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KRÖNIKAN

Söndagen den 1 februari 2009 ligger 
färskt i mitt minne. Kl 21.15 får jag det 
samtal som informerar mig om att det 
brinner på Lekenskolan. Tankarna på 
omfattningen av branden varierar, men 
väl framme blir jag genast tryggare efter-
som brandbilarna är på plats och jag får 
en känsla av att detta kommer att lösa sig 
på ett bra sätt. Det har samlats mycket 
folk som nyfiket tittar på vad som händer. 
Jag går runt och pratar både med elever, 
föräldrar, personal och andra som bor i 
närheten.  Räddningstjänsten i Piteå för-
stärker och samtidigt får jag fler uttalande 
om hur svårt det är att komma åt branden. 
Fyrtio minuter senare brinner det under 
hela taket på skolan och jag förstår att sko-
lan kommer att brinna upp! Jag beslutar 
mig för att hämta viktiga papper och min 
dator. Jag frågar om jag kan få gå in men 
får inget svar som jag upplever som ett nej 
och väljer då att gå in till mitt rum för 
att hämta allt det jag kan bära. En kuslig 
känsla! Mina byxor har frysit till is efter-
som jag halkat i det vatten som brandbi-
larna sprutar mot skolan. Glasögonen fly-
ger iväg och allt känns väldigt overkligt. 
Media börjar ringa upp från både stora 
och små tidningar. De vill att jag skickar 
bilder på skolan som brinner.  

Under kvällen hämtar polisen en miss-
tänkt som funnits bland alla åskådare. Jag 

Den som väntar 
på något gott…

säkerställer att informationen om vad som 
hänt har gått ut via personalen till alla 
elever/föräldrar. Eleverna får stanna hem-
ma dagen därpå i möjligaste mån och för 
de elever som inte kan vara hemma ordnas 
det med en temporär lokal. 

Klockan är nu drygt tolv på natten och 
kommunchef, kommunalråd, räddnings-
chef, fastighetschef och undertecknad 
samlas för att summera det som hänt. 
Det beslutas att vi ska träffas 07.30 dagen 
därpå för att ta fram en handlingsplan. 
Jag sätter mig i bilen för att åka hem. Min 
mobiltelefon ringer hela tiden och allt 
känns fortfarande som om jag drömmer. 

Måndagen den 20 augusti 2012 – första 
skoldagen i den nybyggda skolan! En fan-
tastisk känsla. Den långa resan är gjord 

och nu är vi framme i mål. Visst, det är 
ju inte helt klart med allt, det finns fort-
farande en del att färdigställa, men vi kan 
erbjuda alla förväntansfulla elever, perso-
nal och älvsbybor en ny skola och den bör-
jar idag! En toppmodern skola med teknik 
som ligger i tiden, stora utrymmen och en 
fantastisk utemiljö. Jag betraktar skolan 
som nu står på plats. Som ordspråket sä-
ger ”Den som väntar på något gott väntar 
aldrig för länge”, och det är sant. Knut 
Lundmarkskolan var värd att vänta på! l
Urban Lindgren, fd rektor

� Knut Lundmarkskolan står 
färdig hösten 2012. 

� Lekenskolan i full brand  
den 1 februari 2009. 

Omslagsbilden: Knut Lundmark-
skolan invigdes den 12 september 
2012. Här klipper Ellen Hjertberg 
och William Forsberg, elever vid 
Knut Lundmarkskolan,  det sym-
boliska bandet tillsammans med 
kommunalråd Bill Nilsson och 
Socialdemokraternas gruppledare i 
riksdagen Mikael Damberg.

Foto Peter Lundberg

Foto Peter Lundberg
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Stort intresse 
för nya tomter
Det gäller de tre nya planerade bostads-
områdena i kommunen, Nygrensvägen, 
skogsområdet mellan Bäckskolan och 
Västermalm samt Altuna/Övrabyn som vi 
skrev om i förra numret av Älvsbybladet.

- Det är riktigt positivt att det finns en 
efterfrågan av nya tomter, säger Ingrid 
Karlsson, miljö- och byggchef. 

Efter sommaren har samtal strömmat in 
från flera som är intresserade av tomter på 
de planerade områdena. 

- Under hösten kommer planerna att 
ställas ut och efter utställningstiden beslu-
tar kommunfullmäktige om att anta pla-
nerna, säger Ingrid. Det beräknas ske på 
första kommunfullmäktigesammanträdet 
2013.

Berörda sakägare (boende, markägare 
etc) har möjlighet att överklaga och om de 
gör det så går det vidare för prövning. Om 
ingen överklagar vinner detaljplanen laga 
kraft efter 3 veckor.

- Om man är intresserad av en tomt 
kan man ringa Älvsbyns Fastigheter 
AB, Anders Nilsson. Det är han som tar 
emot intresseanmälan gällande tomt-
kön, informerar Ingrid. För att komma i 
kontakt med Anders Nilsson ringer man 
telefonnr 0929-723 41. l

På personalkontoret i Älvsbyns 
kommun finns bland annat två 
stycken personal/löneassistenter, 
Mats Andersson och Ann-Evy Pet-
tersson som hanterar ca 1 200 lö-
ner per månad. Många förknippar 
löneassistentjobbet med en hel del 
manuellt arbete, men det är långt 
ifrån vad det egentligen är.

-Vi har väldigt varierande arbetsuppgif-
ter. Vårt jobb innehåller allt från att vara 
ansvariga för alla personalsystem, hålla 
utbildningar, registrera anställningar mm 
samt vara ett stöd för chefer i alla möjliga 
personalfrågor. Så man kan säga att jobbet 
är väldigt brett och varierande. Det ställs 
större krav på jobbet mot vad det var för 
bara 5-10 år sedan, säger Mats.

Mats har läst 3 år på personalvetarpro-
grammet via Umeå Universitet och blev 
klar våren 2011. I samma veva hade perso-
nalkontoret ute en fast tjänst och han sökte 
den och blev erbjuden jobbet. 

- Kändes fantastiskt roligt att få jobb 
direkt inom det område jag är utbildad i, 
säger han.

Bredd på arbetsuppgifterna

Fördelen med att jobba i en liten kommun 
är att man får jobba med så mycket olika 
arbetsuppgifter. På en större kommun har 
personavdelningar oftast mer personal som 
gör specifika uppgifter men vi gör allt på 
4 personer. Man måste vara stresstålig och 
vara duktig på att organisera och prioritera 
sitt arbete. Det är ofta många bollar i luften.

Underhåll av Personalsystemet är en 
viktig del för att arbetstagare/arbetsledare 

ska kunna använda självservice som är ett 
verktyg där de anställda lägger in frånvaro 
av olika slag, avvikelser, eller byte av arbets-
pass. 

- För oss innebär det att uppdatera och 
ta in tabeller utifrån vad avtalen säger, kon-
trollera och kvalitetssäkra rapporter varje 
månad. Här har löneassistenterna en viktig 
roll när det gäller att kvalitetssäkra så att 
rätt löner utbetalas, säger Ann-Evy.

Arbetet innebär många kontakter via 
besök och telefon med chefer, medarbetare 
och andra myndigheter.

Arbetsrätt

Att vara ett stöd till chefer ute i verksam-
heterna är en stor del av jobbet. De är 
rådgivare med alla möjliga personalfrågor, 
små som stora. Att kunna arbetsrätt och 
vara insatt i de aktuella avtal som gäller är 
en viktig förutsättning. 

- Sådana frågor möter man i princip 
varje dag, och då gäller det att vara uppda-
terad. Ingen dag är lik den andra och det 
är det som är det mest stimulerande i det 
här arbetet. Att få använda sina kunska-
per fullt ut och samtidigt känna att man 
lär sig något nytt varje dag är verkligen 
en förmån, säger Mats och får medhåll av 
Ann-Evy.

Lönerevision

Just nu är det fullt upp med lönerevisionen 
för 2012 samtidigt som allt annat också ska 
göras, exempelvis arbetsgivarintyg, statistik 
till SCB och annan rapportering.

- Det känns tryggt att ha med Ann-Evy 
som kan yrket väl även om man aldrig blir 
fullärd inom detta jobb, säger Mats. l

Ingen dag är den andra lik!

YRKESpRofIlEN

Räddningsmän i 
beredskap

Räddningstjänsten söker tjejer och 
killar som är villiga att ”extraknäcka” 
som räddningsmän i beredskap. 
För vidare information ta kontakt 
med Roger Bohman, tel 0929-171 25.

SÖKES!

Linus Sköld, 
rektor på Knut Lundmarkskolan 

NyANstÄllDA
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��Janne Lindström, butikschef på Coop Extra

I Norrbotten finns bara två Coop 
Extra-butiker. Den ena är lokalise-
rad till Älvsbyn. 
- Kul att Konsum Norrbotten vill 
satsa här. Vi är verkligen jät-
tenöjda med den nya butiken och 
har ökat försäljningen rejält. För-
hoppningsvis har vi minskat en 
del av utpendlingen när det gäller 
handeln, säger Janne lindström, 
butikschef. 

Förvandlingen från Coop Konsum till 
Coop Extra innebar att säljytan utökades 
med 310 kvm till totalt 1 300 kvm. Sam-
tidigt krymptes lagret med en tredjedel. 

Antalet produkter har också ökat kraf-
tigt. 

- I dag har vi mellan 600 och 700 fler 
artiklar än tidigare. Vårt sortiment är ett 
helt annat än det vi var vana med tidi-
gare, berättar Lindström. 

Totalt kan Coop Extras kunder i Älvs-
byn välja mellan nära 13 000 olika pro-
dukter! 

Ombyggnaden började förra året och 
skapade en del oreda. 

- Det var den näst största ombygg-

Satsning som gynnar 
handeln i Älvsbyn

nationen Konsum Norrbotten gjort efter 
Smedjan i Luleå. Så stundtals var det lite 
tjorvigt, säger Lindström och skrattar. 

- Jag vill därför tacka både kunderna 
och personalen för deras tålamod. Men 
jag tror alla såg fram emot när allt skulle 
bli klart. 

Och klart blev det. Den 19 april invig-
des nya Coop Extra i Älvsbyn. 

- Vi är helnöjda med slutresultatet. 
Förvandlingen uppskattas också av 

kunderna. 
- Ja, vi har ökat försäljningen rejält. 

Hur mycket vet vi inte exakt ännu. Det 
får kommande bokslut visa. Men vi vet 
att kundantalet ökat. I dag ser vi även 
kunder från Lauker och Moskosel i vår 
butik. 

Övergången från Coop Konsum till 
Coop Extra innebar också en generell 
prissänkning av varorna i butiken. 

- Coop Extra är ju Konsum Norrbot-
tens näst största butiksmodell. I länet 
finns bara två Extra-butiker. Den ena 
finns här och den andra i Haparanda. 

Det är inte bara plus på försäljnings-
sidan. Den nya moderna butiken innebär 
även energibesparingar. 

- Ja, vi har nästan halverat energiför-
brukningen med våra nya kylar och fry-
sar. De kommer att betala av mycket av 
ombyggnadskostnaderna. 

Att bygga om Coop Konsum till Coop 
Extra i Älvsbyn kostade 20 miljoner kro-
nor. 

- Kul att Konsum Norrbotten vill satsa 
här. Det innebär så mycket. Förhopp-
ningsvis kan den här satsningen minska 
utpendlingen av kunder. Jag tror faktiskt 
vi redan kan se positiva effekter. 

Ljusare, större och trevligare lokaler 
får både kunder och personal att trivas 
bättre. 

Vilken förändring i butiken uppskat-
tar kunderna mest? 

- Spontant känner jag att det är bröd- 
frukt- och grönsaksavdelningen folk 
uppskattar mest. Där har vi fått ett rik-
tigt lyft, svarar Lindström och avslöjar en 
nyhet. 

- I september kommer vi dessutom att 
införa en salladsbar för självplock. Den 
tror vi mycket på. 

Coop Extra i Älvsbyn sysselsätter 30 
anställda. Budgeterad omsättning för 
2012 är 104 miljoner kronor. Butiken är 
öppen mellan klockan 08:00 och 21:00 
på vardagar. Under lördagar och sönda-
gar öppnar butiken 09:00 men har öppet 
till 21:00. 

Personalen delar på kvällstjänstgö-
ringen vilket innebär tre kvällspass per 
anställd under en fyraveckorsperiod. l

fÖREtAgSpRofIlEN
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Anna-Karin lindström, special- 
och talpedagog, som tillsammans 
med kollegan Christina Öhlund in-
fört ”språkväskor” som hjälpme-
del i Älvsbyn. 

Vad är en ”språkväska”? 
- Det är en väska fylld av material som 
ska hjälpa barn att träna tal, språk och 
kommunikation. 
Vad innehåller väskan? 
- Böcker, spel, dockor och DVD-filmer. 

Vad är syftet? 
- Att hjälpa barn med tal- och kommuni-
kationssvårigheter att på ett lekfullt sätt 
lära sig kommunicera. Helt enkelt ge dem 
ett bättre tal, ett rikare ordförråd och en 
bättre språkmelodi. 
Vem får använda sig av ”språkväs-
korna”? 
- De kan nyttjas av både vårdnadshavare 
och lärare i förskolan. 
Var finns ”Språkväskorna” att låna? 
- De finns på biblioteket. 

Hur fick ni idén? 
- Vi var på ett studiebesök hos ”Språkote-
ket” i Skellefteå när vi kom i kontakt med 
Språkväskorna. Men ursprungligen så 
kommer de från Halland. 
Vad har ni mött för reaktioner? 
- Bara positiva. Inte minst från förskolan. 
Hur många väskor finns det? 
- Sex stycken. Två som vi köpte färdiga. 
Sedan har vi komponerat ytterligare fyra 
själva.

Det är höst och då skördar verk-
samheten för ensamkommande 
flyktingbarn bokstavligen frukter-
na av ett gott arbete. 
I somras färdigställdes 39 koloni-
lotter som fallit i god jord. 
- Det har blivit en träffpunkt för 
våra nya älvsbybor, säger handle-
daren Kenneth lidman. 

I våras hade ansvariga för Älvsbyns 
inkommande flyktingbarn en ”brainstor-
ming”. En av idéerna var att skapa kolo-
nilotter. 

- Vi såg det som en grej att förenkla in-
tegrationen, berättar Lidman. 

39 kolonilotter, vardera på cirka två 
gånger fyra meter, ställdes i ordning. In-
tresserade fick anmäla sig gratis. 

��Helal och Tam tycker det är kul 
att det finns kolonilotter.

En idé som får integrationen att gro 
- Intresset var stort. Nästan direkt så bo-

kades 36 lotter. 
Personalen för ensamkommande flyk-

tingbarn på Brostigen, populärt kallat 
Bros, bokade en lott. 

- Det har varit lyckat och skapat en be-
tydelsefull verksamhet, säger Lidman som 
själv lärt sig en del. 

- Jag hade inga kunskaper om odling. 
Men när jag fick veta att man kan trycka 
ner en vitlöksklyfta i jorden så testade 
jag själv. Så nu har jag självodlad vitlök 
hemma. 

Kolonilotterna har blivit en träffpunkt. 
- Ja, det är liv och rörelse i landen och en 

bra sysselsättning för många som kommit 
hit till Älvsbyn. Försöket med kolonilotter 
har fallit mycket väl ut. 

Till kommande år så väntar förhopp-
ningsvis förbättringar. 

- Innan allt var klart så tog det ju ett tag. 
Vi hade kolonilotterna klara i juli. Så till 
nästa år kanske vi kan starta tidigare. 

39 kolonilotter kan bli fler... 
- Vi ser ju att det finns en efterfrågan. 

Och kolonilotterna är till för alla intres-
serade. Även om de flesta, som i dag an-
vänder kolonilotterna, bor på stigarna så 
är alla älvsbybor som är intresserade väl-
komna att höra av sig, hälsar Lidman. l

 Hallå 

 där...
 



�
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I Älvsbyns ishall råder full akti-
vitet. säsongens träningar för de 
cirka 130 hockeyspelande ungdo-
marna har kommit igång! En av 
de som sett fram emot att det ska 
starta om efter sommaruppehållet 
är sebastian Wiklund, 13 år. 
– Äntligen får vi gå på is! säger se-
bastian.

Sebastian började spela hockey för 4 
år sen. 

- Jag började som utespelare men kände 
ganska fort att det var målvakt jag ville 
bli, så efter ett halvt år som utespelare så 
ställde jag mig i buren.

I och med att Älvsbyn inte har en ren-
odlad målvaktsträning så åker han till Lu-
leå en dag i veckan under hela säsongen 
för att få en mer inriktad träning som Lu-
leå Hockey håller i. 

- Det är bra att kunna kombinera det 
med träningen i Älvsbyn. Min dröm är 
NHL då mina förebilder är Henrik Lund-
qvist och Anders Nilsson, säger Sebastian.

Lagen

Inför den här säsongen finns inget A-lag 
eller juniorlag i Älvsbyn.

- På grund av olika anledningar är trup-

pen för liten för att vi ska kunna spela på 
den nivån. Däremot ser vi att återväxten 
för ett junior och A-lag finns i de lag som 
kommer underifrån. Det är självklart att 
Älvsbyn ska ha ett A-lag, säger Niclas 
Nilsson, ordförande i ÄIF Hockey. I öv-
rigt så finns det 6 lag i föreningen. Äldsta 
laget spelar i en serie som heter U14, spe-
lare födda 99/00. Det yngsta laget, spelare 
födda 04/05, spelar i Björnligan. Ledarna 

Bakre raden från vänster: Filip Jalar, 
Alexander Sundh, Max Forsman och Anton 
Lindström, spelare i U14  
Tjejerna längst fram: Ella Bergström och 
Allis Enholm, spelare i Björnligan. 

Sebastian Wiklund

fÖRENINgSpRofIlEN
i de 6 lagen är oftast föräldrar som har 
barn som spelar.

- De har ett engagemang som är fantas-
tiskt, tycker Niclas. 

- Det ska vara attraktivt att spela hockey 
i Älvsbyn och alla ska ges möjlighet till 
det, säger Nilsson. Det är två viktiga saker 
föreningen jobbar för. 

- Vi har en god hockeykultur och det är 
verkligen ett bra ställe att spela hockey på. 
Här behöver man inte slåss om halltiderna 
och vi har ju en jättefin anläggning, säger 
Niclas. - Vi har fostrat många bra spelare, 
exempelvis Kim Karlsson och Jonas Berg-
lund som spelade med Luleå Hockey förra 
säsongen.

På ÄIF Hockey ś kansli jobbar Mikael 
Johansson och Britt-Inger Enberg.

- Att ha dem som sköter markservicen 
här är mycket värt för föreningen. De gör 
ett fantastiskt jobb, säger Niclas. 

Styrelsen

Styrelsen består av ordförande Niclas 
Nilsson, Lennart Carlberg, Pär Larsson, 
Anders Nilsson och Sven-Ola Öberg.
Länken mellan styrelsen och ledarna för 
lagen är den ungdomsansvarige.

- I år har vi ingen utsedd ungdomsan-
svarig, utan styrelsen hjälps åt med det 
tills någon blir utsedd av ledarna för lagen, 
avslutar Nilsson.

Om man vill börja spela hockey i Älvsbyn 
kan man ringa till ÄIF Hockey ś kansli 
på telefonnr 0929-131 67 för vidare infor-
mation. l
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Allis Enholm, 8 år och Ella Berg-
ström, 8 år är två tjejer som är 
aktiva i ÄIF Hockey. De tycker att 
hockey är jätteroligt!

Ella började spela hockey för 2 år sen. 
I och med att hennes storbror Filip spe-
lat i många år så har hon varit ”tvungen” 
att hänga med på träningar och matcher i 
princip hela sitt liv. Därav har intresset för 
att spela hockey kommit.

– Det är roligare att spela själv än att 
titta på, säger Ella. 

Klasskompisen Allis började spela förra 
året och det har hon inte ångrat.

– Det är så kul att åka skridskor! Och 
det är faktiskt ingenting som är svårt, sä-
ger Allis.

Björnligan

Tjejerna spelar med killar födda 2004 
i det lag som kallas för Björnligan. De 
tränar 2 gånger i veckan och sen får de 
också spela matcher mot andra föreningar 
i samma åldersgrupp. 

Det görs i form av sammandrag. Det 
vill säga att istället för att sprida ut 
matcher under olika tillfällen så spelas det 
flera matcher under en och samma dag. 
Det brukar vara cirka 4 – 5 stycken så-
dana på en säsong. 

- Jag gillar fart och fläkt och det är roligt 
när det händer saker. Därför ser jag verkli-
gen fram emot matcherna, säger Ella. Det 
känns pirrigt men är extra roligt!

- Vi har en jätterolig tränare också, säger 
Allis. Han heter Roger Berglund. 

Spelarna i Björnligan har inga bestämda 
positioner på isen utan man turas om att 
spela både back och forward. Både Allis 
och Ella gillar att vara forward, men det 
gör ingenting att spela back heller. 

- Att spela med killar är kul, vi har alla 
roligt tillsammans, säger Allis.

Något som är speciellt för just tjejerna 
i laget är att förra året inbjöds de till en 
dag då man fick träna och spela tillsam-
mans med andra tjejer. Dagen arrang-
erades av Norrbottens ishockeyförbunds 
damkommitté och det var tjejer i alla 
åldrar som deltog. l

Fler tjejer 
borde prova 
spela hockey!

Allis och Ella är två tjejer som gillar att spela hockey!

Tidigare under våren togs beslutet att 
den nuvarande formen av turistbyrån och 
dess funktion ska omarbetas. Under 2011 
och 2012 har Näringslivskontoret tittat på 
möjligheterna att möta utvecklingen mot 
det allt mer digitala samhället. Huvudfrå-
gorna var; Hur ska vi på ett bredare sätt nå 
ut med information till besökare 
och potentiella besökare 
av kommunen? Hur ska 
vi arbeta för att få en ökad 
besökstillströmning året 
runt?

En ny typ av grund 
för informationssprid-
ning i kommunen tas 
fram och kommer 
att testas fullt ut 
under 2013. Genom 
att bygga upp en digi-
tal bas att stå på kan 
kommunen nå ut till 
fler besökare, detta 
genom att bland an-
nat placera ut digita-
la informationscen-
traler på platser som 
har många besökare. 
Under hösten/vin-
tern kommer fyra 
centraler placeras 
ut i kommunen utöver de 
två som redan finns i Storforsens naturre-
servat. 

De digitala informationscentralerna 
kommer att finnas på bensinstationerna 
OK/Q8 och Shell, samt på Storforsen 
Hotell och Polar Hotell. Platserna är val-
da utifrån att det är naturliga platser för 
besökare att stanna på, kunnig personal, 
långa öppettider och söndagsöppet. 

Centralerna kommer att ha ett lättför-
ståeligt gränssnitt som bland annat visar 
besöksmål, aktiviteter, evenemang och 
var du kan äta, bo och shoppa. Centra-
lernas gränssnitt är även anpassat till mo-
biltelefoner, vilket betyder att besökare 
och kommuninvånare kan nå all infor-
mation med sina smarta telefoner. 

Utöver centralerna kommer en fysisk tu-
ristbyrå finnas i Storforsens naturreservat 
sommartid. Under vinterhalvåret kommer 
frågor via mail och telefon från besökare 
skötas av kommunen. l

Turistinformationen 
i kommunen utökas



Det är förpacknings- och tidnings-

insamlingen (FTI) som ansvarar för 

återvinningsstationerna och att 

det som samlas in återvinns.

På återvinningsstationerna lämnar 

privatpersoner sina förpackningar. 

Företag och verksamheter lämnar 

sina på återvinningscentralen 
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Visste du att
l �Man�kan�återvinna�stål,�aluminium�

och�glas�hur�många�gånger�som�helst�
utan�att�kvaliteten�försämras

l �Om�alla�lämnar�in�sina�kapsyler�till�
återvinning,�räcker�stålet�till�2�200�
nya�personbilar.�Varje�år!�

l �Pappersfibern�kan�återvinnas�upp�till�sju�gånger�innan�den�är�utsliten.�
Efter�det�tas�pappersavfallet�tillvara�som�energi�genom�förbränning

l �Återvinning�av�stål�sparar�75�%�av�den�energi�som�annars�behövs�för�
att�göra�nytt�stål.�Om�vi�källsorterar�alla�metallförpackningar�av�stål�
blir�den�energi�som�sparas�så�stor�att�den�kan�värma�upp�cirka�5�400�
småhus�per�år�

l �Återvinning�av�aluminium�sparar�95�%�av�den�energi�som�annars�
behövs�för�att�göra�ny�aluminium.�Om�vi�lämnar�alla�våra�metallförpack-
ningar�av�aluminium�till�återvinning,�blir�den�energin�som�sparas�så�stor�
att�den�kan�värma�upp�8�500�småhus�per�år

l �Återvinning�av�glas�sparar�20�%�energi�jämfört�med�glas�tillverkad�från�
ny�råvara

l �Energiinnehållet�i�ett�kilo�plastförpackningar�är�lika�stort�som�i�ett�kilo�
olja

l �Var�tredje�pappersförpackning�som�finns�i�din�livsmedelsbutik�är�tillver-
kad�av�återvunna�pappersförpackningar

l �Det�går�endast�åt�en�tredjedel�av�elenergin�vid�massa-�och�pappers-
tillverkning�baserad�på�returpapper,�jämfört�med�den�tillverkning�som�
sker�med�endast�nya�fibrer

l �1�kg�återvunnen�plast�minskar�koldioxidutsläppet�med�2�kg,�jämfört�
med�att�framställa�ny�plast

INfoRmAtIoN fRåN ÄlvSbYNS ENERgI Ab

Återvinningsstationer 
Återvinningsstationerna drivs av Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen (FTI) medan Samhall sköter städ-
ningen av stationerna. Det är El-kretsen som har ansvaret 
för att batteriholkarna töms och att materialet återvinns.

Vad kan du lämna här

På återvinningsstationerna kan du lämna glas (färgat/
ofärgat), plast (hård- och mjukplast i samma behållare), 
metall, papper/kartong/wellpapp och tidningar samt 
batterier.

Varför ska du lämna förpackningar

När du lämnar förpackningar till återvinningsstationer-
na hjälper du till att spara stora mängder energi och ser 
till att naturens råvaror inte faller ur kretsloppet. Allt du 
kan lämna till återvinningsstationerna går att använda 
till återvinning eller energiutvinning.

Insamlingsresultat för Älvsbyn 2011  
(kg/person)

Glasförpackningar 21,93

Pappersförpackningar 19,24

Metallförpackningar 2,21

Plastförpackningar 4,93

Tidningar 40,19

Om återvinningsstationens behållare är full

Ring FTI:s servicetelefon 0200-88 03 11 eller anmäl via 
www.ftiab.se. På hemsidan finns även tips och informa-
tion om återvinning. 

Teater
Ensamma hjärtan, 30 oktober kl 19:00 Forum

Ungdomsting
Den 24 oktober inbjuds elevrådsrepresentanter 
till dialog med politiken om Älvsbyn – idag och i 
framtiden!

Projekt om att 
energieffektivisera
I förra numret av Älvsbybladet berättade vi om att 
det pågår ett projekt där man ska energieffektivi-
sera kommunens och bostadsbolagets fastighets-
bestånd. Det är påbörjat och under hösten kommer 
det att röra sig flera entreprenörer i fastigheterna 
för att utföra energiinventering.

NotISER


