefina 
barn. Även om Love är den 
som ska vara mest hemma i 
naturen finns det områden 
där han definitivt kommer till 
korta. 

– Tatiana är utbildad djung-
elguide. Om jag säger så här, 
hon är inte rädd för spindlar. 
Det är däremot jag och Elias, 
säger han och skrattar. 

Love och Tatiana berättar 
att de har kompisar som är 
bosatta i Stockholm och som 
ifrågasätter hur man kan bo så 
långt från ”händelsernas cen-
trum”.  

– När man börjar granska 
deras liv och hur mycket de tar 
del av all kultur och alla nöj-
esutbud så inser man snabbt 
att de ofta lever ett liv en bit 
utanför stan och har fullt upp 
med vardagen. Totalt sett tar vi 
nog lika stor del i nöjes- och 
kulturutbudet när vi reser dit, 
säger han. 

SEdAn En dRyG månad till-
baka är han också cirka 50 000 
kronor rikare. 

Den 16 juni fick han vid 
årets Barents reunion konvent 
i Haparanda ta emot priset 
som Årets entreprenör inom 
Barentsregionen. Utnämning-
en kom som en fullkomlig 

överraskning för pristagaren. 
– Att jag skulle få priset fanns 

inte utan jag var bara stolt 
över att vara nominerad. När 
jag fick höra det blev jag helt 
stum. Jag har nog aldrig blivit 
så tagen på sängen, säger han. 

Ikeas ägare och grundare, 
Ingvar Kamprad, delade ut 
priset och Love Rynbäck fick 
en pratstund med företagarle-
genden. 

– En varm och humoris-
tisk person. Han frågade vad 
jag skulle göra för pengarna 
och jag svarade ”först ska jag 
då köpa blommor till min fru, 
sedan ska vi kanske resa till 
Ecuador”. Då viskade han till 
mig och sa ”passa på och köp 
dom när ni är där då för där är 
dom billigare”. Sedan blinkade 
han, säger Love Rynbäck och 
ler. 

ATT vARA småbarnsföräl-
drar och företagare i en liten 
by fungerar med andra ord all-
deles ypperligt. Att vara barn 
i en liten by verkar också helt 
okej, åtminstone om man ska 
tro Elias. 

– Jag leker mycket. Där har 
jag en kompis, säger han och 
pekar innan han tillägger:

– Åsså fiskar jag.  
Resultatet efter =ett av hans 

och pappas fiskafängen hänger 
på ett av uthusen. Gäddskallen  
som sitter fastspikad för tork-
ning är imponerande och för-
slaget om att tillverka en keps 
av skallen, en  gäddkeps, dyker 
upp. 

– Ja, det hade väl varit något 
att ha på sig när du ska gå till 
skolan, säger pappa. 

Elias blick stannar vid gädd-
skallen som hänger där ute. 
Han tittar ned och ler lite inn-
an hans blick återvänder till 
trofén. Han smakar på idén. 
Gäddkeps. Den snart sexårige 
Överstbygrabben är lite blyg 
men en del i honom verkar 
samtidigt gilla idén. 

Och kanske måste man våga 
tänka i lite nya banor om man 
en dag ska växa upp och bli pris-
belönt för något alldeles eget. 

Joakim NordluNd

p Love Rynbäck i centrum för ännu ett äventyr. Verksamheten 
som styrs från lilla Överstbyn lockar folk från hela världen och har 
blivit så framgångsrik att Love utsetts till Årets entreprenör inom 
Barentsregionen. foto: PIER RYNBÄCK / PRfoto.SE

p Love Rynbäck och hustrun tatiana hittade sin perfekta plats i tillvaron i Överstbyn tillsammans med barnen olivia och Elias. ”Det är lite Bullerbykänsla här”, säger Love. foto: joaKIm NoRDLuND


