
KRÖNIKAN
Krönikören den här gången är unga Anneke Klötzer
som är tysk utbytesstudent i Älvsbyns gymnasium.
Hon har bestämt sig för att stanna och gå hela sin
gymnasieutbildning här. Vi bad henne berätta varför.

Därför vill jag

stanna i Älvsbyn!
Jag trivs jättebra i Älvsbyn. Människorna är
snälla och fast Älvsbyn egentligen bara är ett
litet samhälle så kan man ändå göra ganska
mycket med sina kompisar. Jag tycker att det är
bra att man kan åka buss inom Älvsbyns
kommun gratis, så att man kan hälsa på sina
kompisar. Jag tycker det också är bra att man
kan åka skidor på Kanis, så kan man också göra
någonting annat på sin fritid.

Först kom jag bara till Älvsbyn som utbytes-
student, men jag hade tanken att stanna i
Sverige. Jag vill ju studera i Sverige och tänkte
mig att det går bättre med svenskt betyg. Jag
funderade på att kanske flytta till Trelleborg och
gå min gymnasieutbildning där, men nu trivs
jag så bra i Älvsbyn att jag har bestämt mig att
stanna här. Jag har hittat bra kompisar och en
pojkvän som jag gillar väldigt mycket. Det går
bra i skolan för mig och jag tycker om landskapet
i Älvsbyn.

Nu bor jag i en värdfamilj, som jag verkligen
vill tacka för deras stöd det här året. Jag kunde
inte ha fått en bättre värdfamilj. Nästa år är jag
ansvarig för mig själv och jag vet att det inte blir
enkelt att stanna, men jag hoppas ändå att jag
kan förverkliga min dröm att stanna i Älvsbyn.

Jag vill också tacka mina föräldrar i Tyskland
som stöder mig så mycket och som tror på
mig. Jag har funderat mycket, om jag verkligen
ska stanna och mitt beslut var inte lätt för det är
en stor förändring i mitt liv, men nu är jag säker
att jag verkligen vill stanna här i Älvsbyn och
göra min gymnasieutbildning här.

Jag vill tacka alla som stöder mig och hoppas
att vi ses nästa år!

Anneke Klötzer

Kommunförbundet och Statistiska
Centralbyrån tar varje år fram statistiska
uppgifter om kommunernas kostnader i
de olika verksamheterna.

Kommunförbundets analysgrupp gör
även en fördjupad analys där varje verk-
samhet jämförs för sig mellan kommuner
med liknande villkor vad gäller befolk-
ningsmängd, ålderssammansättning, läge
med mera.

Älvsbyn jämförs med bland annat
Hofors och Kalix när det gäller barnom-
sorgen, Stenungsund och Boden när det
gäller grundskolan, Malung och Jokk-
mokk när det gäller äldreomsorgen och
så vidare.

Analysen har i flera år visat att Älvsbyn
har högre kostnader än jämförbara
kommuner, framför allt när det gäller
äldreomsorgen, men även inom barn-
omsorgen.

40 miljoner
– 2003 hade vi det sämsta resultatet
någonsin. Analysgruppen kom fram till
att verksamheten skulle bli drygt 40
miljoner kronor billigare om vi hade
samma servicenivå som jämförbara
kommuner, säger Bo Johansson.

Sammanfattning av kommunens
agerande under den första tiden
efter tsunamin:
28 december :
• Räddningschef Leif Öhlund kontaktade

kommunalrådet och de kallade till möte
på eftermiddagen med representanter från
alla förvaltningar, polisen, kyrkan och
vårdcentralen.

• Leif Öhlund tog reda på hur många
biljetter som sålts via resebyrån i Älvsbyn
till de drabbade områdena. Det var 12
stycken. Hur många som eventuellt hade
bokat resa på annat sätt var omöjligt att
ta reda på.

• På mötet sammanställdes och fördelades
ansvarsuppgifter och två jourtelefon-
nummer öppnades. De som svarade i
telefonerna hade en förteckning med
lämpliga personer att kontakta beroende
på den drabbades behov.

• Länsstyrelsen begärde att få information
från kommunen varje dag. Gunilla Lundin
utsågs att sköta den informationen.

30 december :
• Ytterligare resurser som kunde komma att

behövas samordnades. Det gällde social-
tjänsten, kyrkan, frivilliga resursgruppen
och POSOM-gruppen (Psykiskt och
socialt omhändertagande).

31 december :
• Älvsbybor började komma hem från

katastrofområdet.
1 januari:
• En person från den frivilliga resurs-

gruppen hjälpte till på Kallax.
3 januari:
• Skolan informerades om läget inför

skolstarten.
4 januari:
• Leif Öhlund och Gunilla Lundin besökte

jourgruppen på Kallax för att se och lära
av hur de hade organiserat sitt arbete.

Gunilla Lundin och Leif Öhlund i kommunens
krisledningsgrupp hade mycket att göra första tiden
efter tsunamin, innan det stod klart att inga
Älvsbybor var drabbade. När naturkatastrofen
hände höll de på med att utforma den kommunala
planen för hantering av extraordinära händelser.
Erfarenheterna från beredskapen efter flodvågen
har ändrat en del av innehållet i den.

– Lyckligtvis förskonades vår kommun från
omkomna och saknade, men till att börja med
visste vi ju inte hur det var med den saken,
säger räddningschef Leif Öhlund som tillsam-
mans med kommunsekreterare Gunilla Lun-
din ingår i kommunens krisledningsgrupp.

– Vi fick trots allt värdefulla erfarenheter och
händelsen har påverkat utformningen av den
handlingsplan som vi höll på med när detta
hände, säger hon.

– Framför allt lärde vi oss att det är viktigt
att inte tveka inför att dra på full beredskap på
en gång. Om det sedan visar sig inte behövas
är det lätt att minska beredskapen igen, men
att mitt i krisen trappa upp en organisation
som är för liten är svårare.

Räckte inte riktigt
– Under de första dagarna innan vi hade klart
för oss om och på vilket sätt Älvsbybor var
drabbade, ville tiden inte riktigt räcka till. Min
uppgift var att verkställa beslut, informera
allmänheten och länsstyrelsen, svara i jour-
telefonen och dokumentera det som gjordes.
Jag hamnade ganska snabbt i konflikt mellan
de olika uppgifterna, fortsätter hon.

– Vi hade inte heller planerat för avlösning
på jourtelefonerna utan Gunilla och jag
bemannade jourtelefonerna under första
veckan, tillägger Leif  Öhlund.
För övrigt är han nöjd med hur arbetet gick.

– Beredskapen skulle ha räckt även om
följderna för Älvsbyns del varit större,
konstaterar han.

Så här ser startsidan ut på den nya kommun-webben som nu ligger ute på internet.
Förhoppningsvis har många älvsbybor redan hunnit bekanta sig med den.

– Webben kommer att utvecklas allt eftersom och få fler och fler nya funktioner,
säger informatör Anna-Lena Jonsson.

Så småningom kommer all information om kommunen att finnas tillgänglig där
och det blir möjligt att uträtta kommunala ärenden via den.

– Gör gärna ett besök på www.alvsbyn.se och låt oss få veta vad du tycker ska finnas
med på kommunens hemsida, uppmanar Anna-Lena Jonsson.

När det gäller administration och arbets-
ledare ligger Älvsbyn däremot bland de
kommuner som har lägst kostnader.
Detsamma gäller fritid- och kultur-
sektorn.

De åtgärder som har påbörjats för att
spara in dessa 40 miljoner är bland annat
att göra om Fluxen till enskilt äldre-
boende i stället för särskilt boende, ned-
läggning av två avdelningar inom särskilda
omsorgen och av dagverksamheten
Kedjan.

På lång sikt
– Förvaltningscheferna har fått i uppdrag
att ge förslag på fler kostnadsminskningar
så att vi klarar årets budget och så att hela
verksamheten blir billigare på lång sikt.
Det finns ännu inga färdiga förslag, men
det blir besparingar på mellan tre och fem
miljoner kronor, särskilt inom
äldreomsorgen. Många förändringar
måste vara genomförda innan hösten,
säger kommunalrådet.

– Detta innebär inte att det bara blir
försämringar. En del blir sämre, annat blir
bättre. Vi ska även i fortsättningen ha en
bra äldreomsorg och skola i Älvsbyn,
påpekar han slutligen.

Kostymen är för stor
Fler förändringar väntar inom framför allt äldreomsorgen, men även andra
verksamheter, för att kommunens ekonomi ska hamna på en rimlig nivå.

– Det är nödvändigt för att Älvsbyn även i framtiden ska kunna ha en bra
service, förklarar kommunalrådet Bo Johansson.

Viktigt med full bered-
skap på en gång

Att skriva på kontraktet kostar 100 kronor
och för det får de en t-shirt och rad förmåner
i butikerna, till exempel billigare hyra på
videofilmer och rabatt på olika varor.

Arbetet med Tillsammans-projektet gör
Emma Nilsson, Caroline Grundström, Linda
Berggren och Josefin Öhlund. De går sista
året på gymnasiet och gör detta som ett
gemensamt projektarbete innan de går ut
omvårdnadsprogrammet i juni.

– Men vi hoppas att projektet kan fortsätta

De hoppas att Tillsammans-projektet får en fortsättning

Linda Berggren, Josefin Öhlund, Emma Nilsson
och Caroline Grundström är jättenöjda över
responsen på Tillsammans-projektet bland elever
som går i femman till nian. Mer än 200 tröjor har
de tryckt upp och delat ut till dem som skrivit på
kontraktet.

Drygt 200 elever från årskurs 5 till 9 i
kommunens skolor har nappat på
erbjudandet att skriva på ett kontrakt där
eleven lovar att inte använda tobak, alkohol
eller droger, att respektera andra
människor, inte uppträda främlingsfientligt
och inte göra kriminella handlingar.

nästa år utan oss, säger Emma Nilsson och
får medhåll från fältassistent Lennart Karlberg,
som är tjejernas kontaktperson i socialtjänsten
för projektet.

Börja dricka senare
Tillsammans kommer de att prata med
gymnasieskolans rektor för att hitta former
för att det ska kunna drivas vidare inom
omsorgsprogrammets ramar.

– Vi vill att debutåldern för alkohol-
drickande ska höjas och att trenden att
tonåringar måste dricka för att accepteras av
kompisarna ska ändras så att det blir inne att
inte dricka, säger Caroline Grundström.

– Sådant ändras inte på ett år, så därför
tycker vi det är viktigt att projektet får en
fortsättning, tillägger Josefin Öhlund.

Mitt i arbetet med den kommunala planen för hantering av extraordinära händelser
blev verkligheten verkligare än någon hade kunnat föreställa sig. Tsunamin och dess
katastrofala följder höjde beredskapen även i Älvsbyn.
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FÖRENINGSPROFILEN • • • •

Vill du att din förening ska presenteras
i Älvsbybladet?
Kontakta Anna-Lena Jonsson, tfn 0929-170 00,
eller e-post: anna-lena.jonsson@alvsbyn.se

– Syftet med föreningen är att det ska bli lättare
att leva med allergi, säger en av styrelsens
medlemmar, Cecilia Grahn och fortsätter:

– Vi vill minska de faror som finns i
samhället för allergiker och astmatiker, i alla
offentliga lokaler till exempel butiker,
restauranger, arbetsplatser och skolor. Vi vill
informera och visa på möjligheter.

– Vi vill också påverka vårdfrågor, till
exempel hur allergier behandlas och hur
enskilda allergikers medicinering uppföljs.

– Sist men inte minst vill vi vara ett stöd
för dem som har allergi, öka kunskapen om
den egna sjukdomsbilden och ge tillfällen att
skapa kontakter med andra som är i samma
situation.

Barngala
För snart två år sedan ville några av medlem-
marna få igång föreningens utåtriktade
verksamhet igen.

– Astma- och allergiförbundet hade utlyst
2003 till att vara Barnallergi-året, och vi ville
göra något i Älvsbyn också, berättar Annika
Nilsson som valdes till ordförande det året.

I november arrangerade föreningen därför
en barnallergi-gala i Älvsbyn, med uppträdan-
den av barn från bland annat Dansdraget,
Älvsby Brass och kyrkans barnkör. Mellan
numren informerade de om allergifrågor.

– Det innebar mycket jobb, men också att
föreningen verkligen kom igång. Vi fick många
nya medlemmar och det har fortsatt att öka

sedan dess, från 70 till drygt 200 stycken, säger
Cecilia Grahn.

– Ett annat tillfälle när vi visade upp oss,
informerade mycket och värvade många
medlemmar var för snart ett år sedan när vi
sålde korvringar på Konsum och samtidigt
pratade allergifrågor med folk, berättar Erica
Engström.

Läger och skrivelser
Varje år ges några av barnen i föreningen
möjlighet att vara med på ett läger som
förbundet ordnar. I fjol hölls det i Sikfors.

– Meningen med lägret är att barnen ska
lära sig mer om sin allergi och se hur de bättre
kan leva med den. De får också lära känna
andra barn som har det likadant. Flera av
barnen kan inte heller åka någon annanstans
för att deras allergi är så svår, säger Cecilia
Grahn.

Under förra året gjorde föreningen två
skrivelser. Den ena gick till kommunstyrelsen
och Barn- och utbild-ningsnämnden och
påtalade att flera allergiska barn i kommunen
tvingats börja ta mediciner varje dag för att
kunna vara i skolan, sedan det drogs ner på
städningen.

Den andra var ställd till Köpmanna-
föreningen och var en vädjan att inte tillåta
pälsdjur i butikerna.

– Vi blev positivt bemötta både hos kom-
munen och köpmännen, och det har redan
gett en del resultat. Dessvärre finns det fort-

farande hundägare som inte inser att de
utsätter människor för livsfara genom att ta
med hunden in i butiker, säger Ann-Christin
Hjort.

– Vi har även informerat på föräldramöten
om hur man undviker att utsätta allergiska
barn för fara, tillägger hon.

I höstas besökte länsinformatören Birgitta
Alstergren från Luleå kommunens skolmat-
salspersonal och pratade om vad man kan
tänka på för att ta hänsyn till allergiker när
man håller på med livsmedel.

Kanske familjeläger
– När det gäller föreningens verksamhet så

försöker vi fortfarande hitta formerna och
hoppas på att få idéer från medlemmarna. Vi
har inbjudit till medlemskvällar, men det har
inte gett den respons som vi önskade. De
flesta av våra medlemmar är ju barnfamiljer
och tiden räcker kanske inte till, säger Annika
Nilsson.
- Vi har funderingar på fester, utflykter,
familjeläger och liknande. Vi får se var de blir
framöver.

Astma- och allergiföreningen i Älvsbyn har vaknat till liv efter flera år i dvala. Styrelsen
arbetar för att öka kunskapen om allt som rör allergier, både bland dem som är allergiska
och bland alla andra.

De vill öka kunskapen och visa på möjligheter

En möjlighet att påverka beslut
Pensionärer och handikappade är en stor och viktig grupp som har en särskild möjlighet
och rättighet att påverka kommunala beslut som har betydelse för deras situation. Det
kan de göra genom Handikapp- och pensionärsrådet (KHPR).

• KHPR är ett organ för samråd och ömse-
sidig information mellan handikapp- och
pensionärsorganisationerna i kommunen
och kommunens styrelser och nämnder.

• Socialnämndens ordförande är ordförande
i KHPR och vice ordförande ska vara en
representant från någon av föreningarna.
Gottner Eriksson som är PRO:s ord-
förande är nuvarande vice ordförande i
KHPR.

• KHPR har ingen beslutsrätt, men får yttra
sig och ge förslag till de olika nämnderna
och till kommunstyrelsen i alla frågor som
rör handikappade och pensionärer. Frågor
som gäller enskilda personer tas däremot
inte upp i rådet.

• KHPR har fyra möten per år. Inför varje
sådant möte träffas samrådsgruppen, som
består av representanter för de olika
pensionärs- och handikappföreningarna i
kommunen och förbereder de frågor som
ska tas upp. Karl-Erik Sjöberg, som re-
presenterar SPF, är ordförande i samråds-
gruppen.

Älvsby Lärcentrum har kommit igång. Den
första mars flyttade de in lokalerna i Forum
och blir nu en plattform för all vuxen-
utbildning i kommunen.

– Man kan säga att Lärcentrum är ett system
för vuxnas utbildning på alla nivåer, säger
utbildningsledare Leif Lindgren.

I det stora rummet på övervåningen i
Forum har flera kontor och datasalar skapats
med nya väggar.

– Det blev snyggt, praktiskt och ändamåls-
enligt, säger Leif Lindgren.
I lärcentrum finns infoteket, dataknuten,
vuxenstudievägledarna, utbildningsledare,
lärare och administrativ personal. Man kan läsa
såväl traditionella gymnasiekurser som
specialanpassade utbildningar.

Alla utbildningsbehov
Lärcentrum är ett samarbete mellan kom-
munen, folkhögskolan, studieförbunden,
utbildningsföretag, arbetsförmedlingen,
försäkringskassan och socialförvaltningen.

– Vår uppgift är att stötta de som behöver
en viss utbildning så att de får den. Vi ska vara
lyhörda för alla utbildningsbehov som finns
i Älvsbyn, säger Leif Lindgren.
– Men det behöver inte vara vi som anordnar
den, det kan lösas på olika sätt, tillägger han.
Han ser också på Lärcentrums roll i ett större
perspektiv.

– Det är ny kompetens som driver
samhällsutvecklingen framåt, och kompetens-
utvecklingen får aldrig stanna av. Den är
färskvara och det behövs tillskott hela tiden.

Annika Nilsson, Cecilia Grahn, Ann-Christin
Hjort och Erica Engström är fyra av Astma- och
allergiföreningens styrelseledamöter.

Några av personalen som arbetar i Lärcentrum:
Leif Lindgren, Majvor Murbeck-Andersson,
Birgitta Lundgren och Torbjörn Sandqvist i det
stora rummet som blivit kontor och datasalar.

Kompetens är färskvara

Karl-Erik Sjöberg, Roger Olsson och Lilian Poijo
är tre av handikapp- och pensionärsrådets ledamöter
och representerar olika föreningar.

20 av eleverna har måttligt eller lindrigt
handikapp. De har Dan Burman som lärare.
Tre elever är multihandikappade och har Ing-
Marie Öhgren som lärare.

Skoltiden varierar, några går två och en halv
timmar i veckan och någon går tio timmar i
veckan. I genomsnitt blir det tre timmar per
elev och de träffas i grupper med 4-5 elever i
varje. Alla har även en annan sysselsättning;
några tillhör omsorgen och arbetar på
dagcenter, andra har arbete eller arbetsplats-
praktik.

– Särvux handlar inte om att de ska ha
något att göra, utan är en möjlighet för dem
att komplettera sin utbildning på den nivå de
behöver, säger Dan Burman.

– Studieplanen är individanpassad. En del
elever läser vanliga skolämnen, andra läser
speciella ämnen som är anpassade till graden
av handikapp. Kommunikation, där man
tränar på att på olika sätt göra sig förstådd och
förstå, verklighetsuppfattning, där man till

exempel tränar förmågan att uppfatta tid, färg,
form, orsak och verkan och omvärldskunskap
är exempel på sådana ämnen.

Dator stor hjälp
När vi hälsar på i skolan är fyra elever där. Kjell
Larsson jobbar med Sveriges geografi och letar
älvar i olika landskap i en kartbok. Viktoria
Karlsson håller på med matte och tränar på
att räkna procent. Micke Ylipää och Ilone
Eliasson Möller sitter vid var sin dator och
tränar rättstavning.

– Datorn är ett ovärderligt hjälpmedel, inte
bara här i skolan, utan framför allt hemma.
Några av eleverna har egna datorer och har
därför möjlighet träna oftare och regelbundet
på det de behöver, säger Dan Burman.

För den som behöver stöd i sitt vardagsliv
finns lättanvända datorprogram som på-
minner om vad man ska göra och tänka på i
de dagliga rutinerna. Det gäller mat, kläder,
tider, städning och mycket annat.

– Jag önskar att alla mina elever hade en
egen dator därhemma. Det skulle underlätta
mycket för dem och hjälpa dem att bli mer
självständiga, säger Dan Burman till sist.

23 elever i Älvsbyn går en utbildning som
är ganska anonym, nämligen särvux.
Särvux är en skola för vuxna utvecklings-
störda och undervisningen är anpassad till
varje elevs speciella behov.

Kjell Larsson, Viktoria Karlsson, Ilone Eliasson
Möller och Mikael Ylipää tycker det är roligt och
bra att de har möjlighet att bygga på sin skol-
utbildning som vuxna. Bakom står praktikanten
David Berglund och läraren Dan Burman.

Datorn är ett bra hjälpmedel för att lära in och
träna på kunskaper. Den som har dator hemma kan
också använda den som stöd i de dagliga rutinerna.

Utbildning för särskilda behovUtbildning för särskilda behov

• Representanterna från de olika föreningarna
informerar sina medlemmar om de frågor
som är aktuella i rådet och tar med sig deras
synpunkter till samrådsgruppen och rådet.

Framkomlighet
– Exempel på frågor som vi behandlat och
uttalat oss om under det sista året är beman-

ningen på polisstationen, allergiska barns
problem på grund av den minskade städ-
ningen i skolorna, på initiativ från astma- och
allergiföreningen (se Föreningsprofilen, red:s
anm.) och de ändrade avgifterna för färdtjänst,
säger Karl-Erik Sjöberg.

–  Framkomligheten för handikappade är
en av de viktigaste frågorna som vi alltid håller
ögonen på, och där vi även får mest påpekan-
den om behov och brister från förenings-
medlemmarna, påpekar Gottner Eriksson.

– Det gäller till exempel parkeringsplatser,
plogning, hissar och liknande där det ibland
är svårt eller omöjligt för en person med
rullstol eller rollator att ta sig fram.

Stor grupp
25 procent av befolkningen i Älvsbyn är
pensionärer.

– Det är en viktig grupp att lyssna på, säger
Karl-Erik Sjöberg.

– De handikappade är inte lika många, men
det är viktigt att samhället är anpassat även
efter deras behov. För dem handlar det också
om möjligheter till arbete och KHPR har bland
annat fått information från arbetsförmed-
lingen om hur de jobbar med den frågan.
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Företagsnytt
Delikatessfabriken i Vidsel har köpt nya
större lokaler på Hantverksgatan, mitt emot
OK. Det är en gammal domänfastighet på
cirka 700 kvadrat som nu byggs om och
livsmedelsanpassas.

– Dessutom bygger vi till förråd på 140
kvadrat, berättar ägarna Stefan och Ann-
ChatrineAndersson.

– I de gamla lokalerna har vi varit för
trångbodda länge. Produktionen har ökat
mycket och företaget utvecklats bra sedan vi
började för fem år sedan, tillägger Stefan
Andersson.

Även Firma Spröjset och Höghedens
Biltest och Motorsport som ägs av Tomas
Egmark har köpt nya större lokaler, nämligen
Motorfirma Lars Öbergs före detta
butikslokaler i Sågfors.

Firma Spröjset tillverkar fönsterspröjs,
främst till Älvsbyhus. Höghedens Biltest
och Motorsport har rallyförare från hela
Norrland som kunder, och är bland annat
ensam i övre Norrland om att ha en så kallad
Roller Road, det vill säga en motor-testbänk
som räknar ut bilens motoreffekt.

Nästan helt nyöppnad är butiken
Handelshuset i Älvsbyn som säljer konst-

hantverk, främst från lokala tillverkare, men
även från hela Barents-regionen.

– Vi kommer också att ha information om
besöksmål och upplevelser i kommunen,
säger ägarna Christina Bergvall och Birgitta
Forsman.

Butiken är även en levande verkstad där
Birgitta Forsman bland annat kommer att
sitta och väva. Så småningom ska Handels-
huset upplåta plats för andra hantverkare att
vid vissa tillfällen hålla till där och skapa sina
produkter.

Ett nytt företag inom upplevelseindustrin
som etablerar sig i Älvsbyn är Natur-
fiskeguiden. Det startas av Kaj Kottelin som
flyttade hit i höstas och som tidigare varit
fiskeguide i västra Ångermanland, bland annat
i Ångermanälven. Han erbjuder guidade
fisketurer för grupper och enskilda, utbildning
inom allt som rör flugfiske, enklare över-
levnadskurser samt någonting så exotiskt som
gäddsafari.

Ännu ett nyetablerat företag är Connexion
Boréale. Det drivs av Rémi Bischoff och är
inriktat på tre olika verksamheter med
anknytning till turism från fransktalande
länder: att hjälpa turistföretag och organisa-
tioner att marknadsföra sig på den fransk-
talande marknaden, översättningar av texter
som handlar om turism, aktiviteter och

Nytt från Fritid & Kultur
Ungdomsgården flyttas
Till hösten flyttas ungdomsgården Alcatraz
från nuvarande plats på industriområdet till
övervåningen i televerkshuset på Selholms-
vägen.

– Ungdomarna själva och Unga Örnar ska
planera flytten och verksamheten på det nya
stället, säger fritids- och kulturchef Kjell
Tegnelund.

Bottenvåningen i huset upplåts samtidigt
som träningslokaler för Älvsby Shotokan
Karateklubb, Älvsbyn Gon Taekwondo
Klubb och nybildade Älvsby kampsport-
förening.

– Lokalen kommer att utrustas bland annat
med en matta så att golvet blir mjukt att träna
på, säger karateklubbens ordförande och
huvudinstruktör Anneli Olofsson och gläds
över att klubben får betydligt förbättrade
träningsförhållanden.

Nautilus fortsätter
Kommunens samarbete med Nautilus Gym
fortsätter. Nyligen har träningsmaskinerna i
badhuset utökats med nya roddapparater och
löparbanor som enligt badhuspersonalen
snabbt blev väldigt populära.

Gropen flyttas
Friidrottsanläggningen på Älvåkra Idrotts-
plats får en välbehövlig ansiktslyftning till

Ursprunget till Kvinnofrid går tillbaka till 1999
och ett uppdrag från regeringen till
kommunerna att bättre uppmärksamma och
bemöta våld mot kvinnor.

– Arbetet med att ta fram planen har gått
sakta, och det var inte förrän i höstas som vi
egentligen kom igång på allvar med att skriva
den. Men från januari i år är den sjösatt och
används av alla myndigheterna, säger av-
delningschefen för Individ- och familje-
omsorgen, Anne-Britt Ferreira.

– Vi ska ta del av forskning, vara med på
kurser och utbildningar, ordna temadagar för
anställda och på alla sätt bli duktiga på att
uppmärksamma våld mot kvinnor där det
förekommer och att ge dessa kvinnor ett bra
stöd.

En grupp med personer från vårdcentralen,
polisen och socialkontoret kommer att träffas

Låt inte kärleken kännas större än smärtan
Kvinnor som utsatts för våld i hemmet ska få ett professionellt bemötande i kontakten
med sjukvården, polisen och socialtjänsten. Det är syftet med den handlingsplan som
Individ- och familjeomsorgen tagit fram och kallar Kvinnofrid.

Anne-Britt Ferreira ansvarar för Kvinnofrid,
kommunens handlingsplan för bemötandet av
kvinnor som utsatts för våld i hemmet.

två gånger per år för att hålla igång arbetet
med Kvinnofrid och följa upp det.

Viktigt att reagera
– Det är också viktigt att alla som ser eller

vet att någon utsätts för misshandel inte drar
sig för att berätta det. Kvinnan behöver stöd
och man ska inte vara rädd för att tala om för
mannen att det inte är acceptabelt. Ring
polisen, kvinnojouren eller sociala och berätta!
Man får alltid vara anonym när man ringer
hit, om det känns bättre så, säger Anne-Britt
Ferreira.

– Jag vill särskilt uppmana unga flickor som
blir slagna av sina pojkvänner att reagera. Det
är inte normalt att bli slagen i ett förhållande.
Man ska inte stanna i en sådan osund relation
och aldrig låta kärleken kännas större än
smärtan.

evenemang från svenska, norska, danska och
tyska till franska, samt guidning i hundspann,
främst för fransktalande grupper.

Att finna en marknad för norrländska och
nordnorska företag i Ryssland är målet för
ett projekt som kommunen är med i och
som leds av Kompetensutvecklarna.

Sex företag från Älvsbyn är hittills
engagerade i projektet. I mitten av februari
besökte projektledare Lars-Erik Hällerstrand
Sankt Petersburg tillsammans med tre av
dessa, nämligen Handelshuset, AB3C och
ett miljökonsultföretag.

Intressanta affärskontakter skapades och
nästa besök blir i maj, då de andra tre
älvsbyföretagen åker dit.

Älvsbyhus nya fabrik i Finland invigdes den
11 mars. Produktionen har dock redan varit
i gång ett par månader och åtta stycken hus
har hittills levererats därifrån.

Vill du berätta något om ditt företag
på den här platsen? Har ni flyttat, byggt
ut, skaffat ny VD, tagit fram en ny
spännande produkt eller satsat på nya
marknader? Skicka ett mail till:
anna-lena.jonsson@alvsbyn.se
så berättar vi det i nästa nummer!

sommaren. Löparbanorna ska bland annat
grävas om och längdhoppningsgropen flyttas
så att den kommer bort från ishallens fläktar.

Fint förslag på utebad
Fritids- och kulturnämnden har tagit fram ett
skissförslag på hur ett utebad bredvid bad-
huset kan komma att se ut. Från badhusets
gavel och mot Medborgargatan byggs en 25-

meters bassäng, två barnpooler, en stor lek-
plats och en skateboardramp. Området in-
hägnas och det blir en ingång till badhuset
från gaveln så att omklädningsrummen och
duscharna inomhus kan nyttjas.

Till hösten förväntas budgetberedningen
ta ställning till fritids- och kulturnämndens
förslag. Om det godtas så kan projekteringen
komma igång under 2006.

– Först och främst undrar folk varför vi gör
det, säger Roger Viklund.

– Det är lagstadgat att alla vattenmätare ska
bytas vart nionde år. Anledningen till det är
att de inte ska börja visa fel. Det gör de
nämligen med tiden när avlagringar samlas i
dem. Oftast visar de då för mycket, så det är
bra för husägaren att de byts.

Det kostar ingenting att få mätaren utbytt,
men man har inte heller rätt att neka dem att
göra det. Kommunen har till och med enligt
lag rätt att göra det precis när som helst, men
naturligtvis är Anders och Roger flexibla om
det inte alls passar när de kommer.

De byter vattenmätaren i alla hus

Helst någon hemma
De byter vattenmätare i ett bostadsområde åt
gången. De gör det endast vintertid och de
kommer oanmälda. Just nu håller de på med
centrala Älvsbyn och sedan står Västermalm
och Grekland på tur, men det är inte säkert att
de områdena hinns med i år.

– Vi vill att någon ska vara hemma när vi
byter mätaren, men eftersom vi inte meddelar
i förväg när vi kommer, så händer det förståss
att ingen är hemma när vi knackar på. Då
lämnar vi en lapp i brevlådan och talar om när
vi kommer tillbaka eller ber husägaren ta
kontakt med oss.

Vart nionde år byts vattenmätaren i huset du bor i. Om du bor i villa så kommer Anders
Berg eller Roger Viklund från kommunen hem till dig och gör det. De möts ofta av
många frågor.

• Alla som bor i huset vet väl var man
stänger vattnet? Om det någon gång
skulle börja spruta vatten ur något rör blir
skadan inte onödigt stor om den som är
hemma stänger vattnet snabbt.

• Kontrollera regelbundet att kranarna och
ventilerna inte har fastnat så att alla
verkligen kan stänga vattnet.

• Låt hela familjen prova att stänga vattnet
och förklara för dem när det kan behövas.

Bytet tar bara 10-15 minuter, under förut-
sättning att det inte uppstår några svårigheter
med att stänga av vattnet. Räkneverket byts
ut på alla gamla mätare och det är alltså en
sådan renoverad mätare som installeras hos
dig.

Vatten under glaset
– Efter någon dag ringer många och säger att
det är vatten i mätaren, berättar Anders Berg.

– Det ska det vara. Det är alltid vatten i
mätaren, men i vanliga fall syns det inte att
det ligger där. När den är nybytt ser man
däremot ofta en luftbubbla under glaset, den
blir kvar några dagar efter att vi bytt mätaren,
men sedan försvinner den, och det är helt i
sin ordning.

• Kontrollera varje månad att mätaren står
helt stilla när alla kranar i huset är stängda.
Den kan svaja lite, men om det rullar fram
en ny siffra har du ett vattenläckage
någonstans. Sådant kostar mer än du an-
tagligen tror.

Till exempel: en droppande vattenkran
drar vatten för minst 1 500 kronor per år,
en rinnande toalettstol kostar cirka 8 000
kronor per år.

Tips och goda råd till dig som bor i villa:

Roger Viklund eller Anders Berg kan när som
helst dyka upp hemma hos dig som bor i villa för
att byta vattenmätaren.
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Tillsammans
– elever mot droger

Teknisk
Maskinservice

De har möjlighet
att påverka

Förslag på nytt
utomhusbad

Budget i brevlådan
Håll utkik i brevlådan efter information om
kommunens budget för 2005 som kommer
inom kort!

Ska du bygga ut i sommar?
Det börjar bli dags att lämna in ansökan om
bygglov för den som har tänkt bygga något i
sommar som kräver bygglov. Senaste den 17
maj måste ansökan vara inne om den ska hinna
behandlas innan sommaren.

Ansökningsblankett finns på kommunens
hemsida www.alvsbyn.se samt på miljö- och
byggnadskontoret, tel. 0929-170 00.

Nya medarbetare
• Siv Lindstedt är vikarierande områdeschef för

Fluxens seniorboende
• Helena Jalemar är ny flyktingsekreterare
• Susanne Hedenljung-Johansson är tillbaka som

LSS-handläggare efter två års tjänstledighet
• Lennart Karlberg är ny fältassistent och jobbar

i projektet Blåslampan

Förbundschefen kommer
Den 8-9 juni kommer Lottakårens förbunds-
chef Elisabeth Falkemo och generalsekreterare
Helene Rådemar till Älvsbyn för att besöka
Älvsby och Vidsels Lottakårer.

Den 8 juni klockan 15.00-17.30 håller kårerna
Öppet Hus i lokalen på Lövgatan. Då finns det

möjlighet för alla in-
tresserade att få infor-
mation om Lottorna.

På kvällen blir det
gemensam middag där
alla kårer i Norrbotten är
inbjudna.

Innan ägarbytet gjorde Andreas Jalar i flera
år konstruktionsritningar åt TMS och
dess kunder.

– Verksamheten kommer att fortsätta
med samma inriktning. Den enda skill-
naden tills vidare är att det jag gjorde åt
företaget förut, görs nu inom företaget.

Andreas Jalar är konstruktör med in-
riktning på produktionsteknik. Han har
gedigen utbildning och stora kunskaper
inom konstruktion och programmering
med modern CAD/CAM-teknik.

Företaget har flera olika maskiner som
klarar de allra flesta momenten i tillverk-
ningen, vilket innebär att endast en liten
del måste köpas från andra tillverkare.

– Några av maskinerna är helt dator-
styrda och kan programmeras direkt från
konstruktionsprogrammet, säger Andreas
Jalar.

Sysselsätter fem
Förutom Andreas själv sysselsätter TMS
fyra personer. De som arbetar där är från
början verkstadsmekaniker.

Arbetsuppgifterna består främst av
fräsning, svarvning, svetsning, slipning,
borrning, bockning och montering av
detaljer och maskiner, framförallt till
processindustrin.

TMS tillverkar även några mindre
produkter, bland annat säkerhetsburar till
rallycross- och folkracebilar och den så
kallade Latrinan som används för att
tömma avloppstanken i bland annat
husbilar.

Högteknologisk produktutveckling

Utvecklingsmöjligheter
Vad gäller framtiden så ser Andreas Jalar
stora möjligheter att utveckla företaget.

– Jag strävar efter att renodla verksam-
heten mot det vi är bäst på, det vill säga
uppdrag som handlar om produktut-
veckling och prototypframtagning, men
även legotillverkning. 3D-teknik, CAD/
CAM och fleraxlig bearbetning innebär att
vi kan leverera ett kostnadseffektivt hel-
hetsåtagande från idé till färdig produkt,
säger han.

Redan idag är han på gång att nyanställa
och han räknar med att TMS kommer att
behöva fler medarbetare framöver.

Andreas Jalar äger företaget Teknisk
Maskinservice. Han gör avancerade kon-
struktionsritningar med datorn och
programmerar en del maskiner i verkstaden
direkt från den.

Teknisk Maskinservice (TMS) är ett litet högteknologiskt företag i Älvsbyn som
många känner till, men kanske är det få som egentligen vet vad de sysslar med.
Företaget grundades 1986 av Lars Öhlund, som drev det fram till i höstas när
Andreas Jalar tog över. TMS utvecklar, tillverkar och servar detaljer och system
till maskiner som finns på olika industrier.

Varannan vecka töms batteribehållarna
och nästan varje gång innehåller de glöd-
lampor som då slås sönder. Ofta flyger
det glas upp mot ansiktet på den som
gör jobbet.

– Det är värst vid återvinnings-
stationen vid brandstationen i Älvsbyn
och vid OK i Vidsel, säger Rolf Anders-
son som oftast är den som tömmer
behållarna.

– Jag plockar bort allt glas jag ser, men
sedan sorteras batterierna för hand, och

då kan det ju vara kvar glassplitter, så det
är flera som utsätts för risk att skära sig.

Det är för övrigt inte bara glödlampor
som slängs i batteribehållarna. Cigarett-
tändare, nagellacksflaskor och nässpray-
förpackningar är exempel på sådant som
många inte sorterar som man ska.

Kommunens miljöansvariga önskar att
alla börjar ta större hänsyn till miljön och
dem som ska tömma batteribehållarna.
Trasiga glödlampor och annat farligt avfall
ska lämnas på ÅVC i Korsträsk.

Inga glödlampor i batteribehållare, tack!
Det är vanligt att trasiga glödlampor slängs i behållarna för uttjänta batterier.
Detta är inte tillåtet och innebär en skaderisk för den som tömmer batterihållaren.
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