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KRÖNIKAN

Jag arbetar i ett familjeföretag 
med olika branscher. Ingen arbets-
vecka passerar utan reflektioner 
över hur många fördelar vi har, 
eftersom vi bor just här.

Det händer att jag får mej ett gott 
skratt tack vare bykänslan. Efter da-
gens slut har vi, min man och jag, fast-
ighetsjour resten av dygnet tills den 
nya arbetsdagen börjar, för att kunna 
hjälpa våra hyresgäster om de får pro-
blem. Nyss ringde Jourtelefonen - Hej 
nu måste ni komma till VIDSEL! Det 
är en skabbaräv som stryker här i byn. 
Ett samtal jag aldrig fått om jag arbe-
tat i en stad. Det blev ingen rävutryckning 
till Vidsel. Tanken värmer, har våra hyres-
gäster ett problem så vänder de sig gärna 
till oss för att få hjälp. Det är en av alla 
tjusningar med att bo här! Man kan ringa 
någon och be om hjälp.

Jag tycker att det har hänt något med 
människorna jag möter. Det finns en stolt-

het och en glädje i att vara Älvsbybo, be-
ror det på hoppet om gruva i Laver? Eller 
tycker vi att här är det bra, mycket finns 

här? Bästa julklappen för mej blev att jag 
inte BEHÖVDE åka till stan på hela hös-
ten, alla klappar fanns här i Älvsbyn. Köp-
mannaföreningen väntar inte på en gruva, 
vi arbetar varje månad tillsammans för att 
byn ska leva. Mina två 80-åriga kollegor 
var fast beslutna att byn behövde en herr-
ekipering. Vad är alternativet? Vi måste 

försöka, resonerade de. Det gör handeln i 
Älvsbyn! Vi försöker, varje dag. Och vi får 
positiv feedback av kunderna.

På söndagarna har jag förmånen att 
få jobba i butik, besökare från andra 
orter delar med sig hur positivt de 
upplever Älvsbyn. Tänk, då vet de 
kanske inte om att vi har världens bäs-
ta elljusspår, lagom kuperat med utsikt 
över älven eller att vi har EUROPAS 
bästa vatten. Vi har anledning att vara 
Glada och Stolta.

Något saknas! En skylt - så ingen 
missar vår By. Kör man över Piteå-
älven - ÄLVSBYN och pil till höger. 
Så de som inte vet inte bara PASSE-

RAR reningsverket och kör förbi vår by 
och ALLT vi har att erbjuda. De måste få 
chansen att svänga höger och köra genom 
byn, få möjligheten att stanna till eller i 
alla fall lägga oss på minnet! l

Anna Öberg Andersson 
Företagare med framtidstro

Att bo i en by har många fördelar och 
påverkar mitt arbete på många sätt

Från den 1 februari har kommuner-
na ansvar för hemsjukvården. Det 
ska ge en tryggare och säkrare 
sjukvård dygnet runt med större 
personlig närhet till de enskilda 
patienterna. 
Fördelen är att vi får en mer sam-
manhållen verksamhet, säger Hans 
Nyberg, socialchef i kommunen. 

Efter förändringen ansvarar alltså 
kommunerna för alla hälso- och sjuk-
vårdsinsatser i hemmet som utförs av 
sjuksköterska, distriktssköterska, arbets-
terapeut eller sjukgymnast. Det gäller alla 
personer som är 18 år och äldre, oavsett 
sjukdom eller diagnos. 

Hemsjukvården ska fungera under hela 
dygnet, årets alla dagar. 

- Vi ska hjälpa och bidra med samma 
service till alla som beviljats hemsjukvård. 
Oavsett bostadsadress, betonar Nyberg. 

Vägledande för arbetet är att bygga upp 

en trygg och säker vård dygnet runt. Vården 
ska utgå från den enskildes behov och livs-
kvalitet. Den enskildes inflytande ökar. De 
får möjlighet att påverka och ha eget ansvar. 

- Men precis som tidigare ansvarar 
landstinget för läkarinsatser och specia-
listfunktioner vid akut sjukdomsfall eller i 
andra situationer där inte hemsjukvården 
räcker till, förklarar Nyberg. 

Ett hemsjukvårdsteam i varje kommun 
avgör vilka som är berättigade till hem-
sjukvård. 

- Det känns mycket bra att ha gått i 
mål med den här processen som berör så 
många patienter och drygt ett hundratal 
anställda. De som arbetar nära patienten 
kommer att tillhöra samma organisation, 
vilket underlättar den viktiga överföring-
en av information runt den enskilde, säger 
Karl Petersen, ordförande i Kommunför-
bundet Norrbottens styrelse. 

En åsikt som delas av socialchef Nyberg. 
- Det är alltid bra att undvika parallella 

organisationer. 

Landstingsrådet Kent Ögren ser också 
bara fördelar. 

- I vår ambition att fokusera på patien-
ternas behov har det varit naturligt att 
också titta på huvudmannaskap och or-
ganisation. När kommunerna nu tar över 
hemsjukvården får vi en mer logisk gräns-
dragning mellan vad som är landstingets 
ansvar och vad som är kommunernas. Jag 
är övertygad om att detta ska ge en effekti-
vare organisation och vara till gagn för pa-
tienterna. Erfarenheterna från de län som 
genomfört förändringen är också goda, 
säger Ögren. l

Hemsjukvård i kommunal 
regi för den enskildes bästa

Socialchef Hans Nyberg
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FÖRetAgspRoFIleN

Hon är klädsam, modemedveten, 
tuff, social, pratsam, idérik, nog-
grann, organisatorisk och service-
inriktad. Så att Lisa Lundströms 
butik, Helenas - med stil, blivit en 
succé är kanske inte så konstigt. 
Jag säljer upplevelser. Inte bara 
kläder, säger Lisa, vars affär allt 
mer kommit att likna en träff-
punkt. 

Ett exempel på hennes idérikedom är 
att ha levande skyltdockor! 

- Jag försöker tänka utanför boxen, för-
klarar Lisa. 

Av hennes personlighet att döma så 
finns det nog ingen box som är stor nog 
att hålla henne inom ramarna. 

- Lösningar finns på allt. Vissa saker tar 
bara lite längre tid, menar Lisa. 

I månadsskiftet oktober/november förra 
året fick Lisa nys om att Helenas modebu-
tik i Älvsbyn var till salu. 

- Sedan tog det tre veckor innan jag och 
gamla ägaren Birgitta Björkman skrev ett 
avtal. Jag hade pratat med mina kompisar 
om utbudet i Älvsbyn. Vi brukar dricka 
te och promenera sedan barnen lagt sig. 
När jag lyssnat på deras synpunkter togs 
beslutet. 

Det är en anrik butik som Lisa överta-
git. Den grundades redan 1955. Men allt 
är sig inte likt sedan Lisa övertog verksam-
heten. 

Ett kraftigt ökat kundunderlag och ur-
sprungsnamnet Helenas har komplette-
rats med devisen ”med stil”. 

Den devisen kan översättas på många 
sätt. Kläderna har stil men det har även 
personalen. 

- Mina kunder ska vara nöjda när de 
kommer in och när de går ut. Vi ger per-
sonlig service och tillsammans med våra 

Lisa hjälper 
kunderna att 
hitta rätt i 
modedjungeln

kunder ska vi ha roligt och skratta. Jag 
gillar att umgås med trevliga människor. 

Därför återvänder många kunder ofta. 
Även om de inte handlar någonting varje 
gång så har de fått en upplevelse och stillat 
sin nyfikenhet. Kanske går de också hem 
med ett och annat råd att fundera över. 

Lisa har kunder från hela Fyrkanten. 
- Det gör mig faktiskt lite stolt. Den 

prismässiga konkurrensen bemöter jag 
med personlig service. Jag kan faktiskt 
visa att alla generationer; mormor, mam-
ma och dotter, kan hitta kläder här. Det 
gäller bara att erbjuda rätt kombination. 
Det tycker många är kul. Många äldre 
damer får också mer än gärna låna hem 
kläder på prov. 

Alla kläder i butiken är handplockade. 
Och att Lisa är noggrann och bestämd i 
sina val kan många återförsäljare vittna 
om. 

- De brukar säga; ”Lisa du är som ett 
rivjärn”. 

Lisa är pratsam. Intervjun med henne 
ger material till en hel roman. Hon be-
rättar allt om sina yrkeserfarenheter, sin 
privata situation och delar med sig av sina 
livserfarenheter. Att återge allt detta skulle 
som sagt var ta sin plats. 

Men vi väljer att sovra ut en del beröm. 
- Min familj är viktiga. Alla ställer upp 

och hjälper mig. De är guld värda liksom 
Bitte, min anställda. Dessutom vill jag 
tacka Britt och Lars-Erik Hällerstrand 
på Kompetensutvecklarna som hjälpte 
mig med goda råd före köpet av butiken. 
Och alla gamla arbetsgivare jag haft har 
bidragit med nödvändig erfarenhet. Inte 
minst Susanne Nilsson på AB Nian Häst-
sport där jag trivdes bra. Men drömmen 
har alltid varit att få driva någonting eget, 
avslutar Lisa. l
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I Älvsbyns djupa vatten döljer sig dolda skatter. Åtminstone för alla 
sportfiskare. 

- Fisketurismen går helt klart att utveckla än mer. Vi har fantastiska 
fiskevatten, säger Christer Karlsson, ordförande i Älvsbyns Sportfiske-
klubb, och uppmanar fler att gå med som medlemmar. 

Pärlan bland klubbens sjöar är Djupträsket. Där finns ädelfiskarna röding, öring 
och harr plus de vanliga fiskarterna; abborre och gädda. 

- Förra sommaren fångades exempelvis en öring på fem kilo, berättar Christer. 
Djupträsket gör skäl för namnet. Som mest mäter sjöns djup 30 meter. Det gör vattnet 

utmärkt för röding som kräver låga temperaturer. Hela omgivningen är dessutom vacker 
och har klassats som naturskyddsområde av länsstyrelsen i Norrbotten. 

Djupträsket erbjuder också bra service. Intill sjön finns husvagnsplatser, storstuga, 
båtar och bryggor. 

- Vår ambition är att göra Djupträsket ännu mer lättåtkomligt. Vi ska fixa till bryg-
gorna och se till att de blir handikappvänliga. 

Älvsbyns sportfiskeklubb har även andra vatten; Mattbergstjärn och Abborrtjärn. 
Varje år planteras ett ton fisk ut. I Djupträsket 300 kilo öring, 200 kilo röding och harr. 
Harren planteras ut vartannat år. I Abborrtjärn sätts det ut 150 kilo öring och harr (vart-
annat år) samt i Mattbergstjärn (som är en put and take-sjö) 300 kilo regnbåge. 

- Men vi har planer på att öka utsättningen än mer, avslöjar Christer. 
Att få tillgång till dessa ”skatter” är relativt billigt. Ett årskort för en privatperson 

kostar 500 kronor. Ett familjekort 700 kronor. 
- Då får man fiska så mycket man vill, säger Christer. 
Älvsbyns sportfiskeklubb har cirka 200 medlemmar som förhoppningsvis ska bli fler. 
- Vi gör en ungdomssatsning. Får vi fler medlemmar och kan sälja fler fiskekort så har 

vi råd att utveckla våra vatten ytterligare. All vår verksamhet finansieras ju den vägen. 
Har ni några planer på att börja sälja event, som guidade fisketurer..? 
- Ja, varför inte. Det kanske är något att tänka på om efterfrågan visar sig finnas. l

Dolda skatter 
i Älvsbyns 
vatten 

FÖReNINgspRoFIleN

Vill man bli medlem i 

Älvsby Sportfiskeklubb tar 

man kontakt med Christer 

Karlsson, 070-6048761. 

Fiskekort finns att köpa via 

www.svenskafiskevatten.se 

och även hos Gårdings, 

Gulf och OKQ8 och under 

sommaren även på plats  

vid Djupträsket.
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Oscar Bergman, från Korsträsk, 
är en hängiven pimpelfiskare. 
- På vårvintern är det tävlingar 
i stort sett varje helg, berättar 
Oscar och rekommenderar fler 
ungdomar att börja med sporten. 

En vinter för några år sedan arrang-
erades pimpeltävlingar i Korsträsk. Då 
fastnade Oscar bokstavligen på kroken. 

Han bytte ishockeyn och konstfrusen 
is mot pimpelfiske och naturisar. 

-Ja, jag blev fast och idag är pimpelfisket 
mitt stora intresse. 

Detta är fjärde året han tävlar. Och 
framgångarna har varit många. 

2011 blev Oscar DM-mästare för yngre 
juniorer. I fjol tog han silver i klassen för 
äldre juniorer. 

I tävlingen Pitenappet, i början av 
mars, blev han tvåa i herrklassen. 

I slutet av februari tävlade även Oscar i 

SM som avgjordes utanför Grums. 
- Men där var det trögfiskat, tycker Os-

car som hamnade på en 19:e plats. 
Tjusningen med pimpelfisket är, enligt 

honom, variationen. 
- Fisket blir aldrig likadant. Ena dagen 

kan det nappa jättebra. Nästa dag får 
man nästan ingenting. 

Oscar tävlar för Piteåklubben ”Min-
karna”. Han ser gärna att fler ungdomar 
från Älvsbyn börjar. 

- Det vore kul om vi blev fler juniorer 
härifrån. 

Självklart fiskar även Oscar sommar-
tid. Då gärna hemma i Korsträsk. 

- Här finns stor abborre. Förra somma-
ren drog jag upp en på 1,4 kilo. 

Men den hamnade inte på någon grill. 
- Fiskarna släpper jag oftast tillbaka. 

Det är bättre att de får leva och växa till 
sig. Stora abborrar är dessutom viktiga 
för reproduktionen. l

Pimpelfiske fick Oscar 
att fastna på kroken
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YRKespRoFIleN

Gräsklippning och blommor är en 
sak. Snö och kyla en annan. Men 
för vissa finns en gemensam fak-
tor. Exempelvis parkarbetarna i 
Älvsbyn. 

- Jag trivs fantastiskt bra. Ett 
väldigt varierande och bra jobb, 
tycker Tommy Bergdahl, som vin-
tertid arbetar på Kanis. 

Han har ett minst sagt kontrastrikt 
arbete. Sommaren handlar om gräsklipp-
ning och planteringar. Vintertid ska 
skidbacke och längdspår pistas. 

- Och det är svårt att välja vad som 
egentligen är bättre. Självklart vill man 
vara ledig på sommaren men gräsklipp-
ning och planteringar är också bra. Vi 
har ett varierande och fritt jobb. Jag arbe-
tade tidigare på industri men skulle inte 
vilja byta tillbaka. Detta är rena dröm-
men, säger Tommy. 

Han trivs också med sina kollegor. 
- Vi vet ju vad som behöver göras och 

de flesta har lång erfarenhet. Så vi sköter 
oss själva till stor del. 

Vintertid återfinns Bergdahl med sina 
kollegor på Kanis. Det är en plats han 
trivs på. 

- Jag kör mestadels skidspåren så får 
andra ta hand om pisterna. 

Ett kontrastrikt jobb 

Men som ”pistvakt” får han i bland 
sköta många sysslor. Inte minst service i 
liftstugan och skiduthyrningen. 

- Vi fungerar ju lite som alltiallo. Men 
det är kul. Jag gillar kontakten med gäs-
terna på Kanis och försöker bjuda på det 
lilla extra. 

Bergdahl hoppas också att Kanis ut-
vecklas till ett ”skidparadis”. 

- Fler och fler hittar hit. Jag hoppas 
verkligen att alla som besöker oss är nöj-
da. Det har ju hänt en del saker på senare 
år. Vi har snökanoner, en hopp-park, re-
noverad servicebyggnad, ny liftstuga och 
en restaurang som fungerar bra. 

Större planer finns. 
- Vi får hoppas att de förverkligas. De 

nya husvagnsplatserna bland träden är 
ju så mycket mysigare än de tidigare på 
parkeringen. Hoppas ännu fler hittar hit. 

Är du själv trädgårdsintresserad? 
- Ja, jag tycker om det men inte över-

drivet. 
Vad tycker du om vinterarbetet då? 
- Bra. Som jag tidigare sagt, det är kul 

och varierande. 
De brukar ju ibland överraska med 

dekorationer och utsmyckningar. Något 
som blivit uppskattat. 

- Det är kul att små saker värdesätts, 
som exempelvis häxor till påsk och tom-
tar till jul. Synd bara att en del dekora-
tioner förstörs. 

Parkarbetarna i Älvsbyn är anställda 
av Älvsbyns Fastigheter AB. Det innebär 
stundtals att de även kallas in till andra 
uppdrag, som plattsättning och snick-
erier. 

- Men det visar ju också på variationen 
i vårt arbete... l

Tommy Bergdahl, Simon Eliasson och Lennart Lindvall sköter servicen på Kanis och ser till 
att både längdspår och pister är perfekt preparerade. 

Birger Seger fixar gärna pisterna medan Tommy Bergdahl helst tar hand om längdspåren.
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Flytt som ökar 
kvaliteten på 
Dagverksamheten

Inga-Britt, Inez, Marina, Elsy, Annica, Marianne, Maj-Lis och Jan har trevligt på 
dagverksamheten.

Frida Johansson 
– Socialsekreterare på Arbete och 

Integration.
Jobbar med missbruk och beroende.

 Nyanställda 

Dagverksamheten har flyttat från 
Nyberga till Tärnstigen.
- Vi får bättre anpassade lokaler 
indelade i två avdelningar med 
eget kök och egen toalett, säger 
Monica Sjölund, verksamhetsan-
svarig.

Dagverksamheten är till för att ge 
hemmaboende personer med demens-
sjukdom en meningsfull vardag i social 
samvaro och för att avlasta anhöriga. 
Det mest optimala, om aktiviteterna ska 
fungera, är att störningsmomenten mini-
meras.

- På Tärnstigen kan vi arbeta mer 
ostört. Lokalerna är indelade i två av-
delningar med möjlighet till samverkan. 
Det är inga obehöriga som måste passera, 
som det var på Nyberga. Det gör att stör-
ningsmomenten minskar. Många delta-
gare har lätt att tappa fokus om de distra-
heras av omgivningen, förklarar Sjölund.

Avdelningarna har två egna ingångar 
och en fin utomhusmiljö. Aktiviteterna 
består bland annat av musik, matlag-

ning, samvaro vid lägerelden, gymnastik, 
bok- och tidningsläsning.

- Vi försöker skapa trevliga stunder, att 
alla ska ha en bra dag. För personer med 
demenssjukdom kan det vara så att saker 
de gjort förr, i deras egen ungdom, fung-
erar för dem. Men vi gör också individu-
ella planer för var och en efter deras och 
anhörigas önskemål.

Trycket på dagverksamheten är hårt. 
Mellan 15 och 16 personer brukar delta 
i de dagliga aktiviteterna. 

- Ambitionen är ju att vi med hjälp av 
dagverksamheten ska hjälpa personer att 
kunna bo längre tid i hemmet. Genom 
att skapa rutiner och erbjuda aktiviteter 
på dagen så hjälper vi våra deltagare att 
skilja på dag och natt, att få en naturlig 
dygnsrytm.

- Vi försöker också begränsa grupper-
nas storlek. I dag består de av 7-8 perso-
ner. I bland är det i mesta laget för att nå 
en god kvalitet. Men personalen gör ett 
fantastiskt jobb, tycker Sjölund.

Och flytten till Tärnstigen skapar 
ännu bättre förutsättningar för goda ak-
tiviteter för deltagarna. l

Säkrare trafikmiljö 
för barn 
Trafikmiljön för barnen kring sko-
lorna i Älvsbyn ska bli säkrare. 
- Ibland är situationen kaotisk på 
morgonen när barnen lämnas 
med bil. Vi vill inte ha bilar, bus-
sar och barn på samma ställe, 
säger Ingrid Karlsson, miljö- och 
byggchef. 
Därför har en arbetsgrupp bil-
dats. Den består av representan-
ter från kommunen, bussbolagen, 
länstrafiken, skolorna och polisen. 
Som underlag för arbetet finns en 
konsultrapport om trafiksituatio-
nen kring Älvsbyns skolor. 
Förslag på förändringar kommer 
att lämnas in till kommunstyrel-
sen som senare tar beslut i frå-
gan. 
- Bland annat föreslår vi att en 
del parkeringar, som ligger opas-
sande, flyttas, säger Karlsson. 

NotIseR

Öppettider för 
Kanis under påsk 
och påsklov:
Skärtorsdag stängt

Långfredag kl 11 00 – 15 30

Lördag kl 11 00 – 22 00

Söndag 7/4 – söndag 14/4 
 kl 11 00 – 15 30



INFoRmAtIoN FRåN 
ÄlvsbYNs eNeRgI Ab NotIseR

I den gröna tunnan läggs det brännbara avfallet. Det är av-
fall som inte kan återvinnas på annat sätt än genom förbrän-
ning. Detta avfall går till förbränning i Boden där energi 
utvinns i form av fjärrvärme och/eller el.

Viktigt att tänka på
I detta kärl ska inte farligt avfall, batterier, glödlampor, lys-
rör eller övrig elektronik läggas. 
Komposterbart ska kastas i det bruna kärlet. Förpackningar 
och tidningar lämnas till förpacknings- och tidningsinsam-
lingen som finns på återvinningsstationerna. Grovavfall, 
trädgårdsavfall och restavfall (det avfall som inte går att 
återvinna, som deponeras) ska sorteras ut och lämnas till 
återvinningscentralen.
Paketera avfallet väl i påsar.

I det gröna kärlet lägger du:
Bindor, trosskydd, blöjor
Tops, bomull, kondomer 
Post It-lappar, kuvert både med och utan fönster, 
klisterlapp
Foton
Plastleksaker (OBS! inga batterier)
Bestick i plast, plastskärbräda
Cd/dvd -skivor och fodral, videoband
Diskborste, disktrasor, gummihandskar, toalettborste
Tandborste, tandtråd
Mindre träföremål, som husgeråd och leksaker
Snus, fimpar, tuggummi
Plåster, tejp
Textilier, skor
Dammsugarpåsar
Bakplåtspapper, färgade servetter
Hundbajs i plastpåse
Penna, suddgummi
Rakhyvel
Stearin/paraffinljus

 
Stora brännbara saker lämnas på 
återvinningscentralen

Trädgårdsmöbler 
Pulkor 
Plasthinkar, plastdunkar 
Madrasser 
Mattor

ÄLVSBYBLADET
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– ditt brännbara
 hushållsavfall

 Information om 

  det gröna kärlet 

Ansök om bygglov i god tid 
Tänker du bygga om din villa eller fritidshus till 
sommaren? Ansök då om bygglov i god tid. 
- Senast den 16 maj behöver vi få in ansökningarna 
om vi ska kunna hinna handlägga dem före semestern. 
Det är trots allt ett omfattande arbete. Vi ska hinna 
prata med grannar och göra mycket annat innan 
bygglov kan beviljas, säger Ingrid Karlsson, miljö- och 
byggchef. 
Bygglovsansökningarna inför sommaren brukar vara 
många, runt ett 60-tal. 

Klart för nya bostadsområden 
Nya bostadsområden med större tomter än normalt. 
Det utlovas i Älvsbyn inom en snar framtid. Detta i och 
med att kommunfullmäktige beslutat att fastställa de 
nya detaljplanerna för Prästgärdan, Altuna/Övrabyn 
och nya Västermalm. 
- Vi älvsbybor har en tendens att sprida ut oss brett 
på gårdarna och förhoppningsvis ska de större 
tomterna göra vi nu rymmer våra friggebodar innanför 
tomtgränserna, sa kommunalrådet Helena Öhlund, 
när hon presenterade planerna på den så kallade 
företagarfrukosten. 

Kolonilotter för Älvsbyborna 
Är du trädgårdsintresserad men saknar egen mark för 
odling och planteringar? Nu finns möjligheten att få 
en kolonilott på åtta kvadratmeter (2 x 4 meter). Förra 
sommaren gjordes ett försök som föll i god jord. 
Ett 40-tal kolonilotter anläggs av BROS. Först till kvarn 
gäller. 
Så är du intresserad, ta kontakt med BROS på telefon 
070 521 34 00 eller 072 713 19 00.


